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”Vi har i denne sæson dedikeret Studio til det affektive. Det sanselige, det nærvæ-

rende, stemninger og lyden er i fokus sammen med den intense fest og det fælles-

skab, vi længtes efter i nedlukningen” Trine Holm Thomsen, teaterdirektør 

 

 

”Jeg er meget optaget af, hvem der skaber hvem, og hvordan vi skaber hinanden. 

Når vi døde vågner handler om meget mere end muse/kunstner-relationen, men 

stykket handler også om det. Ibsen var meget optaget af de her spørgsmål, og han 

er en fantastisk dramatiker at arbejde med.” Amanda Linnea Ginman, instruktør 

 

 

”Vi skal ikke kun arbejde psykologisk med Ibsen, men i drømmelogik – det perfor-

mative lag, en visuel undersøgelse – vi skal åbne den ikke bare med hovedet, men 

med hele kroppen.” Nathalie Mellbye, scenograf og huskunstner 
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AT TAGE SIG UD SOM MAN BLIVER SET 

Henrik Ibsens Når vi døde vågner står som en overvejelse over hele forfatterskabet og stiller 

skarpt på forholdet mellem kunstner og muse. Fremadstormende Amanda Linnea Ginman in-

struerer denne sæsons første forestilling på Studio, hvor det gennemgående tema er det affek-

tive – alt det, vi mærker, men som vi ikke har ord for. Fra d. 16. september. 

 

IBSENS LITTERÆRE TESTAMENTE 

Siden billedkunstneren Arnold Rubæk (Kasper Leisner) blev verdensberømt for skulpturen Opstandel-

sens Dag er kreativiteten såvel som gnisten tørret ind, og hans liv i selskab med hans unge hustru Maja 

(Sofia Nolsøe) går i tomgang. Derfor er de taget på ferie på et højfjeldshotel med spa i Norge, hvor de 

løber på bjørnejægeren Ulfheim (Patrick Baurichter), som Maja hurtigt falder for, men også på Irene 

(Mette Døssing), der stod model til Rubæks hovedværk som muse, og som Rubæk nu igen fatter inte-

resse for, da hun måske kan hjælpe ham med at genfinde de kunstneriske skaberevner. Men Irene an-

klager ham for at have stjålet hendes liv ved at vælge kunsten frem for kærligheden og et liv med hende. 

Det er, som om noget af Irene selv er blevet taget fra hende og flyttet over i Rubæks skulptur, og hun 

har svært ved at finde sig til rette i livet og ved at finde grænsen, hvor hun selv slutter og musen begyn-

der. Irene planter samtidig en tvivl i billedkunstneren; har han forsømt livet i sin besættelse af kunsten? 

Sammen med hver sin nye mage begiver Maja og Rubæk sig længere op i fjeldet og føler begge livsgni-

sten vende tilbage – men da det blæser op til storm, og Maja og Ulfheim går i sikkerhed i lavlandet, sø-

ger Irene og Rubæk i jagten på livet endnu højere op på fjeldet, hvor de omkommer i et sneskred. De 

nærmeste overjordiske idealer, som de har forfulgt, bliver indhentet af den rå naturs barske virkelighed. 

FRA ORDEN TIL KAOS 

I Aarhus Teaters iscenesættelse spiller bevægelsen fra det civiliserede badehotel og det polerede ydre til 

det utæmmede højfjeld og de flammende følelser den altoverskyggende hovedrolle. Stykket er interes-

sant for Ibsen-kendere, fordi han gør op med det psykologiske og naturalistiske kammerspil til fordel for 

drifterne, naturen og døden. Irene og Rubæk må helt ud på kanten af livet for at blive vækket fra de dø-

des slum, som de begge er hensunket i, og det kommer til at koste dem livet. Mens Maja og Ulfheim, der 

ikke er så radikale i deres jagt på livsintensitet og begiver sig ned ad bjerget, da stormen rammer, 
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overlever. Stykket er total realisme og tyk symbolisme på samme tid: tilsyneladende almindelige situati-

oner klinger af urtid og menneskets inderste drifter.  

