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W P ( 5 ) UDVIG HOLBERG vandt et 
V\ f§é**S* højt anset Navn baade hjemme 

<r :73 r r6^ og i fremmede Lande som Lyst-
s{3ildigter, som Satiriker, som Historie
skriver, som Moralist. Hans Skrifter i 
alle disse Retninger bleve oversatte paa 
mange Sprog, og han har ved dem faaet 
sin betydelige Plads i den universelle 
Kulturhistorie, — det er en velbekjendt 
Sag. Mindre bekjendt er det maaske, 
at Ludvig Holberg i en lang Række 
Aar har været en anset Lærer i Historie 
i det nordlige Europa. Naturligvis er Me
ningen af denne tilsyneladende paradoxe 
Sætning" ikke, at han personlig er optraadt 
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som Lærer; her tænkes paa en lille Skole
bog, en cckortfattet Lærebog i Verdenshi
storie)), saaledes vilde man nu kalde den, 
hvilken Holberg har skrevet paa Latin, og 
hvilken baade i Originalsproget og i Over
sættelser fik en Udbredelse, som ingen 
dansk Skolebog har havt før i de aller
nyeste Tider Lærebøger som Madvigs 
latinske Grammatik og Bojesens Haand-
bøger i de romerske og græske Antikvi
teter. Læser man de faa Ord, som N. M. 
Petersen har havt at sige om denne Bog, 
eller den korte Artikel, som Nyerup har 
om den, skulde man rigtignok ikke tro, 
at dette har været Tilfældet, og det er da 
vel paa Tide at fremkomme med de Op
lysninger, der have kunnet bringes tilveje 
om Ludvig Holbergs ((Synopsis historiæ 
universalis)) og dens Brug. Men Lejlighe
den benyttes til at give en kort Oversigt 
over, hvorledes Studiet af Historie (og Geo-
graphi) har udviklet sig ved Kjøbenhavns 
Universitet og i den lærde Skole i Dan-
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mark til henimod Slutningen af det 18de 
Aarhundrede. Der er saameget mere An
ledning hertil, som Holbergs Lærebog netop 
fremkom paa en Tid, da der med Hensyn 
til dette Studium skete en Forandring af 
største Vigtighed. 
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