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Ud fra næsten enhver tænkelig standard er Ludvig Holberg 

(1684-1754) en af Danmarks betydeligste forfattere. Hans ko-

lossale og vidtspændende forfatterskab har præget dansk kultur 

gennem snart 300 år, og hans tekster er levende og tankevæk-

kende den dag i dag. Hjemmesiden Rundt om Holberg præsen-

terer både kendte og mindre kendte sider af Holberg og hans 

store forfatterskab.

Holberg er mest kendt for sine komedier, men hans forfatterskab 

på mere end 14.000 bogsider rummer adskillige genrer. Foruden 

komedierne og en roman skrev han bl.a. essays, fabler, satirer 

og historiske værker. Det præsenteres alt sammen på Rundt om 
Holberg, hvor der er lagt vægt på at sætte Holbergs tekster i 

forhold til hans samtid – oplysningstiden – ligesom teksterne 

perspektiveres til eftertiden.

Rundt om Holberg kan bruges i en række af gymnasiets fag: 

dansk, historie, drama, oldtidskundskab, religion og billedkunst. 

Hjemmesiden rummer 24 centrale temaer, hvor Holbergtekster 

fra forfatterskabet præsenteres med introduktioner, billeder, ar-

bejdsspørgsmål, videointroduktioner, ordforklaringer og 

årstalsliste. 

Rundt om Holberg åbner veje ind i hele det store forfatterskab 

– et forfatterskab som nu også ligger tilgængeligt på den store 

digitale Holbergudgave (holbergsskrifter.dk), som er udarbejdet 

af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Ber-

gen.

Forfatter til Rundt om Holberg er gymnasielærer Sune Ber-

thelsen, der i mange år har været formand for Holbergsamfun-

det. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med Aarhus Univer-

sitetsforlag.  

God fornøjelse med Rundt om Holberg

Forlaget og forfatteren

 

RUNDT OM HOLBERG 

RUMMER 24 CENTRALE TEMAER OM 

LUDVIG HOLBERG 

GÅ TIL HJEMMESIDEN HER:

rundtomholberg.dk

KONTAKT
Sune Berthelsen

Lektor, Nærum Gymnasium

Tlf.: 53 54 02 65

Mail: se@g.nagym.dk

Hjemmesiden er finansieret af A.P. 

Møller og Hustru Chastine Mc-Kin-

ney Møllers Fond til almene Formaal 

og Aarhus Universitetsforlag.

Rundt om Holberg 
– en gratis undervisnings-
platform for gymnasiet

http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=adm/main.xml&lang.set=dk
https://unipress.dk/rundtomholberg