”Jeg interesserer mig for hvem, der skaber hvem, og hvordan vi skaber hinanden i relationer; det er ble-

vet udgangspunktet for vores iscenesættelsen. Irene har gjort det til sit vilkår at blive kigget på, man kan 

sige at hun har udvidet sin muse-position fra mødet med Rubæk, ud i sit øvrige liv. Det er en ret genken-

delig tematik; det, at vi hurtigt kan komme til at leve i omverdens blik på os selv og at der ligger en livs-

kamp i, at leve fra et andet sted end i den andens opfattelse af os.” Amanda Linnea Ginman, instruktør 

Stykket fra 1899 blev Ibsens sidste og bliver ofte læst som dramatikerens egne overvejelser om balancen 

mellem kunst og liv. Om kunsten kan være et kald, der trumfer det borgerlige liv. Og om at være så ind-

hyllet i sin karriere, at man mister orienteringen og overblikket over, hvad der egentlig er det vigtigste i 

livet, og hvordan livsfylden maksimeres: med relationerne, med skabelsen, eller med naturen? 

DET AFFEKTIVE PÅ STUDIO 

På den måde indrammer Når vi døde vågner Studio-sæsonens gennemgående tema om det affektive: 

stemningerne, følelserne og sansninger bringes i spil med den intimitet og det nærvær, som Studio-sce-

nen på Aarhus Teater kan skabe: hvor Ibsens tekst indtages med hele kroppen og ikke kun intellektet; 

hvor sanseligheden smugler en fysisk, kropslig effekt uden om bevidstheden. Vi skal med andre ord 

mærke med hele kroppen og ikke kun forstå med hovedet. Satsningen på det affektive kommer efter en 

corona-tid, hvor det er vigtigere end nogensinde at komme helt tæt på publikum.  

SAMSKABENDE TEAM 

Instruktør Amanda Linnea Ginman, scenograf og huskunstner Nathalie Mellbye samt huskomponist 

Marie Koldkjær Højlund har tilsammen skabt et rum, hvor ambitionen har været at holde processen 

åben, så alle fagligheder styrker hinanden. Skuespillerne Kasper Leisner, der vender tilbage til Aarhus 

Teater, hvor han blev uddannet i 2002, og Patrick Baurichter gæster teatret i rollerne som Arnold Ru-

bæk og Ulfheim, imens Irene og Maja spilles af Mette Døssing og Sofia Nolsøe fra teatrets ensemble. 
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KREDIT NÅR VI DØDE VÅGNER 

Studio 16. september til 16. oktober. 

 

HOLDET BAG SCENEN 

Dramatiker:    Henrik Ibsen 

Manuskriptbearbejdelse:  Amanda Linnea Ginman, Tine Voss Ilum 

Instruktør:    Amanda Linnea Ginman 

Scenograf:    Nathalie Mellbye (huskunstner) 

Lydunivers:    Marie Koldkjær Højlund (huskomponist) og Kenneth Nørby Andersen 

Lysdesign:   Kim Glud 

Lyddesign:    Kim Engelbredt 

 

HOLDET PÅ SCENEN 

Arnold Rubæk:    Kasper Leisner 

Jægeren Ulfheim:   Patrick Baurichter 

Irene:    Mette Døssing  

Maja:    Sofia Nolsøe 

 

 

 

 Kasper Leisner Patrick Baurichter Mette Døssing Sofia Nolsøe 
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CV’ER 

Amanda Linnea Ginman Instruktør 

Amanda Linnea Ginman er uddannet sceneinstruktør fra Teaterhögskolan i Malmø i 2018. Hun har tidli-

gere iscenesat Mørkt Forår på Betty Nansen Teatret, Klædt af og Damphjerte på Aveny-T og børnefore-

stillingen Mio, min Mio på Teatret Zeppelin, genopsat på Randers Teater. I sæson 2021/2022 er Amanda 

Linnea Giman aktuel med Hun er død på Østerbro Teater og Til de lyse morgener på Aarhus Teater. En-

delig har Amanda Linnea Ginman instrueret en række radiodramaer. 

