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Erasmus Montanus Ludvig Holberg Hent PDF Erasmus Montanus er en komedie skrevet i 1723 af den kendte
forfatter og komedieskriver, Ludvig Holberg. Det blev opført første gang i Danmark enten i 1747 eller i 1751.
Stykket handler om den unge Rasmus Berg der er taget til København for at studere. Efter nogle år er han
blevet belæst, og vender tilbage til sin fødeegn. Han har ændret sit navn til det latiniserede navn Erasmus

Montanus. Da han vender tilbage optræder han arrogant og bedrevidende over for alle. Han er nu for fin til at
have en bonde som bror. Han mister næsten sin kæreste for videnskaben. Han skaber uro og snakken i den
lille bondeby. Folk mener at han spreder falsk lærdom, fordi han mener at jorden er rund. Til sidst bliver han
dog nødt til offentligt at sige: "Jorden er så flad, som en pandekage", da det er det eneste, der kan fri ham for
at blive soldat, og lade ham få sin elskede Lisbet. Komedien Erasmus Montanus bliver kaldt en af de aller
største bedrifter i Holbergs forfatterskab. Den er i fem akter. Filosofien henter et eksempel i komedien til at
komme med et eksempel på en logisk fejlslutning: "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er

morlille en sten!". Se også syllogisme. (Wikipedia)

 

Erasmus Montanus er en komedie skrevet i 1723 af den kendte
forfatter og komedieskriver, Ludvig Holberg. Det blev opført første
gang i Danmark enten i 1747 eller i 1751. Stykket handler om den
unge Rasmus Berg der er taget til København for at studere. Efter
nogle år er han blevet belæst, og vender tilbage til sin fødeegn. Han
har ændret sit navn til det latiniserede navn Erasmus Montanus. Da
han vender tilbage optræder han arrogant og bedrevidende over for
alle. Han er nu for fin til at have en bonde som bror. Han mister

næsten sin kæreste for videnskaben. Han skaber uro og snakken i den
lille bondeby. Folk mener at han spreder falsk lærdom, fordi han



mener at jorden er rund. Til sidst bliver han dog nødt til offentligt at
sige: "Jorden er så flad, som en pandekage", da det er det eneste, der
kan fri ham for at blive soldat, og lade ham få sin elskede Lisbet.
Komedien Erasmus Montanus bliver kaldt en af de aller største
bedrifter i Holbergs forfatterskab. Den er i fem akter. Filosofien

henter et eksempel i komedien til at komme med et eksempel på en
logisk fejlslutning: "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve.

Ergo er morlille en sten!". Se også syllogisme. (Wikipedia)
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