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Hedda Gabler Henrik Ibsen Hent PDF Henrik Ibsens drama "Hedda Gabler" fra 1890 er et studie af en kvinde,
som er stærkt optaget af at lykkes i det sociale liv. Hvor en anden af Ibsens store kvinderoller, Nora fra "Et
dukkehjem", ti år tidligere fik øjnene op for borgerstandens hykleri og brød med mand og børn, bevæger
hendes modsætning Hedda Gabler sig ind i denne verden med vidt åbne øjne og uden at gøre sig nogen

illusioner om, at livet i det bedre borgerskab skulle kunne gøre hende lykkelig. Et valg, der selvfølgelig får
tragiske konsekvenser.

Den norske dramatiker og digter Henrik Ibsen (1828-1906) er én af de vigtigste forfattere i det moderne
gennembrud og regnes som grundlæggeren af det moderne drama med skuespil, der sætter den menneskelige
psykologi i centrum og kredser om den fortid, det er så umuligt at flygte fra. Ibsen er verdensberømt for

skuespil som "Et dukkehjem", "Peer Gynt" og "Hedda Gabler", men producerede i alt over tyve dramaer, der
stadig opføres på teatre over hele verden.
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