 

Nathalie Mellbye Scenograf  

Den norske scenograf Nathalie Mellbye har været huskunstner på Aarhus Teater siden sæson 

2020/2021. Hun blev uddannet ved Den Danske Scenekunstskole i 2012. Forinden har hun studeret sce-

nografi, sceneteknik og teaterkommunikation på universitetet i Malmø og i Oslo. Hun har stået for sce-

nografien på forestillingen Det blå, blå hav, der spillede på både Husets Teater og Teater Nordkraft, 

skabt rammerne for Aeneaderne på Københavns Musikteater og Das Unheimliche på Teater Katapult. 

Det var også på Katapult og Teater Grob at hun lavede scenografien til stykket HEIDI: Spies. Nathalie 

Mellbye har ligeledes stået for Martyrer på Svalegangen, Lysistrate på Odense Teater og Larm i Kulissen 

på Aalborg Teater. I 2018 skabte hun scenografi til Underkastelsen på Betty Nansen og Misundelse på 

Republique. Hun var både scenograf og performer på forestillingen Historien om øjet, der er en co-pro-

duktion mellem scenekunstkollektivet LOGEN og Odense Teater. I 2019/2020 var hun scenograf på urop-

sætningen af Den Danske Borgerkrig 2018-2024 på Nørrebro Teater og Symposion på Det Kongelige Tea-

ter. Senest har hun stået for scenografien på Aarhus Teater og Sort/Hvids opsætning af Reumertvinde-

ren denungewertherslidelser, Jonas på Kilden Teater i Norge og Dansepesten på Teater Får 302. Hendes 

første forestilling som huskunstner på Aarhus Teater var En Fortælling Om Blindhed, der foruden Aarhus 

Teater også spillede på Teater Momentum i Odense og Sort/Hvid i København. I 20/21 stod hun for sce-

nografien til The Supreme Gentleman, mens hun fik sin instruktørdebut på A Clockwork Orange, hvor 

hun samtidig skabte scenografien. I sæson 21/22 arbejder Nathalie Mellbye som huskunstner på Når vi 

døde vågner og Til de lyse morgener. 

 

Kim Glud Lysdesigner 

Kim Glud har arbejdet med teaterproduktion siden han var ganske ung. Fra 1994 til 2007 arbejdede han 

på Odense Teater og Odense Musikteater som lys-, scene- og videotekniker. Fra 2000 var han desuden 
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videodesigner og produktionsleder på Den Fynske Opera. Siden 2007 har Kim Glud været tilknyttet for-

skellige teatre, der har haft glæde af hans mangfoldige talent; heriblandt Svalegangen, Teater Momen-

tum Archauz/Mancopy Dansekompagni og Carte Blanche. Kim Glud har siden 2014 været teknisk ansvar-

lig på Aarhus Teaters Studio scene. I de seneste sæsoner har han været lysdesigner på #Amlet, Momen-

tet, My heartache brings all the boys to the yard, 4:48 Psychosis, Audition,Manifest for skrøbelige autori-

teter, denungewertherslidelser, The Supreme Gentleman og A Clockwork Orange. Han skabte desuden 

videoen til scenografien på Ordet, som både blev reumertnomineret for Årets Scenedesign og modtog 

Reumert-prisen for Årets Forestilling.  

