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F o r o r d

“Det er Strindbergs fejl, hvis man ikke kan spille rollen,

det er ens egen fejl, hvis man ikke kan spille Ibsen”

Ebbe Rode

Denne essaysamling om Henrik Ibsen fokuserer på hans skuespil set ud
fra en teatermæssig tilgang. Jeg har medtaget en kort biografi for at
fremdrage punkter, der kan kaste lys over hans dramatiske produktion.
Selv var han jo karrig i forbindelse med at fortælle om sit privatliv, og
måske er hans skuespil derfor det bedste materiale til en biografisk vur-
dering. Biografien er hovedsagelig hentet fra Michael Meyers bog om
Ibsen, der er særdeles omfattende og fyldestgørende, og der kan næppe
bringes mere for dagen omkring Ibsens liv, hans forhold til hustruen Su-
zannah, hans mange forelskelser i de unge piger, end hvad Meyer har
gjort rede for.

Der var sikkert flere grunde til, at Ibsen forlangte, at hans skuespil
blev udgivet, før de blev opført på teatrene. Dels var samtiden vant til at
acceptere læsedramaet, og Ibsens minutiøse regi er da også beregnet
som vejledning for et læsende publikum, og dels var den økonomiske
gevinst ved bogsalget langt bedre end de salærer, som teatrene dengang
tilbød. Men det, at der således var tale om et dobbelt publikum, betød
store vanskeligheder for teatrene, der skulle formidle stykkerne til et
publikum, der i forvejen var kendt med dem.

I essayet Henrik Ibsen og Det Kongelige Teater beskrives dette di-
lemma i forhold til teatrets 1.opførelser af hans nutidsskuespil, og det
viser, hvordan tilskuere og skuespillere havde vanskeligheder med at
acceptere en ganske anderledes moderne og provokerende dramatik,
langt fra det repertoire, teatret normalt spillede. Ikke desto mindre blev

7
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Ibsens skuespil et grundlag for etablering af en naturalistisk spillestil på
Det Kongelige Teater, som blev bevaret langt ind i 1900-tallet. Essayet
er en revideret udgave af “Henrik Ibsen and Denmark”, der blev udgi-
vet i Ibsen Studies, vol. 11, no. 1, 2002.

Et kort essay om det moderne gennembrud viser den påvirkning,
som Ibsen modtog fra Georg Brandes’ Hovedstrømninger, som kom til
at bekræfte Ibsen i hans negative billeder af sin samtid og nødvendighe-
den af “at sætte problemer under debat”.

Som regel inddeler man Ibsens forfatterskab i tre perioder. Den før-
ste bestående af hans national-romantiske og romantiske skuespil fra
Catilina til Kejser og Galilæer (1850-1873), dernæst kom en natura-
listisk samfundskritisk produktion fra Samfundets støtter til Hedda

Gabler (1877-1890) og endelig de symbolistiske skuespil fra Bygmester

Solness til Når vi døde vågner (1892-1899).
Denne skematiske opdeling er dog ikke ensbetydende med, at de tre

perioder ikke glider over i hinanden. For eksempel er Vildanden fra
1884 både et naturalistisk og symbolistisk skuespil og Rosmersholm

fra 1886 måske mere symbolsk end naturalistisk.
Samtidig går der en romantisk understrøm igennem alle hans skue-

spil.
Som eksempel på et romantisk drama har jeg valgt en analyse af

Kjærlighedens komedie. Brand er nok det romantiske værk fra Ibsens
hånd, der har haft den største læserskare og det mest beundrede, mens
Kjærlighedens komedie er mindre kendt. Ikke desto mindre er sidst-
nævnte stykke ud fra et teatersyn mere interessant, fordi Ibsen her for
første gang benytter et moderne miljø, samtidig med at versene bibehol-
des. Essayet indledes med et mellemspil, der redegør for Kierkegaards
æstetiske og etiske stadier fra Enten – Eller, idet jeg finder, der er en
indlysende forbindelse mellem skuespillet og Søren Kierkegaards stadi-
er.

Af de naturalistiske samtidsskuespil har jeg valgt Hedda Gabler.
Analysen tager udgangspunkt i Else Høsts fine studie af stykket fra
1958 for dernæst at uddybe dette med henvisning til Nietzsches Trage-
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diens opståen af musikkens ånd, som Ibsen muligvis har fået kendskab
til gennem Georg Brandes.

Behandlingen af det symbolistiske drama Når vi døde vågner er i
modsætning til de foregående undersøgelser en forestillingsanalyse. I
2002 iscenesatte Peter Langdal skuespillet som et radiospil på Betty
Nansen Teatret. Analysen forsøger at indkredse, hvordan det var mu-
ligt, at stykket uden at miste sin dramatiske kraft kunne levendegøres
som radioteater.

Ibsen i dag indeholder dels en fortegnelse over Ibsen-opførelser i
Danmark fra 1999 til 2002, dels nogle korte omtaler af udvalgte op-
førelser fra 2002. Man kan her bemærke, hvor fast forankret vi er i en
realistisk Ibsen-tradition i modsætning til for eksempel Tyskland, der
på baggrund af et postmodernistisk synspunkt dekonstruerer hans tek-
ster.

