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Epistlerne blev til i Holbergs sidste leveår. De er en klog gammel mands suveræne refleksioner. I 542 essays,
fordelt på fem solide bind, vender han alle forfatterskabets hidtidige temaer, og flere til. Intet emne er for
småt, intet for stort. Og ved at udforme teksterne som breve giver han dem en let og dagligdags tone – som

løbende rapporter fra den aldrende barons liv og læsning.

Det femte og sidste bind epistler, der udkom efter Holbergs død i 1754, begynder med en selvbiografisk
skildring af hans sidste leveår. Og så fortsætter han ellers ufortrødent rækken af essays om litteratur, teater,

økonomi, sprog, historie, etnografi, statskundskab, religion, naturvidenskab – og diverse indfald fra en krøllet
hjerne.

Holberg omfatter tekster fra hele Ludvig Holbergs mægtige forfatterskab: alle komedierne, alle essays,
historieskrivning, naturret, digte, erindringer og en roman. De latinske tekster er nyoversat til dansk. De

danske tekster er gengivet i moderne retskrivning så de kommer nutidens læsere i møde – med Holbergs egne
ord, men uden vanskelige stavemåder.
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