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 1 Må vi bede om Omstillingen?

holberg.nu 

53/2013

Tekst og foto: Bjørn Andersen

Version 1.3 – 26.06.20131

 1.1 Der var noget galt ...

En yngre dame - omtrent på min egen alder - syntes der var noget galt: De to sorte løbere burde 
have været i rødt, dét ville have passet meget bedre til arrangementet, til det kongelige dukkeslot, 
ekvipagen, de røde ryttere og den grønne skovrider.

I en artikel i  Information skrev den arkitekturinteresserede filosof Kristoffer Weiss at der er et 
problem: Hver gang man restaurerer noget fra 'gamle dage', er der risiko for at det ender i 
historicisme - en dyrkelse af fortiden ... der i sagens natur må være ret u-historisk. 

Se: http://www.information.dk/464184

Et eksempel kunne måske være Meldahl's indre marmoreringer som dog nu skal være blevet 
fjernet?

Hs nuværende Majestæt var ganske fornøjet med resultatet; hun takkede statens særlige styrelse 
og hun takkede den ædle giver fra det private - Augustinusfonden ... der mange gange har brændt 
lidt af sin tobaksagtige formue af på kunststøtte. 

Spurgte man det gående og cyklende publikum var man osse glade; man fandt det lille slot og 
dagens arrangement smukt og vellykket ... - og man glædede sig over snart at kunne komme 
indenfor for et symbolsk beløb af et par hundrede kroner.

 1.2 Slottet er, som man véd, fra 1730'erne, dvs fra Holberg's tid

Slottet er, som man véd, fra 1730'erne, dvs fra Holberg's tid. Om Holberg har været på Eremitagen
véd jeg ikke, men han har dog gået forbi 'forinden' ... 

Det skete da han under den Store Nordiske Krig gik op ad kysten mod Helsingør ... for til sidst at 
blive pågrebet og tilbageholdt af soldater. Soldaterne mistænkte Holberg for at være spion - hans 
sprog lød mere fremmedartet end godt var2.

Havde det været nuomstunder var Holberg - sporenstregs - blevet sendt til Anderswo mens en 
værdipolitisk ordfører eller to havde hujet ad ham ... 

Det mærkelige3 er dog at Holberg var ret Kongetro. Han prøvede at gøre sin hoser grønne ved 
hoffet - og han blev med tiden mindst lige så royal som Kongen selv og alle drabanterne; han 
udtrykte fx under Branden i 1728 en stor beundring for både Kongen og Kronprinsen, der året efter
blev omsat i mantraet: Vi kan ikke ønske os bedre end Enevælden og den Enevældige Monark.

'Til sidst' forærede Holberg sin - efterhånden - ansélige formue til Kongens Akademi i Sorø for at 
det kunne blive et samfundsnyttigt foretagende, en universitetsskole for de adelige der skulle gøre 
tjeneste som kongelige embedsmænd4.

På den anden side ville Holberg mægtig gerne have at man gennemførte en justering: Kvinder og 
Mænd, Piger og Drenge skulle sættes lige ... så lige at det var deres kvalifikationer og indsats der 
skulle afgøre deres placering i familie, virksomhed og samfund, ikke deres 'fødsel'. 

http://holberg.nu/index.htm
http://www.information.dk/464184


Demokrati var derimod ikke noget der faldt i Holberg's smag. Historien havde viist hvor galt det 
kunne gå, både i Antikken og i nyere tid.

Når Holberg stod på Enevældens standpunkt var det ikke af spekulative eller filosofiske grunde - 
sådanne var han temmelig skeptisk overfor - men af reelle grunde ... af virkelige grunde.

 1.3 Hvad Holberg ville have mént om forholdene i dag?

Man kan ikke så godt stille spørgsmålet om hvad Holberg ville have mént om forholdene i dag ... 
Eller rettere: Man kan stille spørgsmålet, men man kan ikke forvente at få et meningsfuldt svar. 

Tiderne i dag er meget anderledes end de var på Holberg's tid, og vi der lever nuomstunder gør 
det på helt andre måder end man gjorde déngang.

 1.4 Holberg kendte en smule til forholdene på landet

Holberg kendte en smule til forholdene på landet, omend han var bybo. Han havde som ungt 
menneske boet på landet i Norge, han havde som ung universitetslærer i København måttet hente 
sin løn fra fæstegårde i Københavns Omegn - og senere var han (via pengeudlån) kommet ind på 
at eje et par herregårde ... med tilhørende fæstegårde. 

