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Peder Paars Ludvig Holberg Hent PDF Peder Paars udkom i fire dele 1719-20. Med dette værk, der suverænt
spiller på et bredt felt af intertekstuelle referencer, slog Holberg porten op for en ny fiktionsdigtning i dansk
litteratur. Som sådan har Peder Paars dog en forløber i Povl Pedersens Kærligheds Ændrings og Undrings
Spejl forestillet udi den spanske Herremand Don Pedro af Granada hans Liv og Levneds Historie, der

formentlig er digtet allerede i 1690'erne, men først vides trykt 1724, altså efter Holberg. Hvor forskellige de
to værker end er, er de fælles om at gå bag om 1600-tallets renæssancebevægelse ved stofligt at genbruge en

ældre folkelig fantasidigtning og formelt at parodiere den kunststil, det havde været renæssancens og
barokkens ambition at skabe. 1700-tallets tidlige fiktionsdigtning simulerer således ikke at skildre en

virkelighed, men har karakter af leg.
Som model for sin helt Peder Paars brugte Holberg Cervantes' Don Quixote, fantasten, der er for optaget af at
posere som ridder til at se den tarvelige virkelighed, han lever i. Som Don Quixote har sin følgesvend – og
kontrast – i realisten Sancho Panza, har Paars som væbner fået den snusfornuftigt bondske Peer Ruus, der

kommenterer sin herres tåbeligheder. Omkring dette par er fiktionen groet frem af flere rødder. Holberg spiller
dobbelt ved at skjule sig bag to masker, der placerer værket i hver sin litterære tradition. Det foregiver at være

skrevet af en kalundborgsk hvidtølsbrygger Hans Mickelsen, der på titelbladet præsenterer digtet som
skillingsvise, „En Sandfærdig Ny Vise (…) Siunges efter den Melodie: Arma virumque cano &cc“, mens det
kommenteres med „sprænglærde Noter“ af Mickelsens ven, Just Justesen, der for „den skiønsomme Læser“
afslører, at der er tale om en parodi på det klassiske epos. Melodiangivelsen: „Arma virumque cano .“ er

optakten til Æneiden. Med den romerske digter Vergils kanoniske værk som vandmærke fortælles i heroiske
aleksandrinere (5-fods jamber) den „historiske“ beretning om kræmmeren Peder Paars' sejlads fra Kalundborg

til Århus for at besøge sin fæstemø Dorothea:

(Store Danske Encyklopædi)
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Holberg porten op for en ny fiktionsdigtning i dansk litteratur. Som
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Quixote, fantasten, der er for optaget af at posere som ridder til at se
den tarvelige virkelighed, han lever i. Som Don Quixote har sin
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cano &cc“, mens det kommenteres med „sprænglærde Noter“ af
Mickelsens ven, Just Justesen, der for „den skiønsomme Læser“
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Melodiangivelsen: „Arma virumque cano .“ er optakten til Æneiden.
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