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Et dukkehjem Henrik Ibsen Hent PDF Et dukkehjem er et af Ibsens mest læste og opførte dramaer. Dramaet
udspiller sig i et af Københavns velhaverhjem, hvor den skønne Nora udfylder rollen som hustru og moder til

perfektion. Men ikke alt er, som det umiddelbart ser ud til. Noras indre forestillinger og forventninger
harmonerer ikke med omverdenens realiteter, og hun bliver nødsaget til at tage kampen op med livsløgnen
ved mødet med juristen Krogstad, der truer hendes ellers bekymringsløse tilværelse. Noras ægtemand,

advokat Helmers holdning til kvindens plads og rolle i samfundet har gjort løgnen til Noras anden natur. Men
løgnen er nødt til at få konsekvenser, og Ibsen lader derfor, i løbet af en eneste nat, Nora udvikle sig til

selvstændig kvinde med holdninger, der er uforenelige med hendes tidligere dukkerolle. "Henrik Ibsen […]
har frembragt et mægtigt digterværk af rystende sandhed." – Edvard Brandes, Ude og Hjemme "Ibsen

ændrede teatret for altid. Der er selvfølgelig andre måder at lave teater på end hans, men så fundamental var
den ændring, han satte i værk, at den vestlige verdens teater aldrig igen er blevet, som det var før Ibsen." –

Thomas Bredsdorff (2006)
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