Bogen er opbygget kronologisk, men hvert essay kan læses for sig,
hvorfor litteraturhenvisninger er anbragt efter hver artikel. Et uvurder-
ligt opslagsmateriale til disse essays har været Hundredårsudgaven af
Ibsens samlede værker. Ud over selve værkerne findes her optegnelser
og Ibsens egne notater samt ændringsforslag og breve til og fra Ibsen,
alt samlet i kronologisk rækkefølge, der gør materialet let tilgængeligt.
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E n b i o g r a f i

Henrik Ibsen blev født den 20. marts 1828 i Skien ved Skienelvens ud-
løb i den sydøstlige del af Norge. Med sin beliggenhed ved havet og den
sejlbare elv og med et stort opland og vandfald, der kunne udnyttes til
kraftanlæg, var byen allerede dengang et vigtigt industriområde med
bl.a. jernminer, tømmerdrift og skibsbygning. Ibsens morfar var en rig
industrimand med mange gårde, og farfaderen var skibsejer. Hans far,
Knud Ibsen, var handelsmand og boede i den herskabelige Stockmans-
gaard, hvor Henrik Ibsen blev født. I underetagen drev han sin store
købmandsforretning, hvortil han importerede varer fra Europa, såsom
bordeauxvine, krydderier, bomuld, uld- og silkestoffer, kniplinger, to-
bak og piber. Samtidig eksporterede han træ til England og Danmark.
Ud over handel tilkom virksomheden et brændevinsbrænderi arvet ef-
ter svigermoderen. Ved Henriks fødsel var faderen en af byens største
velhavere. I 1830 overtog han fra sin svigermor den store Altenburg-
gaard, hvorhen familien flyttede samt endnu en gård Venstøp uden for
byen, som blev benyttet til sommerophold.

De første af Henrik Ibsens leveår forløb således uden økonomiske
bekymringer for familien, og der blev ført stort hus med megen selska-
belighed. Men allerede i 1834 indtraf et kraftigt fald i konjunkturerne,
der for Knud Ibsen blev forstærket af nye restriktioner for brændevins-
brænderiet. Da han ikke var i stand til at klare afgifterne og samtidig
stod for at skulle indfri en større kredit i udlandet, blev han tvungen til
at realisere alt, og hele hans formue gik til kreditorerne. Ved familiens
hjælp var det ham dog muligt at bevare Venstøp, men nu som helårsbo-
lig. Han blev en bitter mand og Henrik Ibsens moder, den tidligere rig-
mandsdatter, mere og mere nedtrykt. Det var under disse kår Henrik
Ibsen henlevede resten af sine barndomsår.

11
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Efter sin konfirmation i 1844 forlod Henrik Ibsen Skien for at kom-
me i apotekerlære i Grimstad. Apoteket lå i byens fattigkvarter, og løn-
nen bestod alene af kost og logi. Hjemmefra medbragte han intet ud
over sit konfirmationstøj, som ikke kunne undgå at vække opsigt med
sit efterhånden nedslidte udseende. Henrik måtte dele værelse med fa-
miliens tre drenge, og adgangen gik gennem en af husets stuepiger Else
Sofie Jensdatters soverum. Da det var Henriks opgave at stå op, hvis en
kunde ringede på apotekets dørklokke om natten, kan det næppe kom-
me som den store overraskelse, at den da 28-årige pige blev gravid. Hun
blev sendt hjem til forældrene. Henrik vedstod faderskabet og måtte
betale børnepenge i mange år fremover; men han nægtede gennem hele
livet at have noget med barnet at gøre.

Den almindelige økonomiske nedtur satte også sine spor i Grimstad
og resulterede bl.a. i, at apoteket kom på tvangsauktion. Den nye ejer
flyttede i 1847 apoteket til bedre omgivelser, hvor Henrik fik eget ar-
bejdsværelse i vagtstuen. Apotekeren, der kun var få år ældre end Hen-
rik, overlod ham det meste af den daglige drift. Henriks ændrede status
medførte, at han spiste middag hos apotekerens forældre, ligesom han
begyndte at få indpas i det bedre borgerskabs stuer. En forbedret øko-
nomi gav ham endvidere mulighed for at komme ud blandt folk og
etablere venskaber, først og fremmest med Christopher Due, der var
kontorist, og den jurastuderende Ole Carelius Schulerud, hvem han
jævnligt mødtes med om aftenen i vagtstuen. Alt sammen var med til, at
Henriks ellers mutte og tillukkede væsen gradvis ændrede sig og blev
åbent og muntert.

Det var vigtige udviklingsår for Henrik Ibsen, hvor der blev læst og
debatteret meget med vennerne. Samtidig gik han til mannduktion i la-
tin og græsk i Grimstad, læste flittigt andre fag på egen hånd, skrev dig-
te og tegnede karikaturtegninger, som skabte stor munterhed. Men han
begyndte også sin dramatiske karriere her, og allerede som 19-årig
skrev han i 1849 sit første skuespil Catilina, inspireret af latinundervis-
ningen. Begejstringen hos vennerne var stor. Due renskrev og Schulerud
tog det med til Christiania for at få det antaget på Christiania Theater.

12
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Det takkede nej, forlæggerne ligeså, men Schulerud var så opsat på at få
det udgivet, at han for egen regning lod trykke 250 eksemplarer, hvoraf
dog kun ca. 40 blev solgt.

I april 1850 forlod Henrik Grimstad for at tage studentereksamen i
Christiania. Han rejste forbi Skien, måske i et forsøg på at rejse kapital
hos faderens familie. Besøget blev dog en stor skuffelse. Allerede på det-
te tidspunkt var Ibsen ateist, samfundsrevser og revolutionær i hele sin
tankegang, og i hjemmet var moderen og hans søskende blevet om-
vendt af sognepræsten og pietisten Lammers. De levede i hver sin ver-
den, og han satte aldrig mere sine ben i fødebyen bortset fra en uges
ophold hos onklen i 1859.

