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Den stundesløse Ludvig Holberg Hent PDF I Den stundesløse bruger hovedpersonen Vielgeschrey hele dagen

på sine forretninger, og har ikke tid til andet. Men ingen andre kan dog forstå, hvad disse forretninger
indebærer - han har med andre ord påtaget travlt. Denne travlhed udnytter hans datter Leonora, da hun skal
giftes. Vielgeschrey har nemlig udpeget en bogholder som sin kommende svigersøn - det må jo være én, som
kan bidrage til forretningerne. Men det vil Leonora ikke acceptere, for hun er forelsket i en anden. Sammen
med husets tjenestepige og med hjælp fra nogle andre hjælpere går hun derfor i gang med at planlægge et spil
af forvekslinger, som skal resultere i, at hun får sin elskede og ikke bogholderen. Hans Peter Andersen har i
denne version af Den Stundesløse tilrettet de gamle stavemåder, så moderne læsere får fuld fornøjelse af
historien. Sætningsopbygningen er dog overordnet bevaret for at yde respekt for Ludvig Holbergs humor.

 

I Den stundesløse bruger hovedpersonen Vielgeschrey hele dagen på
sine forretninger, og har ikke tid til andet. Men ingen andre kan dog
forstå, hvad disse forretninger indebærer - han har med andre ord
påtaget travlt. Denne travlhed udnytter hans datter Leonora, da hun
skal giftes. Vielgeschrey har nemlig udpeget en bogholder som sin
kommende svigersøn - det må jo være én, som kan bidrage til
forretningerne. Men det vil Leonora ikke acceptere, for hun er

forelsket i en anden. Sammen med husets tjenestepige og med hjælp
fra nogle andre hjælpere går hun derfor i gang med at planlægge et
spil af forvekslinger, som skal resultere i, at hun får sin elskede og
ikke bogholderen. Hans Peter Andersen har i denne version af Den
Stundesløse tilrettet de gamle stavemåder, så moderne læsere får fuld
fornøjelse af historien. Sætningsopbygningen er dog overordnet



bevaret for at yde respekt for Ludvig Holbergs humor.
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