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  V 

Sammendrag  
Henrik Ibsens Hedda Gabler: Et av de mest populære og omdiskuterte teaterstykkene i norsk 

litteraturhistorie. Helt siden det ble utgitt i 1890, har publikum latt seg provosere av 

karakteren Hedda Gabler. Hun har blitt tolket som en monsterskikkelse som manipulerer sine 

omgivelser og leker med mennesker for å slippe unna sitt eget kjedsomhetstyranni. I denne 

oppgaven forsøker jeg å vise at en slik tolkning unnlater å ta i betraktning dybden i Hedda 

Gablers karakter, en kompleksitet som jeg mener Ibsens tekst gir belegg for. All litteratur er 

gjenstand for tolkning, og vi gjør til en viss grad teksten til vår egen ved å tre inn i erfaringen 

som formidles. Det har jeg forsøkt å gjøre med Hedda Gabler.  

Jeg har ønsket å lese Hedda Gabler i lys av en feministisk tradisjon og å foreta en analyse 

ut fra et kvinneperspektiv. Og hovedspørsmålet mitt er: Er det mulig å lese Hedda og frigjøre 

henne fra samtidens konforme krav til kvinner og samfunnets fordømmelse av de som var 

annerledes ? Og hvordan kan vi forstå Hedda Gabler i vår tid, ut fra vår egen erfaring og 

forståelse? Mitt prosjekt er derfor å analysere teaterstykket med fokus på karakteren Hedda 

Gabler, gå i dialog med tidligere forskere og kritikere og stille deres analyser av Hedda 

Gabler i et kritisk søkelys. Jeg har valgt å bruke feministisk teori for å underbygge min 

analyse, og jeg har hovedsakelig brukt Simone de Beauvoir og Camille Paglia for å illustrere 

forskjellige feministiske perspektiv på det kvinnelige. Jeg utforsker de menneskelige styrker 

og svakheter i Hedda Gabler, og forsøker å imøtegå den kritikken som fremstiller henne som 

en demonisk skikkelse. I forlengelsen av dette vil jeg i del tre analysere den 

skjønnhetslengselen og frihetstrangen hos Hedda som vi kan ane konturene av, en ung 

kvinnes søken etter frihet utenfor hjemmets fire vegger, en lengsel etter det skjønne og vakre i 

en hverdag som kanskje ikke oppfyller de forventningene hun hadde til livet. Og på bakgrunn 

av det, vil jeg i del fire se nærmere på det kontroversielle selvmordet: Hvorfor vil Hedda dø? 

Har kritikerne opp gjennom historien har gjort Hedda Gabler urett ved å stemple henne som 

en ond fristerinne, og unnlatt å se hennes menneskelige sider? 

 

 

 



 VI 

 



  VII 

Forord 
Mitt ønske om å skrive om Hedda Gabler springer ut av en årelang fascinasjon for Henrik 

Ibsens forfatterskap. Da jeg opplevde Hedda Gabler som teaterstykke for første gang, gjorde 

det et sterkt inntrykk på meg. Ikke minst ble jeg opptatt av hovedpersonen. Jeg har arbeidet 

mye med feminisme og kvinners rettigheter, og det ble naturlig for meg å analysere en 

kvinneskjebne. Jeg bestemte meg derfor for å tolke Hedda Gabler som karakter, snarere enn å 

gå inn på en analyse av teaterstykket som helhet. Da jeg begynte å sette meg inn i hva andre 

forskere og kritikere har skrevet om rollefiguren Hedda Gabler, oppsto behovet for å formidle 

en tolkning som kanskje vil tjene som et forsvar for Hedda som karakter. Jeg har ønsket å 

sette mange av de tidligere analysene av Hedda Gabler i et kritisk søkelys.  

 

Jeg ønsker først og fremst å takke min veileder Anne Birgitte Rønning for uvurderlig hjelp 

gjennom skriveprosessen. Hennes bidrag både når det gjelder fortolkning av Ibsens verk, men 

også inspirasjon når det gjelder sekundærlitteratur og feministisk teori, har vært berikende 

både for prosessen og for resultatet. Jeg vil også takke Frode Helland for at han tok seg tid til 

å møte meg, og for alle innspill til litteratur og forskning. I arbeidet med å utpensle en 

prosjektskisse, vil jeg gjerne takke Tone Selboe og Kjersti Bale. Dessuten takk til Jon 

Haarberg og mine medstudenter for alle fine innspill gjennom oppgaveseminarer.  

 

Videre ønsker jeg å takke min mor Edda Espeland for mange og gode innspill gjennom hele 

prosessen. Og til slutt min nære og gode venn Vibeke Gwendoline Fængsrud for dyrebar 

teknisk hjelp i sluttprosessen med innlevering av oppgaven.  
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Introduksjon 
Henrik Ibsens Hedda Gabler: En av de mest populære og omdiskuterte teaterstykkene i norsk 

litteraturhistorie. Ibsens tidløshet tillater oss igjen og igjen å lese hans verker med nye øyne, 

med en annen forståelse enn det som har vært gjort tidligere. I en oppsetning på Dramaten i 

Stockholm høsten 2016 er Hedda Gabler tolket som en fange av ekteskapet og undertrykket 

av patriarkatet. Tesman, Brack og Løvborg blir alle spilt av norske skuespillere i en film som 

spilles på en skjerm i bakgrunnen. Hedda er alene på scenen. Ved at mennene snakker norsk, 

fremstår hun som en utenforstående – en som bokstavelig talt ikke snakker samme språk, som 

er ekskludert fra det mannlige selskap, Hedda står alene mot den store gutteklubben, et bilde 

som forsterkes ytterligere når bildet på skjermen bare viser bilder av mennenes sko. Der – 

ved skosålene deres – befinner Hedda seg. Hedda som offer for patriarkatet er fortsatt aktuelt 

– mange tiår etter at den nye feminismebølgen slo rot i Norden på 70–tallet med sine teorier 

om kvinner som ofre for patriarkalske samfunnsstrukturer. Den svenske oppsetningen fra 

2016 går langt i å fremstille henne som et objekt, den avviker også fra originalteksten ved for 

eksempel å la Løvborg snakke til Hedda om brystene hennes og at han vil runke fingrene 

hennes. Oppsetningen gjør på denne måten rollefiguren Hedda Gabler aktuell for dagens 

unge publikum ved å relatere til kjønn – og sexpress.  

Hedda Gabler i fire akter kom ut i desember 1890 på Gyldendalske Boghandels 

Forlag i København. Urpremieren fant sted på Münchener Hofteater 31 januar 1891, deretter 

fulgte oppsetninger i Helsingfors 6. februar, i Berlin 10. februar, i Stockholm 19. Februar, i 

København 25. februar og endelig ved Christiania Theater 26. Februar. Stykket fikk stor 

oppmerksomhet, men begeistringen var avmålt. Stykket ble verken møtt med latter eller 

begeistring, men snarere med en kjøling forundring. (Høst, 1958: 12).  

 I 1890 begynte ideer om kvinnefrigjøring og spørsmål om kvinnens plass i ekteskapet 

å bli diskutert offentlig. John Stuart Mill hadde i 1869 utgitt boken On the Subjection of 

Women, en bok som skulle bli et tilnærmet feministisk manifest på grunn av sitt forsvar for 

kvinnenes frigjøring. I følge Mill skulle kvinnen fristilles økonomisk. Boken ble møtt med 

stor interesse i Norge, og allerede i 1870 skrev Mathilde Schjøtt Vendindernes Samtale om 

Kvindernes Underkuelse, en fiktiv samtale mellom venninner der de diskuterer Mills bok. 