Holberg fik større og større landbrugsfaglig indsigt og blev hér hjulpet først af en søstersøn, senere
af en god forvalter på Tersløsegaard. Men han så tingene temmelig 'konservativt'. Det var ikke en 
meget stor omstilling der - efter Holberg's mening - skulle til. Han ville - ved gode eksempler og 
ved sine skrifter? - inspirere til at alle, herremænd som bønder udfyldte deres roller så godt og 
flittigt som muligt5. Herremændene skulle holde sig fra prangende luksus og smukke tårne og 
investere i deres bønder; bønderne skulle passe deres jord og deres dyr.  

 1.5 Omstillingen i landbruget

Den meget store omstilling der fandt sted i det danske landbrug med Stavnsbåndets ophævelse, 
med landbrugsreformerne og de store udskiftninger fra slutningen af 1700-tallet lå helt uden for 
Holberg's horisont. Men også uden for mange andre herremænds ... og uden for det store flertal af 
fæstebøndernes horisont! 

Men en omstilling fandt dog sted - og den skete hurtigt og fik meget store konsekvenser. Den var i 
høj grad med til at 'trække' andelsdemokratiet, højeskolebevægelsen og det politiske demokrati  
med sig.

 1.6 Det er stadig interessant at læse Holberg ... osse at spille ham

Så, på den ene side: Det er stadig interessant at læse Holberg ... osse at spille ham ... men især er
det interessant at gøre det af historiske grunde, for at blive klogere på 1700-tallet, på dét der skete 
dengang. Ikke for at skrive 'noget' af med henblik på nutiden, men for at få større indsigt i fortiden. 

Måske skulle vi - på den anden side - dvæle mindre ved fortiden og historien og sætte mere ind på 
at 'finde os selv' i nutiden ... og måske, måske, give det en overvejelse hvad der kunne ligge af 
muligheder i dét som nogle er begyndt at omtale som Den Store Omstilling? 

 1.7 Den Store Omstilling anno 2013

Her i denne sommer kan man til og med 07.07.2013 - ganske gratis - downloade biologen og 
journalisten Jørgen Steen Nielsen's bog - Den Store Omstilling - som podcast fra DR's P4, se: 

http://www.dr.dk/P4/Events/sommerlydbog/Download/den-store-omstilling.htm 

 Jørgen Steen Nielsen's synspunkt er 

- at vi nok er ved at kommme igennem en finanskrise, men 

- at der 'under finanskrisen' er en systemkrise som vi kun har set begyndelsen af

http://www.dr.dk/P4/Events/sommerlydbog/Download/den-store-omstilling.htm


og 

- at vi (som en del af systemkrisen) står midt i en klimakrise der - meget sandsynligt - vil blive 
værre og værre. 

 1.8 Skal vi have gang i væksten?

Det store flertal af økonomer og politikere taler om at vi kun kan komme videre hvis vi får gang i 
væksten og hvis vi som forbrugere svinger noget mere med vores dankort ... Dén tilgang er (efter 
Jørgen Steen Nielsen's opfattelse) frygtelig ... og måske osse frygteligt naiv?

For nylig hørte jeg direktøren for Cepos - Martin Ågerup - sige at han havde stor tillid til 
menneskene og deres fantasi. 

Det er fuldstændig rigtigt, sagde han, at der er en voldsom CO2-udledning, at temperaturen stiger, 
at indlandsisen smelter, at lavtliggende områder vil blive overskyllet ... men han var overbevist om 
at menneskene ville finde på metoder til at tackle problemerne ... 

Der skulle således være basis for en viss optimisme, mente han - Martin Ågerup fra Cepos.

 2 Henvisninger og noter

___________
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1 Version 1.0 – 24.06.2013.

2   Se nærmere i Holbergs Tre Levnedsbreve 1728-1743 bd I, Gads Forlag, København 1965, s. 
96: latinsk version; s. 97: dansk version ved Aage Kragelund.

3  Dvs bemærkelsesværdige.

4   Universitetet i Nørregade og Fiolstræde - som Holberg var tilknyttet, først som professor, siden 
som kvæstor - udmærkede sig fortrinsvis ved at være en præsteskole ... som dog - og dét må med 
hér - fra midten 1730erne også var begyndt at undervise i dansk ret. Se nærmere herom hos Ditlev
Tamm m.fl.: Juraen på Københavns Universitet 1479-2005, især s. 71 ff.

