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Barselstuen Ludvig Holberg Hent PDF Barselstuen er en klassisk komedie af Ludvig Holberg, der gør grin
med datidens mode med kvinder på barselvisitter. Handlingen i Barselstuen foregår omkring manden Corfitz
på dagen, hvor hans kone holder barselstue for alle byens kvinder, der på tur kommer forbi for at gøre visit og
sladre om de andre kvinder. Corfitz på 70 år er bange for, at hans meget unge hustru har gjort ham hanrej, og
at han ikke er far til deres nyfødte datter. Gennem hans tjener og kvindernes sladder bliver han bekræftet heri,
og han gør klar til at konfrontere sin kone. Men han spilles naturligvis et puds (eller flere) af den person, som
han har mistænkt for at have forført konen. I denne version af Barselstuen er stavelsen moderniseret nænsomt
af Victoria Jensen, hvor enkelte ord også er ændret for at gøre historien lettere tilgængelig for læseren. For at
bevare Ludvig Holbergs elegante sprog og humor fra gamle dage er sætningsopbygninger og formuleringer

overordnet bevaret, så det følger den oprindelige udgave.
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