Som professorfrue fra den norske kulturelite, fulgte Schjøtt samtidens konvensjoner og skrev 

boken anonymt. (Iversen, 2013: 159–161). I boken diskuterer venninnene behovet for 

økonomisk likestilling i ekteskapet mellom to parter, men også datidens oppdragelse av 

kvinner som fokuserte på ekteskap mer enn personlig utvikling. Kvinnen går langt i den 
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fiktive samtalen i diskusjonen om å fremme likestilling. De diskuterer til og med hvorvidt 

kvinner også burde ta del i den allmenne verneplikten dersom de skulle påta seg alle 

samfunnsplikter. De ”snakket” om hvordan en kvinne skulle kunne være en partner for sin 

ektefelle også i arbeid, og ikke forspille sitt liv i lediggang.  

Bjørnstjerne Bjørnson satte videre kvinnesak på agendaen gjennom Magnhild fra 

1877, Leonora fra 1879 og En Hanske fra 1883. Schjøtt beskriver i en artikkel i 1879 

Magnhild og Leonora som to nye livskilder om kvinnens ufrie stilling i ekteskapet og 

samfunnet. (Iversen, 2013:158). Andre kvinner som tok til pennen og forsvarte John Stuart 

Mill og Bjørnstjerne Bjørnson, var Camilla Collett og Amalie Skram. Da Ibsen kom ut med 

Et Dukkehjem i 1879, ble kvinnens stilling i samfunnet for alvor satt på dagsordenen.  

En avgjørende historisk forskjell på menn og kvinner var det faktum at mennene i 

borgerskapet og bondestanden hadde stemmerett og politisk innflytelse gjennom 

parlamentarismen, mens kvinnene måtte vente mange år på å få innfridd sine økonomiske og 

juridiske likestillingskrav. Man kunne imidlertid spore en utvikling der kvinnene begynte å få 

innflytelse for sitt syn på litteratur, moral og politikk blant radikale menn, og 1880–årene ble 

ansett for å være kvinnenes tiår. Garborg gikk faktisk så langt at han ved overgangen til 1890 

uttalte at man stod overfor en feminisert tid. (Iversen, 2012:15). I 1884 ble ”Norsk 

Kvinnesaksforening” stiftet, men som reaksjon på at kvinnesakskvinnene ikke ville sette 

stemmerett på dagsordenen, dannet Gina Krogh også ”Stemmerettsforeningen,” og i 1887 

kom for første gang kvinnetidsskriftet Nylænde ut. (Iversen, 2012:14).  

Seksualmoral og fri kjærlighet var et annet stridsemne i 1880–årene, særlig gjennom 

Albertine–saken. Da Christian Kroghs roman Albertine kom ut i 1886, erklærer de tre 

kvinnesaksforkjemperne Gina Krog, Margrethe Vullum og Ragna Nilsen sin støtte til Krogh 

under fullt navn. Forbudet mot romanen, som ble dømt som usedelig, ble ikke opphevet, men 

deres støtte og den etterfølgende underskriftskampanjen for å oppheve forbudet, viste at 

kvinnene hadde fått en sterkere rolle i norsk offentlighet. (Iversen, 2013: 175–176). En som 

imidlertid ikke fikk støtte fra kvinnene, var Hans Jæger da han i 1882 holdt et foredrag om 

legalisering av prostitusjon. Heller ikke Fra Kristiania–Bohemen som kom i 1885, fikk støtte 

fra kvinnene. I denne romanen kritiserer Jæger hvordan moralen får dømme over de 

frisinnede og forviser lidenskapen. Han beklager seg over menneskesjelens ensomhet i møte 

med samfunnets konforme regler. Ikke minst fikk ekteskapet som institusjon gjennomgå.  

Det var imidlertid først og fremst likestilling, rett til arbeid og stemmerett som opptok 

kvinneforkjemperne i tiden fram til Ibsens utgivelse av Hedda Gabler. Striden som kom etter 

utgivelsen, ble i stor grad utløst av de mannlige kritikerne som mente at Hedda ikke var en 
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troverdig kvinneskikkelse. Mange kvinner, deriblant Mathilde Schjøtt, forsvarte og hevdet 

imidlertid å kjenne seg igjen i henne. Utviklingsoptimisme var et typisk kjennetegn for 

perioden, og det ble stilt krav til at litteraturen skulle gi et sant bilde av samfunnet (Iversen, 

2012: 13). Både ekteskapet og kvinnens stilling var altså gjenstand for stor debatt da Hedda 

Gabler kom ut i 1890, og de kvinnelige anmelderne var preget av kvinneforkjempernes ønske 

om å motarbeide stigmatiseringen av kvinnene som annenrangs borgere. Kvinnebevegelsen 

på denne tiden bestod for øvrig i stor grad av borgerlige kvinner, proletariatets kvinner hadde 

ennå ikke stemmen til å gjøre en forskjell. Samfunnets ansvar – fremfor enkeltindividets 

ansvar – skulle prege den sosialistiske feministiske bevegelsen som fikk sitt gjennombrudd 

senere. De kvinnelige anmelderne på 1890– tallet fremhevet imidlertid det som vi i dag 

kanskje forbinder mer med en liberal tilnærming til feminisme; et antideterministisk 

menneskesyn som fremhevet den frie vilje og det personlige ansvar. Her kan man også spore 

en freudiansk tilnærming – som på den tiden ennå ikke hadde fått det fotfestet som ettertiden 

skulle gi den, men som like fullt fokuserer på det indre sjelslivet, følelsene og de 

menneskelige demoner. 

Utgivelsen av Hedda Gabler vakte stor oppsikt, og i boken Hedda Gabler, i samtid og 

ettertid fra 1986, gjør Kari Fjørtoft rede for resepsjonshistorien fra stykkets utgivelse frem til 

1986. Anmelderne i Ibsens samtid var delt i sin dom over Hedda. Fjørtoft gjør i boken et 

generelt skille mellom de kvinnelige og mannlige anmelderne. I følge Fjørtoft er de mannlige 

anmelderne preget av en oppfatning av kvinnen som vesensforskjellig fra mannen. Hedda 

Gabler er rett og slett ikke troverdig som kvinne i deres øyne. Slik er ikke kvinner, og slik 

skal de heller ikke være. Den realistiske normen er gjennomgående blant anmelderne. Er 

virkelig Hedda representativ for kvinnene i sin samtid? Gir skuespillet innblikk i livene til 

virkelige mennesker, kan vi forstå og kjenne oss igjen i både miljø og personer.  

Datidens kvinnelige anmeldere forstod imidlertid til en viss grad Hedda Gablers 

manglende evne til å være det som ble ansett for å være en god kone, de kunne sympatisere 

med hennes situasjon. Med ett unntak: Johanne Vogt i Aftenposten som reagerte sterkt mot 

Hedda – først og fremst som morsfigur (Fjørtoft, 1986: 96). Hun var opptatt av den kulden 

Hedda Gabler utviste overfor sitt eget barn, og ga med det uttrykk for at kvinnens plass først 

og fremst var i hjemmet. Her skilte hun seg ut fra andre kvinnelige kritikere, for eksempel 

Hanne Andresen Butenschøn og Ragna Nielsen. Sistnevnte holdt et foredrag i Norsk 

Kvinnesaksforening der hun trakk frem problematikken rundt kvinnens rolle i hjemmet og 

utenfor, igjen uttrykt gjennom de to rollene Hedda og Thea. Nielsen legger skylden på 

mannen for at kvinner som Hedda ikke har fått mulighet til å utvikle seg.  
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Ibsen ble i sin samtid hyllet av mange kvinner for sitt bidrag til å likestille kvinner og 

menn i ekteskapet, en rolle han selv ikke var komfortabel med, da han ikke anså seg selv som 

en politisk aktivist. Han ga uttrykk for at han var opptatt av menneskerett, ikke kvinnerett. 