Et 3-måneders kursus på Heltbergs studenterfabrik blev afsluttet
med en studentereksamen, og Henrik kunne nu optages i studentersam-
fundet, hvor han kunne møde ligesindede. Han boede med vennen
Schulerud på et kvistkammer og deltog i forskellige oprørsbevægelser.
Men det var først og fremmest digterkaldet, der optog ham, hvor han
ud over digte skrev avisartikler og anmeldte teaterforestillinger samti-
dig med, at han udøvede en lærergerning. Men som det væsentligste var
det, at han den 26. september 1850 fik opført sit skuespil Kjæmpehøien

på Nationalteatret i Christiania.
På det tidspunkt var den verdensberømte violinist Ole Bull blevet

interesseret i at skabe et norsk teater i sin fødeby Bergen. Teaterbygnin-
gen fandtes allerede, opført i 1800 af “Det dramatiske Selskab” og be-
regnet for spillelystne amatører, men blev også benyttet af omrejsende
danske skuespillertrupper. Ole Bull lejede teatret for vinteren 1849-50
og bevilgede undervisning i dramatik for de medborgere, der havde lyst
og mod til en fremtidig teaterkarriere.

Det lykkedes at spille 27 forestillinger fra den første officielle start
den 2. jaunar 1850 og frem til juni måned. Men teatret måtte støttes
økonomisk, hvis det skulle fortsætte, og i oktober 1851 arrangerede
Studentersamfundet en aftenunderholdning, hvor Ole Bull selv optråd-
te gratis. Prologen var skrevet af Ibsen, og det var derfor nærliggende,
at Bull tilbød ham en stilling som dramatisk forfatter i Bergen.

13
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Allerede den 26. oktober indlogerede Ibsen sig i byen. Teaterchefen
Herman Laading var den, der skulle lede læseprøver og sørge for rol-
leindstudering, mens Ibsen skulle iscenesætte og udarbejde udkast til
kulisser og kostumer. Hans arbejde var således ret omfangsrigt samti-
dig med, at hans kendskab til teater var lig nul. Bestyrelsen sendte ham
derfor sammen med to lovende skuespillere på studierejse til Køben-
havn, Berlin og Dresden, for at han skulle tilegne sig færdigheder gen-
nem studier af veletablerede europæiske scener, og hvor især opholdet i
København blev en vigtig inspiration for hans videre uddannelse og
fremtidige virke.

De første stykker fra Ibsens hånd, der blev opført i Bergen gjorde
imidlertid ikke lykke, end ikke prosadramaet Fru Inger til Østråt fra
1855, men året efter fik han endelig den succes og anerkendelse, han
tragtede efter med Gildet på Solhaug. Det blev dog en enlig svale, så da
man annoncerede efter en leder til det nyoprettede norske teater i
Christiania søgte og fik han stillingen, som han tiltrådte den 3. septem-
ber 1857. Det publikum teatret, der lå i Møllergaten, henvendte sig til,
kom fortrinsvis fra den lavere middelklasse, og repertoiret bestod af
folkelige skuespil fremført af utrænede skuespillere hentet ind fra om-
egnens bygder. Ibsen havde indleveret et nyt skuespil Hærmændene på

Helgeland til Christiania Theater; det var blevet antaget til opførelse,
men denne blev imidlertid udskudt. Han tog det derfor tilbage og lod
det opføre på Det norske Theater, hvor stykket blev en publikumssuc-
ces på trods af den manglende professionalisme hos skuespillerne.

I sommeren 1858 havde han giftet sig med Suzannah Thoresen,
steddatter af den danskfødte forfattterinde Magdalene Thoresen, som
han havde lært at kende fra sin tid i Bergen, og lillejuleaften 1859 kom
sønnen Sigurd, som blev ægteparrets eneste barn, til verden. Ibsen var
nu fyldt med en tro på fremtiden, men det var en tung opgave, han hav-
de påtaget sig, og selv med den erfaring han trods alt havde medbragt
fra Bergen, lykkedes det ham kun med det største besvær at få budgettet
til at balancere. Pressen kritiserede repertoiret, og Ibsen forsvarede sig
med skarpe indlæg i avisen. Projektet mødte desuden modstand fra så-
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vel byens embedsmænd som fra det bedre borgerskab, så teaterarbejdet
føltes tungere og tungere og lysten mindre og mindre. Økonomien, der
hele tiden havde været anstrengt, bragte i 1862 til sidst teatret på falit-
tens rand og medførte, at Ibsen og hele skuespillerstaben modtog deres
afskedigelse.

I det seneste par år havde Ibsen ikke arbejdet regelmæssigt, og han
var både syg og fordrukken og gradvis ved at forsumpe. Desuden led
han af nervefeber, var dybt deprimeret og uden energi. Ofte mødte han
ikke op til bestyrelsesmøderne, hvor man i stedet for kunne finde ham
på en af byens cafeer. Efter afskedigelsen blev han ansat som litterær
konsulent ved Christiania Theater, men til en ussel løn. I 1862 blev
Kjærlighedens komedie udgivet, en satirisk komedie over samtiden og
borgerskabet, som, man vel kan forestille sig, ikke faldt i god jord hos
nordmændene. Større held gik det med Kongsemnerne, der opførtes på
Christiania Theater i Ibsens instruktion med premiere den 17. jaunar
1864. På det tidspunkt havde han efter mange forgæves forsøg endelig
fået bevilget et rejsestipendium, og efter en vellykket modtagelse af
stykket drog Ibsen i april til København, hvor Sigurd og Suzannah al-
lerede havde taget ophold hos Magdelene Thoresen, der nu var blevet
enke. Stipendiet var dog ikke stort, og han var næppe kommet af sted
på sin lange rejse uden hjælp fra Bjørnson, som samlede penge ind til Ib-
sen hos venner og bekendte, et beløb, der med 700 spd. (ca. 2800 kr.)
blev næsten dobbelt så stort som stipendiet.