 

Kim Engelbredt Lyddesigner 

Kim Engelbredt har igennem mere end 35 år arbejdet som tonemester og lyddesigner på Aarhus Teater, 

og stået for lyduniverset i mere end 100 forskellige forestillinger, de senere år heriblandt MORPH, Pre-

miere, Den Gode Vilje, Hospitalet, Biedermann og Brandstifterne, Friheden, Parasitterne, Audition, 

Dancer in the Dark og Orestien. Senest har Kim Engelbredt skabt lyddesignet på forestillingerne Se Da-

gens Lys, Ordet og Den Vægelsindede på Scala, #denungewertherslidelser og The Supreme Gentleman på 

Studio og Kærlighedens Forrykte Former på Stiklingen. 

 

Marie Koldkjær Højlund Lydunivers og musikalsk arrangement 

Marie Koldkjær Højlund stod for den musikalske iscenesættelse af Aarhus Teaters reumertvindende mu-

sikforestilling Lyden af de skuldre vi står på i 2017 og 2020. Hun arbejder med og forsker i lydinstallatio-

ner og lydkunst, er komponist og musiker i forskellige sammenhænge og har bl.a. været hovedkraften i 

Marybell Katastrophy, der i 2009 modtog prisen som bedste orkester ved musikkritikernes prisuddeling 

Steppeulven. Hun var desuden en fast del af bandet Nephew, som hun har spillet en lang række koncer-

ter med og medvirket på albummet Ring-I-Ring og udgør sammen med Morten Riis det lydkunstneriske 

projekt The Overheard, der bl.a. stod for lyduniverset ved åbningen af kulturby Aarhus 2017. Senest har 

Marie Højlund lanceret soloprojektet Kh Marie, med hvilket hun i sæson 2020/2021 skabe en sansekon-

cert på Aarhus Teaters Store Scene. På Aarhus Teater har Marie Koldkjær Højlund videre stået for den 

musikalske og lydlige side af Aarhus Teaters opsætning af Dancer in the dark på Scala samt Aarhus Tea-

ters stedspecifikke forestilling Jeg er her. Hun er pt. huskomponist på Aarhus Teater, hvor hun har lavet 

musikken til familieforestillingen Et Juleeventyr og designet og komponeret musik til Leonora Christina - 

Sandhedens Dronning. I sæson 2021/2022 er hun involveret i Når vi døde vågner, Romeo & Julie og Til de 

lyse morgener. 
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Mette Døssing Skuespiller 

Mette Døssing er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2007, hvorefter hun straks fik kon-

trakt med Aarhus Teater og siden har været en fast del af ensemblet. Efter sin debut i Hvordan vi slipper 

af med de andre har hun medvirket i små som store forestillinger på teatret, blandt andet i Kafkas Slot-

tet, Det gyldne kompas 1 og 2, Petra von Kants bitre tårer, Mesteren og Margarita, De andres 

drømme, Fremtidens historie, Fanny og Alexander, Tartuffe, Kasimir og Karoline, Brødrene Løve-

hjerte, Jeppe på bjerget og Nekrologer. Hun har spillet hovedrollen som Medea i Euripides tragedie og 

medvirket i musikforestillingen Lyden af de skuldre vi står på, spillet Isheksen i Narnia, sygeplejersken 

Una i Hospitalet og Anna i Biedermann og brandstifterne. Senest har hun bl.a. spillet den Reumertvin-

dende solo-forestilling af Sarah Kane 4:48 Psychosis på Studio scenen, Leonore i Den Vægelsindede, Go-

neril i Shakespeares Kong Lear på Store Scene, og så medvirkede hun i Kærlighed efter lukketid, der spil-

lede i IKEA. Mette Døssing modtog i 2016 en Reumert for Bedste Kvindelige Birolle som Kristin i Strind-

bergs Frk. Julie og blev nomineret til en Reumert som bedste kvindelige hovedrolle for 4:48 Psychosis. I 

sæson 2021/2022 kan Mette Døssing foruden Når vi døde vågner opleves i Kagefabrikken, Romeo & Ju-

lie og Omstigning til Paradis. 