Ikke så ulikt retorikken i dagens politiske diskusjoner: Kvinnesak er i bunn og grunn et 

spørsmål om likeverd og om like rettigheter som mennesker. I 1891 skrev Hanna Andresen 

Butenschøn anonymt brosjyren Har Henrik Ibsen i Hedda Gabler skildret virkelige kvinder? 

”Han borer sit blik ind i dybet af menneskesjælen med kravet paa det store ideal: sandheden.” 

(Butenschøn i Ystand, 2009: 54). Butenschøn hevder at til tross for at Hedda er både mørk og 

grufull, kan man forstå hennes handlinger hvis man tar med i beregningen at hun er fanget i 

et forsørgelsesekteskap med en mann hun ikke elsker. Videre skriver hun at selvmordet ikke 

er et resultat av latskap eller trøtthet på livet, men at selvmordet utgjør en moralsk handling. 

Ibsen skrev til Butenschøn etter publiseringen av brosjyren: ”Deres tolkning af mit arbejde er 

fin og forståelsesfuld i enhver henseende. De har intet oversét i bogen og intet indfantaseret i 

den.” ( Ibsen i Ystad, 2009: 54.) Hellen Lindgren skrev i Aftonbladet i 1890 at scenen der 

Hedda brenner manuskriptet, faktisk er en av scenene der Hedda blir menneskelig. ( Ystad 

2009: 71). Det var flere i Ibsens samtid som fokuserte nettopp på mennesket Hedda, ikke 

kvinnen eller hustruen. En anonym anmelder i Svenska Dagbladet skrev i 1891 at Hedda 

Gabler ikke ble skildret først og fremst som kvinne, men som individ. (Ystad, 2009: 69.) 

Således kan vi si at også i 1890 kunne Ibsens skuespill tolkes dithen at det ikke nødvendigvis 

fremstilte en kamp mellom forskjellige ideer – mellom det spissborgerlige og det bohemske, 

men at de snarere søkte å gi innsikt i et spesifikt menneskes eiendommelige egenskaper.  

I litteraturforskningen er Else Høsts doktoravhandling fra 1958 om Hedda Gabler sentral. 

Den legger vekt på Ibsens egne forarbeider, og hans historie med den unge Emilie Bardach. 

Mange har antydet at hun kunne være Ibsens modell for Hedda Gabler. Fjørtofts redegjørelse 

for resepsjonen gir et godt og oversiktlig bilde fra utgivelsen og frem til 1986, men det har 

imidlertid vært mye forskning på Hedda Gabler etter at Kari Fjørtofts bok kom ut i 1986 I 

denne masteroppgaven ønsker jeg å gå i dialog med sentrale forskere som Anne–Marie 

Rekdal, Toril Moi og Frode Helland. Hellands hovedoppgave fra 1992 ”Erfaring og ironi, En 

studie i Ibsens Hedda Gabler” bærer preg av dekonstruksjonen, og søker seg til en viss grad 

bort fra tidligere fortolkninger. Anne–Marie Rekdals bok Et skjær av uvilkårlig skjønnhet, 

Om Henrik Ibsens Hedda Gabler, fra 2001 samler en rekke kritikere og gir et godt innblikk i 

ulike tolkninger. Rekdal bærer på lik måte som Toril Mois forskning preg av et 

kvinneperspektiv som i stor grad benytter seg av psykoanalysen, noe som også fremkommer i 

et kapittel i Rekdals bok Frihetens dilemma, Ibsen lest med Lacan fra 2000.  
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De ulike teoretiske perspektivene som legges på analysen av Hedda Gabler har naturlig 

nok gitt forskjellige tolkninger. Jeg har bestrebet meg på å lese Hedda Gabler i lys av en 

feministisk tradisjon og foreta en analyse med et kvinneperspektiv. Og hovedspørsmålet mitt 

er: Kan vi lese Hedda og frigjøre henne fra samtidens konforme krav til kvinner og 

samfunnets fordømmelse av de som var annerledes ? Og hvordan kan vi forstå Hedda Gabler 

i vår tid, ut fra egen erfaring og forståelse? Hedda Gabler trer frem for meg som et komplekst 

menneske som tidvis har blitt svært misforstått. Det er også utgangspunktet for min analyse 

av teaterstykket, jeg ønsker å stille spørsmål ved etablerte oppfatninger av Hedda, og forsøke 

å vise Hedda Gablers menneskelige egenskaper, sider ved henne som kan vi kan kjenne oss 

igjen i. Mitt prosjekt er derfor å analysere stykket med fokus på karakteren Hedda Gabler, og 

gå i dialog med tidligere forskere og kritikere og stille deres analyser av Hedda Gabler i et 

kritisk søkelys.  

Jeg har valgt å bruke feministisk teori for å underbygge min analyse. Simone de Beauvoir 

og Det annet kjønn er sentral i analysen av kvinnen Hedda med utgangspunkt i hennes ønske 

om at transcendensen skal overgå immanensen, hennes påstand om at kvinner på sett og vis 

stoppes i sin utvikling på grunn av sitt kjønn, og at kvinner blir vurdert som annerledes, som 

det annet kjønn, et skille som etter hennes oppfatning bør overskrides. Men jeg ønsker også å 

bruke teorier fra feminister som fremhever viktigheten av kvinners annerledeshet, og skillet 

som er mellom det maskuline og det feminine. Camille Paglia gjennom den opprinnelige 

doktoravhandlingen og boken Sexual Personae der hun trekker et skille mellom det 

dionysiske og apollinske som representativt for kvinnelige og mannlige egenskaper. Det 

skaper et interessant utgangspunkt for en karakter som Hedda Gabler. Hun sprenger på 

mange måter grensene for det vi forbinder med det kvinnelige. Jeg har videre valgt å bruke 

Shoshana Felmans artikkel om kvinner og galskap fra 1984. Og jeg har tatt utgangspunkt i 

Elaine Showalter og den svenske forfatteren Karin Johannisson ved vurderingen av kritikere 

som har tolket Hedda Gabler opp mot samtidens diagnose hysteri.  

Å foreta en selvstendig analyse av Hedda Gabler som karakter i et drama, forutsetter visse 

metodiske grep for å unngå å spekulere utover stykkets premisser. I motsetning til en roman 

der vi lettere får innblikk i personenes indre sjelsliv, er vi ved et drama i stor grad prisgitt det 

karakterene faktisk sier. Det er et viktig moment at replikkene har som funksjon å bringe 

handlingen videre, de skal bidra til å holde publikum underholdt, det er ikke nødvendigvis en 

vei inn til personenes tanker og følelser. I den forstand kan dramatiske karakterer lett 

oppfattes som to–dimensjonale, vi oppfatter det vi ser og handlingen som foregår på scenen. 