Ibsen efterlod familien i København for selv den 20. april at drage
videre til Rom. Da han var kommet over på den anden side af Alperne
var det som “at være sluppen fra Mørket ud i Lyset”, en følelse han be-
varede gennem hele livet. Italiens lys og varme gjorde det svært for ham
igen at skulle finde sig til rette i det kolde og omblæste Norden. Den
første tid i Italien gik således med at være turist i Rom, men også med
for megen indtagelse af spiritus. Alt dette kom der dog orden på med
Suzannahs ankomst i efteråret.

Familien syntes at have haft en vidunderlig tid i Italien, hvor man
tog afstikkere til Frascati, Ischia, Sorrento og Amalfi. Bjørnson hjalp
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fortsat til med at støtte Ibsens betrængte økonomi, ligesom han formid-
lede kontakten til Frederik V. Hegel, Gyldendals chef siden 1850. Dette
blev Ibsen en uvurderlig hjælp, som han dog ikke rigtig skønnede på. I
efteråret 1865 sendte Ibsen sit dramatiske digt Brand til Hegel, som
havde store betænkeligheder ved at udgive det, fordi formen var ander-
ledes end forventet. Ibsen havde håbet på, at digtet kunne udkomme
ved juletid, som på grund af julehandelen var det bedste tidspunkt for
bogudgivelser, men først i marts besluttede Hegel sig for at udgive vær-
ket. Det blev mod al hans forventning en enorm salgssucces, og 1.udgi-
velsens 1250 eksemplarer blev i løbet af året udvidet til 3148, et efter
tiden betydeligt oplag. Samme år fik Ibsen endnu et rejsestipendium fra
den norske stat og en digterløn på 400 rigsdaler. Med ét var Ibsen ble-
vet berømt og hans sind for en stund lettet på grund af den økonomiske
bedring.

I 1867 udkom Peer Gynt hos Gyldendal. Det fik en blandet modta-
gelse i Skandinavien, hvor dets polemiske og moraliserende tone ikke
huede de fleste. Især Clemens Petersens anmeldelse i Fædrelandet vakte
Ibsens harme og som i et brev til Bjørnson affødte hans velkendte ord:
“Min Bog er Poesi; og er den det ikke, saa skal den blive det”. Samtidig
syntes der ifølge visse kilder at være problemer med ægteskabet. Dan-
skeren Peter Schindler skrev således: “Mon Ibsen elsker sin Hustru? –
Jeg veed det ikke, men ialfald elsker hun ham, og ialfald er hun ikke lyk-
kelig i sin Kjærlighed. For Ibsen selv har Digtertanken i den Grad fyldt
ham, at Sætningen “først Menneske og saa Kunstner” næsten er bleven
vendt om. Jeg antager, at hans Kjærlighed til Hustruen for længe siden
er svunden, og at et Resignationsforhold, saavidt det er muligt i en saa
urolig Character er traadt istedet. Der er det nu hans Brøde, at han ikke
kan tugte sig selv til at læmpe og rette Forholdet, men tvert imod gjør
sin lunefulde og despotiske Natur gjældende baade overfor hende og
for den stakkels, aandeligt vanskabte og skræmmende Søn” (Meyer, s.
282).

Samme år som Peer Gynt udkom, besluttede Ibsen at forlade Itali-
en. Sønnen Sigurd var nu 8 år gammel og skulle starte sin skolegang, og
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i oktober måned rejste familien til Dresden og bosatte sig i en lille to-
værelseslejlighed. Her blev de i to år, men da økonomien blev forbed-
ret, flyttede de til en bedre lejlighed. I 1867 blev Ibsen inviteret til
Stockholm, hvor han blev hyldet af teatret og bedt til aftenselskaber på
slottet hos Karl XV. Den svenske konge foreslog, at Ibsen deltog som
norsk udsending ved Suez-kanalens indvielse, og i 1869 var Ibsen på et
to måneders ophold i Ægypten. Under opholdet havde De unges for-

bund, der var udgivet samme år hos Gyldendal, premiere i Christiania.
Stykket, der tog udgangspunkt i nutiden, var i prosa og indeholdt en
skarp kritik af norske forhold og af Frihedspartiet og fik i pressen en
blandet modtagelse. I Christiania var der udsolgt ved premieren, men
her blev det mødt med både bifald og piften. Samme år i december
fandt stykkets førsteopførelse sted i Stockholm og i 1870 i København.
Teatersuccesen, som man trods alt må betegne den, bevirkede, at inter-
essen for bogen steg, og Hegel måtte sende et nyt oplag på gaden.