5 Se evt http://holberg.nu/meget-kort-sagt-38.htm

http://holberg.nu/meget-kort-sagt-38.htm


Danske Lov

 
Kultursociolog Bjørn 
Andersen  
 
 
 
 

Danske Lov  
 
 
 
 
Nogle gratis eBøger [ePub]  
 

 
 

 

  
 

Revitalisering: Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen 
ved Eremitageslottet; se: Omstillingen • Juni 2013 [PDF] 

 
 

  
 
Danske Lov af 1683 i digital udgave  
Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683  
Med link til Norske Lov af 1687  
 
Danske Lov som PDF  
 
Danske Lov som ePub  
ePub-versionen er beregnet til at blive brugt på en eBogs-læser. Man kan læse, søge, fremhæve, kommentere.  
 
Intro-hæfte kan hentes ned som PDF.  
 
Hvad der stadig er gældende i Danske Lov  
 
Kongeloven - Lex Regia - af 1665 i digital udgave  
Kong Frederik den Tredies Kongelov / Den Souveraine Konge=Lov given af Friderich den Tredie  
 
Bierne i gamle danske love  
 
Ludvig Holberg: Naturret og Folkeret  
Artiklen indgår i Et åbent sind? Om Holberg's tænkning? Kommentarer  
 
 

 
 
http://bjoerna.dk 

http://bjoerna.dk/Danske Lov.htm [11/08/2013 10:08:36]

http://bjoerna.net/Heimbach.htm
http://bjoerna.dk/DanskeLov/index.htm
http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf
http://bjoerna.dk/ePub/Danske_Lov_1683.epub
http://bjoerna.dk/DanskeLov/DL-1983-2006.htm
http://bjoerna.dk/DanskeLov/Kongeloven.htm
http://bjoerna.dk/DanskeLov/Kongeloven.htm
http://bjoerna.net/bier/Bierne-i-gamle-danske-love.htm
http://bjoerna.dk/Holberg/Om-Holbergs-Naturret.htm


Ludvig Holberg

 
Kultursociolog Bjørn 
Andersen  
 
 
 
 

Ludvig 
Holberg  
 
 
 
 
Nogle gratis eBøger [ePub]  
 

 
 

 

  
 

Revitalisering: Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen 
ved Eremitageslottet; se: Omstillingen • Juni 2013 [PDF] 

 
 
Holberg.nu er et internetmagasin  
 
Holberg's moralsk-politiske bundlinie  
Ikke de friske komedier, men den senere afklaring er det mest interessante - politisk sét  
 
På tvende beene? Eksperiment og virkelighed  
Et kultursociologisk essay om Holberg's Jeppe og Kongens Holberg [2010] • En note om Holberg's vægelsind og 
dobbelthed [2010] • Afsnittene om Povel Juel foruden hans bondebog er ajourført August 2012  
 
Holberg og bønderne. Et hæfte fra Tersløsegaard og en udstilling kort sagt  
Hæftet er skrevet af mig selv - sagde hunden. ... Her følger en smule forskræp: 'Bjørn Andersen har fundet de tekststeder 
hvor Holberg selv har berettet om dét at være herremand. Mestendels nøgternt. Undertiden med et smil på læben. 
Undertiden surt og tvært. Holberg har talt med en røgter om gæs og storke - en stor fuglekender var han ikke, men 
nysgerrig og skrivelysten. Han har talt med en skovfoged om en stor og sær fugl der var landet på marken ved skoven. 
Skovfogedens historie om fuglen og hans søn kommer i lette sommerstrøg' • Maj 2010  
 

  

http://bjoerna.dk/Ludvig Holberg.htm (1 of 5) [11/08/2013 10:08:40]

http://holberg.nu/
http://holberg.nu/325.htm
http://holberg.nu/paa-tvende-beene.htm
http://holberg.nu/meget-kort-sagt-38.htm
http://holberg.nu/meget-kort-sagt-38.htm


Ludvig Holberg

 
Jacob Rieter / Johannes Senn: En Mands og Kones Dragt i Egnen af Kragerup og Toderup [dvs Kragerup og Tåderup] o. 
1805  
 