Når vi leser stykket, får vi imidlertid flere holdepunkter som kan bidra til en dypere analyse. I 
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sideteksten har Ibsen gitt svært detaljerte beskrivelser av scenen, hjemmet og utseendet til 

personene. Han har til og med beskrevet deres bevegelser og hvordan de oppfører seg. Her 

må vi altså gjøre et forbehold med tanke på hvor forskjellige tolkninger av lesninger eller 

oppsetninger vil være. Det er opp til regissør og skuespillere hvorvidt disse anvisningene som 

Ibsen har skissert blir fulgt. Som leser gir imidlertid Ibsen oss flere holdepunkter til å foreta 

en selvstendig tolkning. Else Høst skriver inngående om hvordan vi kan lese karakterens 

utseende symbolsk ut fra hårfargen til de ulike personene (Høst, 1958: 157–158). Thea 

Elvsted er lys, mens Hedda har en mørkere farge på håret – slik som Eilert Løvborg, 

karakterene som tilhører mørket. Ibsen har beskrevet møysommelig alle detaljer i stuen som 

er utgangspunktet for handlingen i første akt. Stykket er videre mettet med symboler: 

Forhenget som leder inn mot det indre rom der Hedda ender sitt liv, Heddas avsmak for 

blomstene og for lyset fra vinduene. Ikke minst Heddas besettelse av pistoler har vært 

gjenstand for grundig fortolkning. Leser vi Hedda Gabler, gir det større rom til å foreta 

selvstendige tolkninger enn når vi er teaterpublikum. Da er vi i større grad prisgitt regissørens 

og de enkelte skuespillernes egne tolkninger. Min analyse av Hedda Gabler vil altså ta 

utgangspunkt i en lesning av dramaet, og de få referansene til oppsetninger er først og fremst 

referanser til andre litterære kritikere som har benyttet oppsetninger for å underbygge sine 

egne analyser.  

Jeg har valgt å benytte Ibsens originaltekst fra 1890 som er en del av Henrik Ibsens 

Skrifter fra 2009. Alle referanser til stykket i teksten vil i det følgende være markert 

utelukkende med sidetall.  

Den første delen av oppgaven har jeg viet kvinnen Hedda Gabler, en analyse av Hedda 

som datter, som kone og mor, de forskjellige rollene som Hedda og kvinner generelt må 

forholde seg til. Henrik Ibsen var langt forut for sin tid i sine beskrivelser av kvinner og deres 

livssituasjon, og jeg ønsker å vurdere hvorvidt vi i Hedda Gabler står overfor en 

dekonstruksjon av den tradisjonelle kvinnerollen. Hedda passer på mange måter ikke inn i 

noen stereotyp kvinnerolle, samtidig som hun har en utpreget femininitet slik hun reflekteres 

i menns oppførsel overfor henne. Jeg ønsker å se nærmere på disse kjønnede egenskapene 

ved å ta utgangspunkt i det apollinske og det dionysiske, og samtidig se nærmere på hvorvidt 

Hedda Gabler etterstreber en fallisk makt over sine omgivelser. Fordi Hedda Gabler er så 

kontroversiell som karakter, vil jeg i del to gå nærmere inn på de beskrivelsene mange 

kritikere har gitt av henne. Noen tegner henne som den rene monsterskikkelsen, demonisk i 

sin omgang med omverdenen. Er Hedda Gabler virkelig ond, eller er det tolkninger ”gjort i 

verste mening,” og som lar henne bli stående som en ibsensiansk antiheltinne? På Ibsens tid 
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var det dessuten enkelt å ty til en forklaringsmodell som kunne sykeliggjøre kvinner som var 

annerledes og ikke oppfylte samfunnets forventninger. Eller man kunne umenneskeliggjøre 

dem, slik mange har gjort med Hedda Gabler.  

Jeg vil utforske de menneskelige styrker og svakheter i Hedda Gabler og forsøke å 

imøtegå den kritikken som fremstiller henne som en demonisk skikkelse. I forlengelsen av 

dette vil jeg i del tre analysere den skjønnhetslengselen og frihetstrangen hos Hedda som vi 

kan ane konturene av, en ung kvinnes søken etter frihet utenfor hjemmets fire vegger, en 

lengsel etter det skjønne og vakre i en hverdag som kanskje ikke oppfyller de forventingene 

hun hadde til livet. Og på bakgrunn av det, vil jeg i del fire se nærmere på det kontroversielle 

selvmordet. Hvorfor ville Hedda dø? Jeg ønsker også å se nærmere på hvorvidt Hedda – ut 

fra rent dramatiske hensyn kanskje måtte dø, og dermed ta et steg tilbake for å kunne se 

Hedda som en karakter i et skuespill som også skal tjene som en underholdning for et 

publikum.  

Avslutningsvis vil jeg, som en ung kvinne anno 2017, nærme meg Hedda Gabler, og 

utforske om vi kan forstå og kjenne oss igjen i Hedda i dag. Jeg vil drøfte hvorvidt kritikerne 

opp gjennom historien har gjort Hedda Gabler urett ved å stemple henne som en ond 

fristerinne, og unnlatt å se hennes menneskelige sider. Over hundre år etter at Ibsen skrev sitt 

skuespill, fascinerer Hedda Gabler oss og bringer frem i meg – som i mange andre – sterke 

følelser som handler om tap, lengsel, kjærlighet og svik. Tenk det, Ibsen!  
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1  Et virkelig kvinneliv? 
Hva definerer en kvinne? Og hvordan skiller Hedda seg ut fra denne definisjonen? For meg 

ligger disse spørsmålene sentralt i min tolkning og forståelse av Ibsens Hedda Gabler. I dag 

har kvinner muligheten til å utvikle seg utenfor historisk konforme kvinneroller, men slik har 

det ikke alltid vært.  

Jeg har i det følgende valgt å ta utgangspunkt i en feministisk tolkning. Jeg har valgt å 

la det politiske klima i Ibsens samtid, kvinnekamp og frigjøring, danne bakteppe for min 

gjennomgang, men jeg vil bestrebe meg på å unngå politiske drøftelser. Blant Ibsens 

skuespill er Et Dukkehjem for eksempel bedre egnet til å diskutere en kvinnes frigjøring fra 

ekteskap, mann og barn. Hedda Gabler dreier seg også om en kvinnes plass i ekteskapet, men 

slik jeg ser det, på et mer individuelt og sjelelig nivå, ikke så mye ut fra et generelt politisk 

perspektiv. Hedda Gabler er ikke et politisk manifest, det er en menneskeskildring der 

samtidsproblematikk og politiske strukturer er konteksten for menneskene som fremstilles. 

Hedda Gabler er et dypdykk i den menneskelige natur, og utforsker både likheter og 

forskjeller mellom den maskuline og den feminine egenart. Min drøftelse søker å tolke 

hvordan Hedda Gabler som kvinne blir portrettert gjennom rollefiguren i stykket, og med et 

ønske om å forstå og ikke fordømme. Ved siden av å referere til en rekke litterære kritikere 

og forskere som har skrevet om Hedda Gabler, har jeg valgt å supplere min analyse med 

Simone de Beauvoirs Det annet kjønn for å illustrere de aspektene ved Hedda som Beauvoir 

beskriver som ”annerledes” ved kvinnen, begrensningene som ligger i hennes essens, i 

hennes kjønn. For å problematisere Beauvoir, har jeg valgt å bruke Camille Paglia, da hun i 

motsetning til Beauvoir mener det ligger en styrke i den kvinnelige natur. Ved å sette Hedda 

inn i dette motsetningsforholdet mellom ulike måter å definere feminin styrke på, drøfter jeg 

hvordan hun defineres forskjellig ut fra hvilket feministisk utgangspunkt man har. Er Heddas 

utfordringer i livet hennes manglende evne til å takle den stereotype kvinnerollen med visse 

forutinntatte egenskaper? Eller er hun allerede forbi det kvinnelige i den forstand at hun 

innehar så mange maskuline egenskaper at vi ikke helt kan relatere oss til henne som kvinne? 