I denne periode havde Ibsen med henblik på en nyudgave hos Gyl-
dendal indledt en gennemgang af sine tidligere værker. Ibsen rejste der-
for i juli måned til København, hvor han for første gang fik hilst på sin
forlægger og inviteret til middag hos fru Heiberg, som formidlede, at te-
atret gav en festforestilling – De unges forbund – til ære for ham. Han
begyndte nu også at realisere sine drømme om at blive anerkendt af det
samfund, som han revsede gang på gang i sin digtning. Den svenske
konge havde tildelt ham Vasaordenen, og han stilede nu mod Danne-
brogordenen og bad vennen Anton Klubien være behjælpelig. “Jeg må
sige Dig, at jeg er ligefrem grådig efter enhver Anerkjendelse, der tilfal-
der mig fra Danmark...Du gjør Dig ingen Forestilling om hvad Virk-
ning sådant gjør i Norge” (ibid., s. 329). Vel hjemme igen i Dresden i
efteråret afgik et lignende bønligt brev til Stockholm, hvor han søgte
om man ville udvirke, at han fik tildelt en ægyptisk orden. “Denne ære
var for mig i højeste grad smigrende, ligesom den ville være af højeste
nytte for min literære position i Norge” (ibid., s. 333) . Uden tvivl har
Ibsen gennem hele livet haft et smerteligt forhold til sit fædreland, som
bestemt ikke havde gjort livet lettere for ham.

17

En biografi

17
O:\Pub\Produktioner\7917-103-6 Ibsen essays\essays.vp
22. juni 2004 10:11:07

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Ibsen, der hidtil kun var berømt for sine digte og lyriske værker, var
endnu ikke nået frem til det moderne skuespil, der kom til at præge
hans senere arbejder. Et mellemspil i produktionen fandt sted med Kej-

ser og Galilæer, der udkom i 1873. Digtet blev mødt med stor interesse
og megen respekt, og Ibsen følte, at tiden nu var inde til at besøge Nor-
ge. Det skete i 1874, det første besøg efter afrejsen til Italien i 1864.
Christiania Theater opførte både De unges forbund og Kjærlighedens

komedie i september måned med Ibsen som midtpunkt. Studenterne
hyldede ham med et fanetog, og nordmændene modtog ham ærefuldt.

I 1875 flyttede familien til München, hvor det var billigere at leve,
og hvor Sigurd kunne fortsætte sin uddannelse. Sommeren tilbragte
han i Gossenssas, en lille tyrolerby ved Bremerjernbanen. Samme år
blev Ibsen for første gang opført i Tyskland, hvor Hærmændene på

Helgeland blev spillet i München under overværelse af forfatteren. I
1877 udkom Samfundets støtter, og fra nu af koncentrerede Ibsen sig
om det moderne drama. Han blev også det år æresdoktor i Uppsala og
overværede i den anledning en festforestilling på Dramaten.

Tanken om igen at bosætte sig i Norge blev opgivet, først og frem-
mest på grund af problemer omkring Sigurds videre uddannelse. Han,
der havde studeret jura i Tyskland, skulle for at blive cand.jur. i Norge
først bestå en “Andeneksamen”, et krav som fakultetet uanset faderens
berømmelse ikke ville fravige, også uanset at den næsten helt svarede
til, hvad han lige havde taget i München, endda med fine karakterer. I
stedet rejste familien derfor til Rom i 1878, hvor Sigurd fortsatte sine
studier. Sommeren benyttede de til at rejse til Amalfi, hvor Ibsen hente-
de inspiration til det næste skuespil Et dukkehjem, der udkom i 1879. I
løbet af 1881 fuldførte han Gengangere, der udkom samme år. Stykket
virkede chokerende på samtiden, hvor Ibsen ud over selve motivet om-
kring syfilis, hvilket ord dog ikke blev nævnt i stykket, som vanlig hav-
de lagt en grov ironi ned over en af stykkets personer, her en kirkens
vogter, Pastor Manders.

Det følgende stykke En folkefjende, hvor dr. Stockmann i sin tale på
et folkemøde om den “forbandede, kompakte, liberale majoritet” ikke
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lægger fingrene imellem, blev heller ikke lige vel modtaget af alle på
grund af dets polemiske indhold og dets satire, der ramte de politiske
partier. Vildanden, der kom i 1884, vakte undren på grund af symbo-
likken og en moderne pessimisme, der fraveg fra Ibsens ellers moralske
indignation.

Året efter besøgte Ibsen atter Norge, hvor forældrene havde mulig-
hed for at holde sommerferie i Molde med Sigurd, der på dette tids-
punkt arbejdede i udenrigstjenesten i Stockholm. Det var atter
deprimerende for Ibsen at opleve den smålighed, der herskede overalt,
og et forslag om et fakkeltog for ham arrangeret af Studentersamfun-
det, afslog han. Norge skuffede, og i 1885 bosatte han sig igen i
München. Rosmersholm udkom i 1886. Man fandt det uklart i Norge,
ligesom det i Danmark og Sverige virkede ubegribeligt, medmindre
man havde kendskab til moderne psykologi. Bogsalget gik dårligt, og
både i Bergen og Christiania gik det kun få gange over scenen.

Sommeren 1887 tilbragte han og Suzannah i Sæby, der gav inspira-
tion til Fruen fra havet. Herfra fortsatte Ibsen til Stockholm i september
for derfra at tage videre til København. Han var nu berømt og blev fej-
ret i begge hovedstæder.