Povel Juel's bondebog fra 1722  
Muldvarper, hvor de ere, maa flittig eftersættes og ødelegges. Legger mand een eller fleere forraadne Tusser i en glasseret 
dyb Potte, Kiedel eller andet som inden til er dybt, glat og smalis op ad, og sætter den i Haugen, ned i Jorden, saa den 
øverste deel gaar lige ved Jorden; Eller mand kommer i Potten en levende Muldvarpe, da løber Muldvarperne ned i Potten 
og kand ey slippe op igien • Juel's bog er interessant i sig selv, desuden ift Holberg, men også ift Hans Egede, en tredje 
nordmand der var aktiv på denne tid. Alle tre havde både store ambitioner og en betydelig selvfølelse; anså de det for 
nødvendigt gik de gerne i clinch med omgivelserne • Et kapitel om Juel og Juel's bog kan hentes gratis • December 2010  
 
Gentofte-bondens testamente fra 1787 [pdf] [tv] eller som ePub [th]: [ePub]  
Hvad der gjorde testamentet særlig interessant i 1787-88 var at der var tale om en hovbonde som nødtvungent havde taget 
fæste hos herremanden - og som modvilligt var blevet selvejer - men som ikke desto mindre, og alene gennem forbedret 
dyrkning, havde skabt sig en formue. Testamentet blev trykt i tidsskriftet Minerva.  
 
Hans Jensen Bjerregaard's Brev om Landvæsenets Forbedring fra 1771 [pdf] 
[tv] eller som ePub [th]: [ePub]  
Hans Jensen var den første bonde i Danmark der ville 'sprænge' fællesskabet og være selvstændig - og som det også 
lykkedes for at blive selvejerbonde, han var en mønsterbryder par excellence. Hans Jensen overtog Bjerregaard's marker i 
Gentofte, tæt på hvor Cornelius Lorentsen et par år senere med bævende hjerte overtog Stengaard. Hans Jensen's Brev er 
på én gang lige til sagen, prunkløst og selvbevidst - og budskabet er klart: Nedlæg landsbyfællesskabet og lad bønderne 
overgå til selveje - det vil være til fordel for alle. Den traditionelle måde at drive landbrug er uhensigtsmæssig, man bruger 
ressourcerne forkert, man arbejder ofte omsonst, man er nødsaget til at måle i det uendelige - og man kan nemt havne i kiv 
og splid.  
 
Holberg's Heltinder • 08.03.2010  
Holberg taler hér kvindernes sag, ikke ironisk eller humoristisk, men positivt diskuterende. Teksten handler desuden om 
Zenobia og Catharina 1' og stammer fra Holberg's Heltehistorier der udkom i 1739 (og blev genudgivet i 1742 og 1753). De 
andre Heltehistorier handler om mænd; én af dem om Catharina's mand, Peter den Store. Holberg blev så glad for sine 
Heltehistorier - og for sine heltinder - at han nogle år efter udgav en særlig samling Heltindehistorier.  
 
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  
 
Hvad Søren i luften har Turèll med Holberg at gøre?  
Bogstavelig talt, bogstavelig tált • Fest i Vangede • Oktober 2011  
 
Med Holberg til klimakonference  
The Copenhagen Addendum • A Chinese Saying • 21.12.2009  
 
Lise Egholm's blå sofa • Nørrebro's røde hjerte  
Se nærmere på denne artikel hvis du interesserer dig for integration i Folkeskolen, særligt på Nørrebro ... eller for 
muslimske friskoler. Lise Egholm er skoleinspektør på Rådmandsgades Skole og har udgivet en spændende, meget 
jordnær og temmelig humoristisk bog om det alvorlige emne. ... Indvielsen af den røde hjerteskulptur. Marts-maj 2010  
 
Posten skal ud, men helst på den rigtige måde  
En samtale ved Forum i København 24.12.2009  
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X Factor  
En fortælling om uforglemmelighed og rødder? • 07.01.2010  
 
Punktum punktum komma streg, så'en gækkes ...  
I anledning af 1. maj og Henrik Galberg Jacobsen's disputats om retskrivning gennem årene • 01.05.2010  
 
 

 
 
NOGLE AF HOLBERG'S SKRIFTER  
 
En fabel, en epistel og et afsnit i 'Naturretten' om bier  
 
Et par små ting at begynde med. [Indgår i Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster; her i en HTML-udgave]  
 
 
Holberg's betænkning over kvægsygen (1745)  
 
Hvad er årsagen til sygdommen? Hvordan kan man klare sig? Man kan avle andre dyr end kvæg. Man kan udvide sit 
havebrug. Man kan lægge sine spisevaner om; hvorfor bruge så meget smør? [I en tidligere HTML-udgave. Indgår i På 
tvende beene? IV - Tekster]  
 