Sofia Nolsøe Skuespiller 

Sofia Nolsøe er uddannet fra Statens Teaterskole i 2011. Siden sin afgang har hun bl.a. medvirket i Den 

Stundesløse, Om Baronessen og Nøddebo Præstegård på Folketeatret og i Jakob von Tyboe på Teatret 

Slotsgården. På Det Kgl. Teater har Sofia Nolsøe spillet med i Kollektivet og Himmelweg. I 2014 spillede 

hun med i Frisørerne på Teater Får 302 og på Folketeatret har hun medvirket i klassikeren Indenfor mu-

rene. Sofia Nolsøe blev en fast del af ensemblet på Aarhus Teater fra sæson 2015/16, hvor hun bl.a. 

medvirkede i teaterkoncerterne Imagine og American Spirit, Familien der kunne tale om alt, Fornuft og 

Følelse og spillede Selma i Dancer in the Dark på Scala. Hun spillede Lisbet i Lollikes iscenesættelse af 

Erasmus Montanus, Magenta i The Rocky Horror Show, Elly i David Bowies musical Lazarus og senest 

Bum i A Clockwork Orange. I sæson 2021/2022 medvirker Sofia Nolsøe udover Når vi døde vågner i Ka-

gefabrikken, Til de lyse morgener og Cabaret. 

 

Kasper Leisner Skuespiller 

Kasper Leisner er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2002, hvor han efterfølgende med-

virkede i bl.a. Don Ranudo og Hr. Kolpert. De seneste år har han bl.a. spillet med i Penthesilea og Røde 

Orm på Det Kgl. Teater, Toves Værelse og Skatteøen på Folketeatret, Sexpol og Panda Affæren på Teater 
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Grob, Efter Brylluppet og SOLI DEL GLORIA på Betty Nansen Teatret, Jordens Søjler på Østre Gasværk Te-

ater og Jeppe på Bjerget på Grønnegårdsteatret. Han har desuden været tilknyttet ensemblet på Mungo 

Park i otte år, hvor han bl.a. har medvirket i Forførerens Dagbog og var med til at skrive og spille Nord-

skoven og den reumertvindende Kvinde Kend Din Krop. Kasper Leisner har senest medvirket i filmene 

Spies og Glistrup og Så længe jeg lever og på tv spillede han hovedrollen i serien om Frederik IX. Derud-

over har han medvirket i bl.a. Gidseltagningen, Den som dræber, Bedrag, Klassen, Rita, Kriger og Forbry-

delsen. 

 

Patrick Baurichter Skuespiller 

Patrick Baurichter blev uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i København i 2014. De seneste sæso-

ner har han medvirket i bl.a. Made in China på Sort/Hvid, En historie om vold på Aveny-T, Symposion, 

Penthesilea og Tør aldrig tårer bort uden handsker på Det Kongelige Teater, Misantropen på Grønne-

gårdsteatret, Kat på et varmt bliktag på Betty Nansen Teatret, Shakespeare in Love på Østre Gasværk 

Teater og Don Juan og Hamlet på Aalborg Teater. På tv har Patrick Baurichter medvirket i serierne Lover 

og Doggystyle på DR og DNA på TV2. 
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DET AFFEKTIVE RUM PÅ STUDIO – SÆSON 2021/2022 

- alt det vi mærker, men som vi ikke har ord for 

 
 

”Vi har i denne sæson dedikeret Studio til det affektive. Det sanselige, det nærværende, stemninger og 

lyden er i fokus sammen med den intense fest og det fællesskab, vi længtes efter i nedlukningen.” Trine 

Holm Thomsen, teaterdirektør 

 

I denne sæson på STUDIO sætter Aarhus Teater spot på det affektive og skaber scenekunst, der er mæt-

tet med stemninger og sanselige rum fulde af musik og lyd, der påvirker os emotionelt og fysisk. Efter 

corona er det vigtigere end nogensinde at komme helt tæt på publikum, så vi sammen kan udforske og 

udfordre sociale fællesskaber og dyrke intimiteten og nærværet. Vi skal bringes i affekt og ikke kun for-

stå med hovedet – vi skal mærke med hele kroppen. Og er der noget, der har følt sig understimuleret i 

lang tid, er det vores corona-lænkede krop. 