I 1888 udkom Fruen fra havet, men heller ikke dette skuespil fik en
god modtagelse, og på scenen virkede det slet ikke. Ellida Wangels “sy-
gehistorie” interesserede ikke publikum, men i England voksede inter-
essen for Ibsen, og hans første succes skete med opførelsen af Et

dukkehjem i 1889 på Kingsway Theatre i London.
Ibsen havde altid haft trang til at kurtisere unge damer, studere

dem, som han selv kaldte det, og de unge piger dyrkede gerne den ver-
densberømte forfatter. Men tilsyneladende var det nær gået galt i 1889,
hvor Ibsen og Suzannah atter tilbragte sommeren i alpebyen Gossen-
sass. Her mødte han den 18-årige Emilie Bardach, som var der sammen
med sin mor tilhørende det bedre borgerskab i Wien. Mens datteren og
Ibsen blev overladt til sig selv, konverserede Suzannah og moderen.
Forbindelsen eller bekendtskabet, om man vil, blev opretholdt gennem
en brevveksling, som Emile Bardach efter Ibsens død overlod til Georg
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Brandes for at få den udgivet. Det er fascinerende læsning, der overla-
der en hel del til læserens fantasi, hvor Ibsen i sine breve berører vold-
somme følelser og lidenskaber, så det må have sviet til en ung og
uerfaren Emilie Bardach.

Ifølge Emilie Bardachs dagbog har det været en smertelig affære for
Ibsen. Hun skriver, den dag hun rejser fra Gossenssas: “Hans hensikt er
å eie meg. Dette er hans absolutte vilje. Han vil bryte alle hindringer.
Jeg gjør hva jeg kan for å få ham fra å føle slik, og likevel lytter jeg når
han skildrer det som ligger foran oss – reise fra land til land – han og jeg
sammen – nyte hans triumfer sammen... Vår avskjed ble lettere enn jeg
hadde frygtet” (Meyer, s. 621).

I de ca. fire måneder, hvor brevvekslingen mellem dem fandt sted,
blev hans breve mindre og mindre lidenskabelige. I et brev dateret 15.
oktober 1887 spørger han: “Var det en dumhet eller var det en galskap
at vi kom hverandre i møte? Eller var det både en dumhet og en gal-
skap? Eller var det ingen av delene?” Om brevet noterer Emilie i dagbo-
gen: “Jeg lot det ligge uåpnet til jeg var ferdig med alt annet, og kunne
derfor lese det i ro. Men jeg var ikke rolig da jeg hadde lest det. Hvorfor
sier han ikke fra til meg om et eller annet jeg burde lese som kunne nære
mitt sinn, i steden for å skrive slik til meg at min allerede antente fantasi
blir enda mer opphisset? Jeg skal svare ham meget nøkternt” (ibid., s.
625).

Korrespondancen mellem dem fandt sted efter Ibsens hjemkomst i
september til München, men efter nogle måneder bad han Emilie Bar-
dach om ikke længere at skrive til ham. Man forstår, at også Ibsen var
blevet tændt og drømte om at forlade sin kone og rejse ud i verden med
den unge pige. Naturligvis blev det kun til en drøm, som aldrig blev
realiseret, dertil var Ibsen for stor en realist, når det kom til stykket.
Men man kan vel tillade sig at bebrejde ham, at han spillede så stærkt
på hendes følelser, så han siden fik en kultstatus hos hende, der forblev
ugift.

Ibsen lagde senere over for sin tyske oversætter Julius Elias hele
skylden for forholdets opståen over på Emilie, som han påstod lokkede

20

Henrik Ibsen

20
O:\Pub\Produktioner\7917-103-6 Ibsen essays\essays.vp
22. juni 2004 10:11:07

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



gifte mænd væk fra deres koner, og Ibsens svigerdatter slår sagen hen i
sin erindringsbog “De tre”. Hun skriver: “Der er ingen tvil om, a Hen-
rik Ibsen har hatt sine små svermerier. Men det tok fru Ibsen med den
største ro. Hun kjente Henrik Ibsen og visste, at damerne la en større
betydning i det enn han. Deres forhåpninger om å komme til å spille en
rolle i hans liv gikk bare i opfyllelse, forsåvidt som hver og en av dem
blev brukt til roller eller en enkel replikk i hans stykker. Vi kan også se
hans uttalelser til den tyske oversetter, Dr. Elias, hvor knivskarpt han
analyserer og gjennemskuer en type som frøken Bardach, mens hun selv
trodde å være hans skjebne” (s. 157).

Ibsens forsøg på at kaste skylden for deres romance over på Emilie
Bardach ved at gøre hende til den aktive i deres forhold, må nok ses som
udtryk for den fejhed, som fulgte ham hele livet, men den har næppe
kunnet fortrænge en vis skyldfølelse, som måske fandt vej i hans senere
skuespil, der alle har en mere pessimistisk tone end hans tidligere vær-
ker. Hans næste skuespil Hedda Gabler, der udkom i 1890, kan være
inspireret af Emilie Bardach-episoden. Stykket blev modtaget særdeles
negativt. Dets dystre tone og de vrængende replikker mellem stykkets
personer provokerede endnu en gang borgerskabet, og det slog ikke an
hverken som teaterforestilling eller som læsedrama.

Når korrespondancen mellem Ibsen og Emilie Bardach gradvis blev
mindre lidenskabelig, hang dette sikkert også sammen med, at Ibsens
følelser efter hjemkomsten til München vendte sig mod en ung malerin-
de, Helene Raff, som også havde tilbragt sommeren i Gossensass. I hen-
des dagbog kan man under datoen den 21. september læse: “Frøken B.
helt vill etter Ibsen” og næste dag “Frøken B. nedbrutt” (Meyer, s.
620). Hun har formået at hjælpe Ibsen over sine sjælekvaler, og de sås
meget ofte i München, hvor de begge boede.