 
Holberg om teater, klik: holberg.nu/Holberg-om-teater.htm  
 
 
Holberg om musik, klik: holberg.nu/Stil.htm  
 
 
Holberg's Mascarade, klik: holberg.nu/Mascarade.htm [udgaven fra 1724]  
 
 
Holberg's Epigrammer  
 
[Sigurd Müller's udgave] [Indgår i Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster; her i en tidligere HTML-udgave]  
 
 
Mine seneste Aar [Epistel 447]  
 
 
Holberg's egne tekster på internettet  
 
 
Knud Lyne Rahbek's Holberg-udgave 1804-1814 (oversigt)  
 
 
Billeskov Jansen's udgave af: Værker i tolv bind (indholdsfortegnelsen)  
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GEORG BRANDES OM HOLBERG  
 
Georg Brandes: Ludvig Holberg [Gratis] (1884) [PDF 2007; 3 MB]  
 
Georg Brandes var i 1884, da han udgav bogen om Holberg, træt og mismodig, skriver hans biograf, 
Jørgen Knudsen. Man valgte på Københavns Universitet at styre uden om ham, da man skulle til at 
fejre Holberg's 200 års-dag, hvad enten det skyldtes at man fandt Brandes for kontroversiel, eller fordi 
man ikke så ham som én der var særligt kyndig på Holberg. Til gengæld er Brandes' bog muligvis det 
eneste af betydning om Holberg fra dén tid, der har overlevet tidens tand.  
 
400 biografier fra 1700-tallet  
 
[Bedst med Internet Explorer eller Opera]. Langt de fleste fra Biografisk Lexicon (1. udgave) [Gratis]  
 
 

 
 
JEPPE PÅ BJERGET  
 
På tvende beene? Eksperiment og virkelighed  
Et kultursociologisk essay om Holberg's Jeppe og Kongens Holberg [2010] • En note om Holberg's vægelsind og 
dobbelthed [2010] • Afsnittene om Povel Juel foruden hans bondebog er ajourført August 2012  
 
Just Justesens Betenkning over COMOEDIER [heri om Jeppe]  
 
Ole Thestrup som Jeppe  
Det Danske Teaters opsætning 2007 Artiklen er indarbejdet i På tvende beene?  
 
Preben Harris som Jeppe alene i Verden  
Thomas Bredsdorff, Preben Harris & Christine Albrechtslund: Jeppe alene på Bjerget. Opførelse på Tersløsegaard, 
2.12.2007. Artiklen er indarbejdet i På tvende beene?  
 
Henrik Lyding: Komisk nar og tragisk helt  
(1985) [PDF; 1,3 MB]  
Mange teaterfolk har opfattet Jeppe som karakterkomedie, og nogle har set den som en kritik af bøndernes forhold i 1700-
tallet, men Jeppe er ingen af delene, derimod en farce; dens intrige og persontegning følger farcens regler, ikke realismens 
eller dokumentarismens.  
 
En kilden sag  
Jacob Bidermann's Utopia og Knud Lyne Rahbek's omskrivning af Jeppe-afsnittene. Om Gunnar Sivertsen's disputats 
[2006]. Uddrag af Jeppe på vrangen?. Artiklen er indarbejdet i På tvende beene?  
 
Holberg's eksemplar af Bidermann? På rejse fra Utopia over Enø til 
Fiolstræde  
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Ludvig Holberg

Det Kongelige Bibliotek har to eksemplarer af Bidermann; begge købt fordi Holberg kan have ejet dem. Men har han?  
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Bierne i gamle danske love  
Skånske Lov (beg. af 1200-tallet). Jyske Lov (1241). Danske Lov (1683)  
 
Ludvig Holberg om bierne  
En fabel, en epistel og et afsnit i 'Naturretten'  
[Indgår i Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster; her i en tidligere HTML-udgave]  
 
Magister Niels Michelsen Aalborg  
Biografisk artikel af H.F. Rørdam om forfatteren til en bog om bier der blev udgivet i 1634  
 
Magister Niels Michelsen Aalborg: Om bier [1634]  
Med latinsk skrift, med gotisk skrift og som hæfte i A6 ved Gunnar Thygesen  
 
Magister Niels Michelsen Aalborg: Om bier [1634]  
Moderniseret udgave på basis af Gunnar Thygesen's digitalisering  
 
Hans Herwigk: En nyttig Bog om Bier [1649], PDF-udgave [12 MB]  
Udgaven er produceret på basis af Gunnar Thygesen's digitalisering  
 
Esaias Fleischer, naturhistorisk forfatter m.m.  
Biografiske artikler om Esaias Fleischer der i 1777 udgav skriftet Udførlig Afhandling om Bier  
 
Avisartikler om bi-avl fra 1779 [PDF]  
Med latinsk skrift ved Gunnar Thygesen  
 
Gunnar Thygesen  
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Bier og biavl

  
 
Honningbi besøger en hjulkrone (BA, Skåne, 2006).  
 