Hvis vi tolker Hedda først og fremst som et menneske, hva er det som ut fra et feministisk 

perspektiv kan forklare den sterke kritikken av Hedda Gabler?  
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1.1 Sin fars datter 
I en analyse av karakteren Hedda Gabler er det naturlig å starte med hennes identitet som 

datter. Som de fleste kvinner på den tiden hadde hun sin manns etternavn – Hedda Tesman, 

men det er som Hedda Gabler vi kjenner henne. Ibsen skrev i et brev til sin venn greve 

Moritz Prozor fra Munchen i desember 1890: ” Stykkets tittel er: Hedda Gabler. Jeg har 

derved villet antyde at hun som personlighed mere er at opfatte som sin faders datter end som 

sin mands hustru.” (Ibsen, 4 desember 1890 ). Det er ikke bare stykkets tittel som gir inntrykk 

av at den viktigste mannen i Heddas liv har vært hennes far, ikke hennes mann. Hun tiltales 

svært sjelden som Fru Tesman, og Løvborg – mannen som kjente henne også da faren levde – 

kaller henne Hedda Gabler. 

 

Løvborg som ufravendt har sett på hende, siger sakte og langsomt  

Hedda – Gabler! 

Hedda skotter hastig hen til ham  

Nå! Hyss! 

Løvborg (gjentager sagte)  

Hedda Gabler! 

Hedda ser i albumet 

Ja, så hed jeg før i tiden. Dengang – da vi to kjendte hinanden.  

Løvborg 

Og herefter, – og for hele livet, – så må jeg altså vænne mig af med at sige Hedda 

Gabler. 

Hedda blader fremdeles 

Ja, De får det. Og jeg synes De skulde øve Dem på det i tide. Jo før jo heller, synes 

jeg. 

Løvborg med harmfyldt stemme 

Hedda Gabler gift? Og det med – Jørgen Tesman! (54–55).  

 

Frode Helland skriver i sin hovedoppgave om Hedda Gabler fra 1992 om flere kritikeres 

behov for å forstå Hedda i lys av hennes far. Han trekker frem Ingjald Nissens bok fra 1931 

der det hevdes at Hedda har en angst for seksuallivet som kan spores tilbake til faren, og en 

militant seksualoppdragelse (Helland, 1992: 26). Helland kritiserer en slik forståelse fordi 

han mener det ikke finnes belegg for å anta noe om Heddas oppdragelse i selve teksten 
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Hedda Gabler. Han mener imidlertid at man i sin lesning av Hedda Gabler skal respektere 

dette fraværet av det fortidige fordi det i seg selv er av betydning (Helland, 1992: 29).  

Fraværet er interessant. Jeg vil hevde at i en fortolkning som søker å forstå Hedda 

Gabler som menneske, er det ytterst nødvendig å lese betydning inn i fraværet. Kanskje er det 

nettopp det som gjør Hedda Gabler så fascinerende – at vi kan lese forskjellige tolkninger inn 

i en tekst som er ytterst sparsommelig med informasjon. For å forstå Hedda som både kone 

og mor, er det for eksempel interessant hvordan hun alltid refereres til som datter av sin far – 

aldri av sin mor. Heddas mor nevnes ikke en eneste gang. Kanskje kan mye av Heddas 

personlighet spores tilbake til hennes oppdragelse. Hvis det aldri har vært en sentral kvinnelig 

rollemodell i hennes liv, er det heller ikke så rart at Hedda på mange måter fremstår som mer 

maskulin i sin freidighet. Pistoler og hester var langt fra typiske kvinnelige interesser i Ibsens 

samtid. Å skyte med pistol er jo heller ikke en favorittbeskjeftigelse hos dagens kvinner. 

Nettopp disse interessene kan tyde på at general Gabler har oppdratt sin datter slik han 

kanskje ville oppdratt en sønn. At generalen har en over gjennomsnittlig interesse for pistoler 

og jakt, er jo tros alt ikke så underlig, hans yrke tatt i betraktning. Vi kan kanskje anta at 

generalens stilling og anseelse – familiens status i seg selv – vil være tilstrekkelig til at Hedda 

en dag kan velge og vrake blant potensielle friere. Vi vet at Eilert Løvborg tidlig var en del av 

Heddas omgangskrets. I samtalen mellom de to, kommer det frem at Løvborg også kjente 

hennes far. Det er lite som tyder på at faren ikke godtok Løvborg, og selv flørten med det 

bohemske var akseptert for en kvinne av Heddas stand. Særlig hvis vi videre antar at en ung 

mann som kunne frekventere generalens hjem, også tilhørte de øvre klasser. Og generalen er 

fortsatt til stede i Heddas hverdag. Han våker over henne fra portrettet som henger i stuen: ”– 

Ved bakvæggen af det indre værelse sés en sofa, et bord og et par stole. Over denne sofa 

hænger portrættet af en smuk ældre mand i generalsuniform. (5). ” Generalen blir i så måte 

en evig påminnelse om hvor Hedda kommer fra. Det kan virke som om Hedda har giftet seg 

under sin stand, men Tesman er et godt parti fordi han har muligheter for et professorat. Det 

forklares ikke hvilken situasjon Hedda befinner seg i rent økonomisk, utover det faktum at 

hun har inngått et ekteskap med en mann som etter datidens standard hadde en lavere sosial 

rang. Skuffelsen over tilværelsen med Tesman sammenliknet med det hun antageligvis har 

vært vant til, kommer frem i samtalen mellom Hedda og Tesman i slutten av første akt der 

det blir klart at professoratet kanskje ikke er så sikkert som Tesman hadde trodd. Og det er 

Løvborg som ser ut til å utfordre ham.  
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Hedda 

Livrétjeneren får jeg naturligvis ikke nu for det første.  

Tesman 

Å nej, – dessværre. Holde tjener, – det kan der jo umulig bli tale om, ser du. 

Hedda 

Og ridehesten som jeg skulde ha –  

Tesman forskrækket  

Ridehesten! 

Hedda:  

– den tør jeg vel ikke engang tænke på nu. (36) 

 

Hvilke begrensninger legger ekteskapet på Hedda, og hvor mye av hennes misnøye over 

situasjonen hun befinner seg i, skyldes egentlig at hun er en generals datter? Et sentralt 

spørsmål om Heddas rolle i ekteskapet blir om hun identifiserer seg i så stor grad med rollen 

som generalens datter at hun ikke klarer å godta tilværelsens begrensninger. (Lyons, 1990: 

20). Ligger ekteskapet som en gitt premiss for en kvinne som Hedda, og i hvis så – er 

egentlig problemet at hun har giftet seg ned? Simone de Beauvoir skriver i Det annet kjønn 

hvordan kvinnen er uløselig forbundet med den private eiendomsrett, hvordan hennes historie 

er knyttet opp mot arvens historie. (de Beauvoir, 2000:91). Kvinner har igjennom tidene på 

mange måter vært karakterisert som mannens eiendom som overføres fra en mann – hennes 

far, til en annen mann. Et objekt i den forstand at hun er bundet til mannen uten muligheter 

og evner til å tre ut av sin egen livssituasjon og være fri som individ – som menneske.  