I sommeren 1891 rejste Ibsen og Suzannah igen til Norge, og efter
en sejltur op til Nordkap bestemte Ibsen sig for at blive vinteren over i
Christiania. Han lejede en lejlighed i det herskabelige Victoria Terrasse
nær slottet og teatret. Sigurd var nu fast bosat i byen, og han rejste med
sin mor til Italien, for at hun kunne pleje sin efterhånden stærkt plagen-
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de gigt. Ibsen forvandt sin ensomhed under samvær med den 27-årige
pianistinde Hildur Andersen. Det blev den nye flamme, der ifølge kil-
derne kom til at betyde meget for ham. Hun var ældre end Emilie Bar-
dach og kunne med sin større modenhed hjælpe ham i hans dramatiske
virksomhed. Det var også hende, der hjalp ham med at møblere den nye
lejlighed, mens fru Ibsen var bortrejst, og hun fulgtes også med ham til
foredrag og teaterbesøg. Sigurd besøgte Bjørnstjerne Bjørnson, som
han havde fået kontakt med på Aulestad, hvor han blev forelsket i dat-
teren Bergliot. De forlovede sig til Ibsens store fortrydelse i maj måned i
1892; for til trods for al den støtte Bjørnson havde ydet ham, havde Ib-
sen gennem hele livet et meget ambivalent forhold til sin dramatiker-
konkurrent. Ibsen meldte da også afbud til brylluppet, der blev holdt på
Aulestad den 11. oktober samme år, så fru Ibsen måtte tage af sted ale-
ne.

I 1892 udkom Bygmester Solness, som fik en pæn modtagelse. Men
på teatrene gik det derimod ikke så heldigt. Til verdenspremieren i Ber-
lin gik det kun 3 gange, og i Skandinavien blev det taget af plakaten ef-
ter få opførelser. Ibsen havde nu bestemt sig for at blive i Norge, og de
følgende vintre rejste fru Ibsen alene eller med sønnen til kurophold i
udlandet. Hun brød sig heller ikke om lejligheden i Victoria Terrasse,
som hun fandt kold og ubeboelig. Men hjemme sad Ibsen og skrev på
Lille Eyolf, der udkom i 1894 og blev en stor salgssucces.

Hildur Andersen havde i en længere periode opholdt sig udlandet,
men var nu i maj 1895 hjemme igen, mens Suzannah stadig var på
kurophold. Som tidligere var hun og Ibsen meget sammen og sladderen
gik, at han ville lade sig skille. Gennem stedmoderen nåede snakken
også til Suzannah i Meran. I Ibsens svarbrev til hende skriver han bl.a.:
“Din stedmors opskruede talemåder og forlorne dybsindigheder forstår
jeg ikke. Har aldrig i verden forståt dem. Men når hun skriver noget om
at jeg “for enhver pris vil løs”, – så kan jeg højt og helligt forsikre og er-
klære at jeg aldrig i alvor har tænkt eller ment noget sådant og at jeg al-
drig vil komme til at tænke eller mene det. Hvad jeg i hidsighed til dig
mundtlig har buset ud med når udbruddene af dit humør og din sinds-
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stemning undertiden drev mig til momentan fortvivlelse, det er jo en sag
for sig og ikke noget at lægge vægt på....” (ibid., s. 742). Ibsen var sik-
kert ærlig i denne bekendelse, for selv om ægtefællerne levede hver de-
res liv, har hans hustru været det faste holdepunkt for ham igennem
hele livet.

Samme år i juni måned opsagde Ibsen på Suzannahs foranledning
lejligheden i Victoria Terrasse og lejede en anden på hjørnet af Dram-
mensvej og Arbins gade, en stor moderne og rummelig bolig, som Hil-
dur Andersen hjalp Ibsen med at indrette. I oktober 1896 var lejlighe-
den indflytningsklar og Suzannah vendte hjem fra kuropholdet, men
efter sigende nægtede hun Hildur Andersen adgang til lejligheden frem-
over. Ifølge Michael Meyer så Ibsen dog fortsat meget til hende. I dette
år udkom John Gabriel Borkman, der blev en enorm succes, måske be-
gyndte man nu endelig at forstå Ibsens senere skuespil.

Den 20. marts 1898 var det Ibsens 70-års fødselsdag. Den blev fej-
ret med teateropførelser overalt i Europa. I Christiania Theater sad Ib-
sen i sin loge og overværede scener fra Peer Gynt, og dagen efter var
Bygmester Solness på repertoiret. Der blev foranstaltet et fakkeltog for
Ibsen, og en officiel fest for ham blev det også til. I København ønskede
man ligeledes at fejre Ibsen. Chr. IX tildelte ham storkorset af Danne-
brog – en af Danmarks fineste ordner. Ibsen var jo syg efter ordner, som
han benyttede enhver lejlighed til at bære. Den 1. april var der fest-
forestilling i Det Kongelige Teater med bl.a. kongefamilien som tilsku-
ere. Man opførte Vildanden med den 48-årige Betty Hennings som
Hedvig, men ifølge forfatteren Peter Nansen var Ibsen ikke særlig hen-
rykt. Efter forestillingen havde teatrets chef Peter Hansen arrangeret at
skuespillerne skulle hilse på Ibsen, men de nægtede alle. Kun nogle yng-
re stillede op, fordi de ikke turde andet.