Hjulkronen er en fremragende biplante med pollen og nektar fra forsommeren til frosten sætter en stopper (GT)  
 
 
Alt må denne oversigtsside må citeres og kopieres til privat brug og til 
undervisningsbrug hvis der henvises til dén eller de internetsider der kopieres fra. 
Anvendelse til kommercielle formål kræver at der er indgået en forudgående skriftlig aftale. 
Kontakt post@bjoerna.dk herom.  
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Bjørn Andersen & Andreas Mygind Røpke: Neva  
Fiskekøleskibet Neva blev bygget på B&W i København, sejlede i mange år for Sovjetunionen og Litauen - og gik til slut på 
grund ved Hanstholm. Ophugningen af Neva gav anledning til faglig konflikt mellem SiD i Hanstholm og Kim Bøgh fra 
Lolland, ... til debat i Folketinget - og meget mere  
 
 
Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Storpolitik på B&W  
Kommentar til Niels Jul Nielsen's bog  
 
Bjørn Andersen: Lakkogeriet  
Arbejderne i kogeriet på farve- og lakfabrikken Dyrup i Gladsaxe ... engang for længe siden  
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Cai Mygind: Bøger om Ærøslægten Mygind  
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Gunnar Thygesen: Besættelsen den 9. april 1940 var forudset [2006]  
 
Oberst Axel Mygind: Erindringer fra Besættelsen  
 
Cai Mygind: Bombeangrebet på København. Januar 1943  
 
Sven Koefoed: Erindringer fra Besættelsen (og derefter)  
 
Tilpasning, men hvordan?  
Kommentar til Steen Andersen: Danmark i det tyske storrum. Dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af 
Europa 1940-41  
 
Besættelse. Tilpasning. Modstand  
Litteratur og links  
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ALBANERNE  
 
Albanien  
 
Krudttønden i baghaven? (1999)  
Albansk historie.  
[Bogen er udsolgt som trykt udgave; internetudgave kan downloades gratis]  
 
Albanske studier (2002)  
Albansk historie.  
[Bogen er udsolgt som trykt udgave; internetudgave kan downloades gratis]  
 
To skridt frem? Albanien i en brydningstid (2005)  
[Bogen er udsolgt som trykt udgave; internetudgave kan downloades gratis]  
 
Two steps forward? Albania and the Albanians   
Articles in English  
 
Se også artiklerne om Albanien på Miqësia's Erfaringsprojekt  
 
I Burrel, Urakë og bjergene i Mat (2006)  
En rejse i efteråret. Tekst og billeder [PDF]  
 
 
 
 

 
 
Kosóva [Kosovo]  
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Albanerne

 

  
 
Fra Kosovo til Kosóva (1999)  
Amerikansk og Europæisk udenrigspolitik - i Machiavelli's og Clausewitz' fodspor?  
[Bogen er udsolgt som trykt udgave; internetudgave kan downloades gratis]  
 
Se også: Albanske studier (2002)  
Albansk historie.  
[Bogen er udsolgt som trykt udgave; internetudgave kan downloades gratis]  
 
 

 
 
Historie og litteratur  
 
Albaniens Historie  
Kort oversigt. Indledning om den danske bistand til Albanien  
 
Skanderbeg  
Forbemærkninger om Skanderbeg  
 
Holberg om Ziska og Skanderbeg  
som eBog: se et stykke nede på ePub-oversigten  
 
 

  
 
Ismail Kadaré 2006  
Biografiske oplysninger. Forholdet til Hoxha-styret. De senere værker  
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Albanerne

  
 
Sami Bey Frashëri's: Æresordet  
I Johs. Østrup's oversættelse  
 
Damen fra Albanerbjergene  
Christian Winther's og Albert Küchler's Albanerinde  
 
Holger Drachmann: Der var engang (digital udgave, pdf)  
Stykket foregår delvist i Illyrien  
Dyrehaven 1931. Program fra opførelsen  
 
H.C. Andersen: Qvarantainen  
Uddrag af: En Digters Bazar  
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