I fortolkningen av Hedda Gabler som kvinne, og i et forsvar av hennes valg og 

handlinger, må vi ta med i betraktning den grunnleggende ideen om at en kvinne var 

avhengig av mannen – i ekteskapet og i livet. Først sin far, deretter sin mann.  

Hedda Gabler er kanskje sin fars datter, men at hun skal være selvstendig i forhold til mannen 

hun gifter seg med, er vanskelig å tenke seg i hennes samtid. Foreldrene oppdro sine døtre til 

ekteskap, og unnlot derfor å stimulere deres personlige utvikling. Slik ble kvinnene dømt til å 

være underdanige og kom inn i en ond sirkel der deres underlegenhet bare styrket ønsket om 

å finne en ektemann. (de Beauvoir, 2000:156). Men er det tilfellet med Hedda Gabler? 

Hennes ønske om å opprettholde en livsstil som vi kan anta at hun har vært vant til fra 

generalens hjem, og misnøyen hun viser over de økonomiske begrensingene i hennes 

ekteskap med Tesman, kan indikere at hun ikke kan belage seg på egen arv, og at ekteskapet 

ble en nødvendighet. Kanskje også fordi hun selv ikke har andre muligheter – rent faktisk når 
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det gjelder utdanning og penger, men også fordi hun er oppdratt til et liv som 

overklassekvinne, hustruen som holder hjemmet istand og inviterer til selskap.  

 

 

1.2 Fru Hedda Tesman: Svikefull – eller desillusjonert? 
Å være en god kone var naturligvis tidligere – som nå – viktig for mange kvinner. Forskjellen 

fra Ibsens samtid og til i dag, er kanskje først og fremst at i dag er dette ønsket basert på 

kjærlighet, ikke på underdanighet. Kritikere har tradisjonelt gjerne fokusert på Heddas 

svikefullhet, hennes kulde og arroganse, men også på hvordan hun leker med følelsene til 

Løvborg. Hedda Gabler bryter altså med en etablert forestilling om hvordan en kone skal 

oppføre seg, men også hvem som kan tillate seg å friste og flørte med en mann. I dag 

forutsetter vi i stor grad at ekteskap er basert på vilje – på kjærlighet, og glemmer kanskje 

hvor nødvendig det var for mange kvinner å inngå ekteskap på Ibsens samtid. Fjørtoft 

påpeker i sin analyse av skuespillet de begrensede mulighetene en generaldatter ville ha 

utenfor ekteskapet. Å være en gammel jomfru uten ektemann var stigmatiserende, å ta arbeid 

var sosialt nedverdigende (Fjørtoft, 1986: 56). Videre var det en belastning for en familie 

dersom en datter ikke ble giftet bort. Å inngå fornuftsekteskap – eller kanskje snarere et 

forsørgerekteskap, var et forventet og anerkjent valg. Tesman får et bedre parti med Hedda 

enn det hans egen sosiale rang skulle tilsi. Mens Hedda er datter av en general og dermed 

tilhører aristokratiet, er det nærliggende å se på Tesman og hans tante Julle som en del av 

borgerskapet. Allerede i stykkets første scene kommer det frem av samtalen mellom tante 

Julle og Tesman at Hedda tilhører et høyere sosialt sjikt.  

 

Frøken Tesman slår pludselig over 

Nej, men tænke sig til, at du er ble’t en gift mand, Jørgen! – Og så, at det blev dig 

som gik af med Hedda Gabler! Den dejlige Hedda Gabler. Tænk det! Hun, som havde 

så mange kavallerer omkring sig! 

Tesman traller lidt og smiler tilfreds 

Ja, jeg tror nok, jeg har adskillige gode venner her, som går omkring i byen og 

misunder mig. 

Hvad? (9) 
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Hedda Gabler fremstilles som en attraktiv kvinne som har hatt mange kavalerer. Vi skjønner 

at Hedda er vakker, men fokuset på at hun er generalens datter, indikerer også at det er av 

betydning hvilken familie hun kommer fra – og at Tesman ikke er en naturlig kandidat for et 

ekteskap med en kvinne fra overklassen. Likevel, Hedda har nå engang giftet seg med ham. 

At Tesman eventuelt har blandede motiver for ekteskapet, synes å forsvinne i kritikken av 

Hedda som uegnet koneemne. Helge Rønning tolker Ibsens skikkelser som bærere av 

bestemte gruppers sosiale ideologi, og han hevder at vi av den grunn kan spore Heddas 

tragedie tilbake til den deklasserte aristokraten som blir et objekt i det borgerlige 

mannssamfunnet (Rønning, 2001: 112). Det er aldri en mulighet for Hedda Gabler å leve 

utenfor ekteskapet. Selv om hun kanskje drømmer om bohemens frihet gjennom sin 

begeistring for Løvborg og vinløv i håret, vil hun aldri forfølge drømmen. Hennes rang i 

samfunnet forutsetter ekteskap. Og det som antageligvis har utviklet seg til en mindre 

privilegert posisjon, tvinger henne inn i dette – en allianse som hun selv ikke finner god nok. 

Hennes liv begrenser seg til å være kandidatens – og senere doktorens kone. Hedda er fanget 

i borgerskapets trivielle livssituasjon, i et ekteskap uten kjærlighet. Men Hedda svikter ikke 

Tesman. Vi forstår at hun kanskje nærer varmere følelser for Løvborg enn for Tesman, men 

hun gjør ingenting med det. Hun bedriver ikke hor, hun innleder ikke et forhold utenfor 

ekteskapet. Man kan til og med si at hun foretrekker døden fremfor et seksuelt forhold til 

Brack. Hun holder seg til konvensjonene. Hun oppfyller de formelle og overfladiske kravene 

som stilles til gifte kvinner. Kritikken av Hedda Gabler som uegnet som kone, blir ofte 

lettvint, for i sine handlinger svikter Hedda Gabler ikke. Inntil hun tar sitt eget liv. For slikt 

gjør man jo ikke. På Ibsens samtid ble årsaken til selvmordet avgjørende blant de kvinnelige 

anmelderne for hvorvidt de skulle fordømme eller frikjenne Hedda Gabler både som kvinne 

og som menneske. Noen tar utgangspunkt i at kvinners begrensede muligheter i hjemmet 

fører til en avstumpet tilværelse som igjen fører til deres undergang. I en slik fortolkning er 

det samfunnet som blir den skyldige, og kvinnen Hedda Gabler er et ufrivillig offer for 

strukturer og forventninger som overstyrer hennes egen frie vilje. Selv med 

kvinnesakskvinnens krav om økonomisk likestilling i ekteskapet, synes Ibsen å være forut for 

sin tid når han gjennom Hedda Gabler viser hvor ødeleggende forsørgerekteskapet kunne 

være for en kvinners utvikling – for den menneskelige utvikling. Er det imidlertid noe vi kan 

relatere oss til i dag? Den tyske litteraturviteren Erich Auerbach mente for eksempel at Ibsens 

drama ikke har evnen til å relatere seg til ekteskapets realiteter i ettertid. Auerbach trekker 

frem endringene i borgerskapets situasjon etter 1914, og hvordan verdenskrisen endret de 
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sosiale forholdene i Europa på en slik måte at Ibsens drama ikke lenger kunne anses som like 

aktuelt, i så måte realistiske for borgerskapet i Auerbachs samtid.  