Efter forestillingen var der fakkeltog, der skulle føre ham fra teatret
til hotel D’Angleterre, hvor han var indlogeret. Her gik det helt galt,
fordi ingen havde sørget for kørsel til Ibsen. Han måtte derfor til fods
begive sig det ganske vist korte stykke over Kongens Nytorv, men
pladsen var fyldt med beundrere og beundrerinder, der nær havde søn-
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derrevet ham på vejen. Den norske Alexander Kielland mente, at det
var ægte dansk. “Egte skidt vigtig dansk! Der har det kgl. theater Nor-
dens berømteste digter som gjest. Saa spenderer det ikke engang en
vogn til at kjøre ham hjem – han skulde jo være bragt over torvet i bru-
dekaret med hvide heste og theaterchefen som opvartende kavaler. Og
et fint dækket aftensbord skulde have staaet ham beredt! Istedenfor
maa den gamle Mand ase tilfods gjennem stimlen, og ikke er der tænkt
paa, at han maaske er sulten og tørstig” (ibid., s. 773).

Festmiddagen foregik dagen efter, hvor gæsterne var forargede over
den høje pris (25 kr.), og bl.a. Betty Hennings nægtede at møde op. Da
Georg Brandes var bortrejst, og professoren, der skulle holde festtalen,
meldte sig syg, måtte Peter Hansen improvisere en tale, der ikke faldt i
god jord. Gæsterne klagede også over maden. Hotelværten havde ser-
veret dyre kulinariske retter, hvor de fleste havde foretrukket det tradi-
tionelle: fisk, steg, ost og is og til en billigere pris. Efter en anstrengende
og ikke lige vellykket uge i København fortsatte Ibsen til Stockholm,
ligeledes med overværelse af festforestillinger, festmiddage og festtaler.

Den 17. april vendte Ibsen atter tilbage til Christiania og året efter
udkom hans sidste skuespil Når vi døde vågner. Det blev modtaget med
respekt og forstået som forfatterens personlige lovsang over kærlighe-
den, men det havde ingen scenesucces, da det blev uropført i Stuttgart
den 26. januar 1900. Stykkets personer syntes allegoriske, og skuespil-
lerne magtede ikke stilen.

I marts 1900 fik Ibsen sit første slagtilfælde og fra da af gik det til-
bage for ham. Han besøgte Sandefjord bad, hvor han fik massage og
kurbade, men der blev ikke længere skrevet skuespil. Efter det 3. slagtil-
fælde i 1903 blev en plejerske ansat, ved hvis hjælp det var muligt for
ham at køre ture rundt i byen. På en af disse så han en dag Hildur An-
dersen på gaden og løftede armene op og strakte dem mod hende med
ordene “Velsigne deg! Velsigne deg!” (ibid., s. 812). Det var formentlig
sidste gang de sås. I 1900 havde han i april måned på niårsdagen for de-
res første møde sendt hende roser med et vedlagt kort: “9 røde roser for
dig, 9 rosenrøde år for mig. Tag roserne til tak for årene” (ibid., s. 803).

24

Henrik Ibsen

24
O:\Pub\Produktioner\7917-103-6 Ibsen essays\essays.vp
22. juni 2004 10:11:07

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Hun syntes at have stået Ibsen nærmest af alle de unge kvinder, som
han kurtiserede.

Den 23. maj 1906 døde Ibsen. Begravelsen blev bekostet af staten,
var pompøs uden lige og blev et tilløbsstykke med kongen i spidsen.
Havde Ibsen selv kunnet overvære ceremonien, var det måske ikke
mere, end hvad han selv syntes, man skyldte ham. Men samtidig ville
det nok have undret ham at se det store fremmøde fra præsteskab,
diplomati og den højere embedsstand; alle tilhørende de magtklasser,
han gennem sin digtning havde bekæmpet.

Litteratur
Heiberg, Hans: Henrik Ibsen. København 1969
Ibsen, Bergliot: De tre. København 1948
Meyer, Michael: Henrik Ibsen. Oslo 1971
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D e t m o d e r n e g e n n e m b r u d

Det moderne gennembrud blev betegnelsen for en bevægelse, der op-
stod i sidste halvdel af 1800-tallet, og som var affødt af de ændrede vil-
kår, som industrialiseringen og de nye naturvidenskabelige og
industrielle tiltag fremtvang. For litteraturens vedkommende bevirkede
gennembruddet en samfundskritisk radikalisme, som bl.a. kom til ud-
tryk i Ibsens moderne skuespil.

Gennem hele 1800-tallet var kirken i Norden den altdominerende
institution, hvis magtfulde indflydelse ikke blot strakte sig til religiøse
spørgsmål, men også til det åndelige klima. Kristendommen var stadig
den grundvold, samfundet hvilede på, og kirken forsøgte derfor med
alle midler at nedkæmpe de nye naturvidenskabelige ideer og den mo-
derne “skadelige” litteratur, der kunne rokke ved dens status. I denne
kamp blev kirken mere sekterisk. I Norge fik pietismen, en reaktionær
kristendomsforkyndelse, der prækede fromhed og nøjsomhed, en enorm
udbredelse, og i Danmark blev Grundtvigianismen og Indre Mission de
nye religiøse bevægelser, der samlede store dele af landets befolkning.

Det var derfor naturligt, at selv om kampen gjaldt alle samfundets
magtfulde mænd, var det især kirkens, som det moderne gennembruds
forkæmpere ringeagtede og bekrigede.

Gennembruddets førerskikkelse var Georg Brandes, som under sin
første store udlandsrejse til Paris i 1866 var blevet påvirket af Taine og
Sainte-Beuves moderne litteratursyn. Han vendte hjem til Danmark
som ateistisk litteraturkritiker med en historisk-psykologisk ballast. I
Frankrig havde han også tilegnet sig naturalismen, der fordrede, at dig-
teren skulle skildre mennesket objektivt i stedet for som tidligere at ro-
mantisere det. Mennesket skulle gengives ud fra en naturvidenskabelig
metode og som et produkt af arv og miljø.
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