 

På Studio vil vi undersøge det affektive i tre forestillinger, der på hver sin helt unikke måde vil komme 

tæt på publikum og dyrke intimiteten og nærværet.  

 

Når vi døde vågner 

Premiere 16. september 

 

En fortælling om blindhed 

Premiere 26. oktober 

 

Til de lyse morgener 

Urpremiere 27. januar 

 

Til at forløse det affektive rum har Aarhus Teater samlet et hold af huskunstner og scenograf Nathalie 

Mellbye, der samarbejder tæt med huskomponist Marie Koldkjær Højlund og den talentfulde instruktør 

Amanda Linnea Ginman. 
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FLERE CITATER 

”Jeg synes, der er en vild historie i, at Professor Rubæk bliver opsøgt af sin muse, Irene, som har gjort det 

til hele sit liv at være muse: hun har internaliseret det at blive kigget på. Jeg er spændt på, hvordan vi 

kan gøre Irene til mere end muse, men også til skaber. Hvordan vi kan lægge et episk lag over teksten og 

finde ud af Irenes relation til publikum undervejs.” Amanda Linnea Ginman, instruktør 

 

“Jeg er meget optaget af muse/kunstner-relationen og af at forsøge at vende blikket om, at se tilbage på 

kunstneren med musens øjne. Hvad ser musen? Hvad er musens perspektiv? Men jeg vil også forsøge at 

nuancere magtforholdet mellem kunstneren og musen, der jo faktisk er komplekst og paradoksalt. Ru-

bæks kunst har været lige så forudsat af Irene, som Irenes liv har været det af Rubæk; det er en reel sym-

biose.” Amanda Linnea Ginman, instruktør 

 

”Der er noget helt særligt ved det her med, at vi spiller de største dramaer på de mindste scener. Vi har 

tidligere spillet Goethes Den Unge Werthers Lidelser på Studio, og nu følger vi op med en af de største 

dramatikere nogensinde, Henrik Ibsen og hans episke fortællinger. På en lidt paradoksal måde er der in-

gen andre scener, der tør tage så store dramaer på sig.” Huskunstner Nathalie Mellbye 

 

ROLLER I NÅR VI DØDE VÅGNER 

Rubæk: Verdensberømt skulptør, der til sin egen stigende desillusion har mistet skabergejsten. 

Ulfheim: Rubæks modsætning, den rene naturdrift, symbol på alt det, som Rubæk selv har nægtet sig. 

Maja: Professor Rubæks unge hustru, der keder sig i Rubæks selskab. 

Irene: Professor Rubæks muse, kalder sig levende død og er momentvis gal. 
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HENRIK IBSEN – DET NORDISKE DRAMATIKERFYRTÅRN 

Ibsen-forsker Ivo de Figueiredo: 

”Mer enn noen annen dikter i sin tid oppfylte han [Ibsen, red.] rollen som dikterprofet, som sannsiger og 

refser. Han stilte seg ikke utenfor samfunnet, men svevde i liv og verk over den trivielle sump. Denne 

stigningen var et resultat både av hans kunstneriske geni og hans livsudugelighet, hans styrker og 

svakheter. Og disse spenningene, den evige tvilen, var det han skrev ut, levendegjorde som litterære ali-

bier – ikke helt ulikt Kierkegaards metode i filosofien. For å forstå Henrik Ibsen må vi forstå denne troen 

på ambivalensen, på selvtvilen og den grunnleggende erkjennelsen av at svakhet er en styrke.” Henrik 

Ibsen: Masken, s. 511 

 

Den historisk/biografiske baggrund for stykket:  