 

Hans samfunnsdramaer har tendens, brodd mot det rigide, ufrie og forløyede i det 

høyere borgerskaps moralske liv. (..) Det er Ibsens ulykke, men kanskje også i 

beskjeden grad fortjeneste at borgerskapet siden da har endret seg til det 

ugjenkjennelige. (Auerbach, 2002: 536) 

 

Det borgerlige ekteskap har gjennomgått store endringer, men er et interessant utgangspunkt 

for å drøfte hvordan det fungerte begrensende på enkeltindivider, og kanskje først og fremst 

for kvinner. Man kan argumentere med at Hedda ved å innrette seg etter datidens standard for 

ekteskapet og den kvinnelige oppførsel, selv bidrar til å opprettholde det fengselet ekteskapet 

skulle vise seg å være for henne. Den historiske dimensjonen fremheves også av Helge 

Rønning som skriver i sitt essay ”Undertrykt av historien – klassens og kjønnets fange” 

(Rønning, 2001: 117–120) om hvordan Hedda er fanget i fortiden. Han trekker frem Tesmans 

historieforskning og påpeker hvordan hans evinnelige besettelse for det fortidige er en av 

mange tråder som snører nettet sammen rundt Hedda og etterlater henne i en tilværelse uten 

noen utvei (Rønning, 2001: 110):  

 

Hedda Halvt léende, halvt ærgerlig 

Ja, De skulde bare prøve det, De! At høre tale om kulturhistorie både sent og tidlig–  

Brack 

Evig og altid – 

Hedda 

Ja–ja–ja! Også dette her om husfliden i middelalderen – ! Det er nu det aller 

græsseligste!  

Brack ser forkrekende hen på hende 

Men, sig mig, – hvorledes skal jeg da egentlig forstå at – ? Hm –  

Hedda 

At der blev et par af mig og Jørgen Tesman, mener De? 

Brack 

Nå ja, lad os udtrykke det så.  

Hedda 

Herregud, synes De da det er så underligt? 
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Brack 

Både ja og nej, – fru Hedda 

Hedda 

Jeg havde virkelig danset mig træt, kære assessor. Min tid var omme – (farer let 

sammen). Uh nej. – det vil jeg da ikke sige alligevel. Ikke tænke det heller. (40–41) 

 

Det fremgår av denne samtalen at Hedda innser at hun ikke hadde andre muligheter enn 

giftemålet. Som hun selv sier, hennes tid var omme – om det så vil medføre et liv i et 

ekteskap som hun ikke ønsker. Likevel aner man en del av en indre livsglede som ikke er helt 

fortapt i kjedsomheten hun befinner seg i når hun sier at hun ikke engang vil tenke at hun har 

danset seg trett. Men Hedda Gabler er ingen rebell. Hennes motstand mot sitt lodd som frue 

fremgår av det subtile, i det stille. Det er i det indre at Hedda Gabler kjemper sin kamp.  

Kjedsomheten som ekteskapets følgesvenn var kanskje drepende for Hedda Gabler. 

Ensomheten i det som Frode Helland kaller den tesmanske erfaringshorisontens intimitet 

(Helland, 1992: 55) ga henne til syvende sist lite annet å bedrive tiden med enn å være en del 

av møblementet. Tanken på en tilværelse som utelukkende begrenser seg til hjemmet, 

fullstendig prisgitt en mann, kan kanskje i tråd med Auerbachs resonnement, være vanskelig 

å forestille seg for en moderne kvinne i dag. Men hvis vi et øyeblikk forestiller oss hvordan 

en tilværelse i et kjærlighetsløst ekteskap kan arte seg, er det kanskje mulig å vise empati 

med Hedda til tross for manglende egen erfaring – og da på det følelsesmessige plan. 

Butenschøn skrev for eksempel at kvinnene la mer i et ekteskap på grunn av et sterkere 

følelsesliv. (Fjørtoft, 1986: 98) Et ulykkelig ekteskap ville derfor fortone seg langt verre for 

en kvinne enn for en mann. Datidens fornuftsekteskap kunne altså få katastrofale følger for 

en kvinnes sjelsliv, skader det kanskje ville være vanskelig å relatere seg til for en mann.  

Det er mulig å tolke Hedda dithen at hun ikke klarer å elske. Samtalen med Brack der 

de snakker om bryllupsreisen kan indikere at hun ikke er interessert i kjærlighet, at hun 

misliker det som kan oppfattes som romantisk mellom en mann og en kvinne:  

 

Brack 

Ikke engang – det fagmenneske man elsker? 

Hedda 

Uh, – brug da ikke det klissede ord. (40).  
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Jeg leser imidlertid ikke denne replikkutvekslingen som et uttrykk for at Hedda ikke har 

evnen til å elske. Samtalene med Brack er mer enn en gang preget av en kameratslig tone der 

Hedda ikke vil la seg bli snakket til som en skjør kvinne som henfaller til romantiske 

svermerier. Hun oppfører seg både i væremåte og tone snarere som en person som ønsker å 

bli ansett som motpartens likemann. Vi forventer av Hedda som kvinne at hun skal lengte 

etter å elske og bli elsket. Vi syns det underlig når en kvinne kaller det å elske for klissete. 

Men for henne er kanskje nettopp det å elske blitt et hån mot hennes egen virkelighet der hun 

er bundet i et ekteskap uten kjærlighet. Det er heller ikke så overraskende at hun ikke deler 

sine kvaler med Brack, tatt i betraktning hennes behov for å holde fasaden. Vi må altså ned 

på det medmenneskelige plan, vi må forsøke å relatere oss til følelser, drømmer og lengsler 

hvis vi skal forstå Hedda Gabler som kvinne i dag. Hennes situasjon er kanskje ikke typisk 

for de fleste av dagens norske kvinner, men kvinner i andre kulturer og i andre deler av 

verden kan fortsatt oppleve denne ufriheten. Hvis vi søker en positiv tolkning av Hedda 

Gabler, må vi forsøke å forstå hvordan det ville være å leve sitt liv i mellom hjemmets fire 

vegger, ufri, prisgitt en mann vi ikke elsker.  