I 1891 blev Henrik Ibsen opsøgt af Laura Kieler, som 

havde stået model for Nora i Et dukkehjem. Hun bebrej-

dede Ibsen, at han havde svigtet hendes tillid ved at ud-

levere hende i stykket. Kielers besøg menes at have in-

spireret ham til Når vi døde vågner, hvor billedhugge-

ren Rubæk møder Irene, der tidligere stod model til 

mesterværket «Opstandelsens dag». Han gengældte al-

drig hendes kærlighed, men giftede sig i stedet med en 

anden. Da han møder hende igen er hun skilt, har været 

indlagt som sindssyg og giver ham skylden for sit øde-

lagte liv. Flere replikker fra Ibsens sidste samtale med 

Kieler optræder angiveligt i stykket, og Irenes nordland-

ske sprogtræk blev genkendt som Laura Kielers.  

Fra Steen A. Cold: https://biografiskleksikon.lex.dk/Laura_Kieler  

 

 

Titelblad til originalt manuskript 1899 

https://biografiskleksikon.lex.dk/Laura_Kieler
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OM HENRIK IBSEN af historiker og arkivar Marianne Ninna Philipsen 

Blandt kulturhistoriens største personligheder står 

Henrik Ibsen (1828-1906) i forreste række. Med 

hans originalitet og dybe indblik i menneskets psyke 

og samspil med omgivelserne, hæver hans skuespil 

sig over tid og sted og stiller med deres almengyl-

dighed skarpt på os og vores liv i dag. 

Henrik Ibsen blev født i ind i et middelklassehjem i den lille havneby Skien i Norge i 1828 og blev udlært 

som apoteker. Året efter at han i 1849 havde skrevet sit første skuespil Catilina blev han dramatiker og 

instruktør på Norske Theater i Bergen. I 1857 flyttede han til Norges hovedstad som kunstnerisk leder på 

Kristiania Norske Theater. Da havde han skrevet flere historiske dramaer med nationalromantisk præg. 

Og i 1863 rejste han til Rom med sin familie. Der skulle gå 28 år før han vendte tilbage til sit fædreland.  

I Rom skrev Ibsen idé-dramaerne Brand og Peer Gynt, der markerede et skifte i hans forfatterskab. Hans 

evner til at skabe en dramatisk dialog, lægge flere lag og psykologisk dybde i replikkerne, viste sig glø-

dende i den nye samtidsdramatiske og realistiske form.     

Henrik Ibsens liv og værker strakte sig over en tid med store forandringer i europæisk politik og kultur. 

Ibsen prægede selv både sin egen og senere tiders kunst- og menneskeopfattelse og havde et vågent øje 

for den gryende modernitet. Hans omdrejningspunkt var individet og dets mulighed og evner til at hæve 

sig over samfundets fastlåste institutioner og frigøre sig fra dets begrænsende idealer. Han forfægtede 

en progressiv frihedstrang, der gik på tværs af både politik, ideologi og køn. 

Et dukkehjem, Gengangere, Vildanden og Hedda Gabler er blot en håndfuld af Henrik Ibsens dramaer, 

der både rystede og ruskede op i det gamle samfund og pegede frem mod modernismen. Hans sidste 

værk, Når vi døde vågner fra 1899, er blevet set som en slags litterært testamente, hvor han gør status 

over kunstnerens egen rolle og prisen for at stå bag et helt livs skaberværk, som hans forfatterskab var.  

Da Henrik Ibsen i 1906 døde i sit hjem i Norge, 78 år gammel, havde han allerede i årtier stået både som 

et monument over sin tids moderne litteratur, dramatik og menneskeopfattelse og som en pejling mod 

fremtiden. Og nu, hvor der er gået mere end 100 år siden hans død, er han med sin kunst i stand til at 

blotlægge vor tids mennesker, forhold, følelser og samfund med samme usvigelige sikkerhed, som han 

spiddede sin egen samtid.  