 

 

1.3 Et umoderne ekteskap?  
Interessen for Ibsens Hedda Gabler helt fra utgivelsen og frem til i dag avkrefter Auerbachs 

påstand om at stykket ikke hadde relevans etter borgerskapets endring. Det er likevel verdt å 

dvele litt ved hvordan ekteskapet som institusjon har endret seg, og hvordan det eventuelt 

påvirker vår lesning av Hedda Gabler. Et søk på Ibsen stage, Universitet i Oslos oversikt 

over oppsetninger av Ibsens stykker på verdensbasis siden utgivelsen, er en interessant 

indikator på interessen for Hedda Gabler. Den viser riktignok bare oppsetninger, og 

interessen for Hedda Gabler må også vurderes ut fra lesningen av stykket. Ibsen Stage har 

2698 oppføringer av Hedda Gabler fra 1890 frem til i dag. Informasjonen er sparsommelig 

fra enkelte land som for eksempel Russland, men med utgangspunkt i de data som er 

tilgjengelige, viser denne oversikten oss at Hedda Gabler for alvor begynte å bli spilt på 

verdens scener på 1960–tallet. Fra 1960 og frem til i dag finner vi 2123 oppsetninger. Det er 

en klar overvekt i Europa, før 1960 ser man ytterst få oppsetninger andre steder enn i Europa 

og USA, men senere har det vært oppsetninger både i Asia, Sør– Amerika og Afrika. Det kan 

være mange årsaker til at interessen for Hedda Gabler har økt de siste tiårene. Verden har 

stadig blitt mindre i den forstand at vi reiser mer og snakker flere språk. Globaliseringen og 
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stadig flere multikulturelle samfunn bidrar til en større forståelse og interesse for andre land 

og kulturer. Kartet forteller kanskje mye om en ”mindre” verden, men jeg tror vi også må se 

interessen for Hedda Gabler i et feministisk perspektiv med fremveksten av den andre bølgen 

feminister etter 1960. Disse feministene gikk til angrep på oppfatningen om at kvinnens plass 

var i hjemmet. Jeg mener det er interessant med en internasjonal forståelse av ekteskapet som 

institusjon. I deler av verden – og kanskje særlig der Ibsen har blitt mer populær de siste 

tiårene, er kvinner fortsatt underlagt mannen – både i ekteskapet og i andre sammenhenger. 

Der vil kvinner som Hedda Gabler og Nora Helmer i Et dukkehjem sprenge grensene for det 

aksepterte og forventede. Her i Skandinavia og Nord–Europa kan det være vanskelig å tolke 

Hedda Gabler og hennes ekteskap når vi ikke kan relatere oss til den faktiske situasjonen som 

Hedda befinner seg i. Frode Helland skriver i Ibsen in Practice, Relational Readings of 

Performance. Cultural Encouters and Power (2015) at etter en oppsetning av Hedda Gabler i 

Berlin (2005) med regissøren Thomas Ostermeier, hadde mange av anmelderne problemer 

med å akseptere at Hedda kunne føle seg fanget i ekteskapet. De mente at det burde være 

mulig for henne å ta ut en skilsmisse og starte på nytt. Helland sier i den sammenheng at: ”To 

me this misses a central point in the performance, which is that the individuals depicted on 

stage exist within a context or social reality that radically contradicts the individual’s range of 

choice.” (Helland, 2015: 23). Han påpeker videre hvordan avstanden mellom de ulike delene 

av Berlin kanskje er kort i fysisk forstand, men ikke metaforisk. Det er en voldsom forskjell i 

sosial status fra Charlottenburg til Neukolln selv om det rent geografisk er en kort avstand. 

Det samme kan muligens sies om ulike deler av Oslo: Det er fortsatt sosial mye status 

forbundet med hvilken del av byen du bor i, og størrelsen på huset.  

I Det annet kjønn er Simone de Beauvoir skeptisk til å prise en kvinnes kvinnelighet, 

fordi det er den sikreste måten å skade henne på. Fordi kvinnelighet ble definert av 

formaliserte egenskaper, ikke på grunnlag av et menneskes personlige valg og handlinger, 

kan vi forstå samtidens negative reaksjoner og påstandene om at Hedda Gabler var en kvinne 

man ikke kunne relatere til det virkelige liv. I vår tid med tilnærmet like formelle rettigheter 

for kvinner og menn og med den økonomiske friheten mange kvinner har, bør vi ha i mente 

når vi leser Hedda Gabler at kvinnene på Ibsens tid hadde liten mulighet til fritt å velge 

kjærligheten. Deres lodd i livet var å bli definert som sin manns kone.  
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1.4 Mor Medusa 
Hvilken større synd kan en kvinne begå enn å svikte sitt barn? Å svikte som mor er å spille 

fallitt som kvinne. Slik har det alltid vært. Men Hedda er faktisk ikke blitt mor. Hun har 

ingen barn. Vi antar at hun er gravid, men hun kan umulig være langt på vei, da hun bare 

beskrives som ”fyldig og frodig” (15). De aller fleste kritikere har imidlertid regnet det for 

opplest og vedtatt at Hedda er gravid, jeg har faktisk ikke funnet en eneste analyse som 

hevder det motsatte.  

Helland beskriver hvordan regissør Ostermeier i hans oppsetning fra 2005 har benyttet 

seg av flere språklige friheter og endringer. Ikke minst at Hedda sier rett ut til Tesman etter å 

ha knust datamaskinen til Løvborg med manuset at ”Jeg er gravid.” (Helland, 2015:24). Det 

er interessant hvordan nesten samtlige kritikere har tatt det for gitt at Hedda er gravid – en 

tolkning som har fått så stor autoritet at det er akseptert å legge inn en replikk som denne. Jeg 

har imidlertid valgt å føye meg inn i den lange rekken av fortolkninger som legger til grunn at 

Hedda er gravid, men ikke uten å ta det lille forbeholdet om at dette aldri blir uttrykt i 

teksten. Den første indikasjonen på at Hedda faktisk er gravid, fremgår av samtalen i første 

akt mellom Tesman, tante Julle og Hedda.  

 

Tesman følger efter 

Ja, men har du lagt mærke til hvor fyldig og frodig hun har ble’t? Hvor svært hun har 

lagt sig ud på rejsen? 

Hedda går henover gulvet 

Å, lad da være – ! (15) 

 

Hedda er åpenbart ukomfortabel med å snakke om graviditeten. Det kan naturligvis tolkes 

som at hun ikke ønsker barnet, men det kan også være nok et eksempel på Heddas private 

karakter. Likevel er graviditeten sentral i mye av kritikken mot Hedda Gabler som kvinne. 

Det er rett og slett ukvinnelig å ikke ville være mor, å ikke glede seg over det. Enda verre er 

det å drepe sitt eget barn, som hun gjør ved å begå selvmord. Professor i litteraturvitenskap 

og “Ibsen scholar” Joan Templeton skriver om Heddas forhold til morskapet at ”Hedda 

refuses motherhood both as her natural vocation in life and as a compensatory identity for her 

marriage, and in rejecting woman’s raison d’être, she rejects womanhood. “(Templeton, 

1999: 230). Templeton viser her til oppfatningen om at morskapet ligger som en gitt premiss 

for hva som skal være en kvinne, og at Hedda dermed mister en del av sin kvinnelighet.  
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I forlengelsen av en tolkning som ser Hedda som fanget i et ulykkelig ekteskap, er det 

imidlertid ikke så vanskelig å forstå hennes ambivalente holdning til å bringe et barn inn i 

verden. Helland trekker frem samtalen med Brack der Hedda blir sint og opphisset når Brack 

sier at hun helt sikkert ville gå opp i rollen som mor. Helland forklarer dette med Heddas 

angst er knyttet til for evig å være bundet i ufriheten i det tesmanske rom. (Helland, 1992: 

70).  

 Forutsetter vi at Hedda er gravid, er det for øvrig nesten umulig å ikke sette Heddas 

selvmord i sammenheng med abort–spørsmålet. Kritikken av selvmordet har mange 

likhetstrekk med motstanden mot selvbestemt abort. Abortkritikere hevder at abort er å ta et 

liv, at fosteret skal anses som et individ og i forlengelsen av en slik argumentasjon vil altså 

selvmordet innebære at Hedda begår barnedrap. At Hedda Gabler selv går i døden med sitt 

barn, har ikke vært en formildende omstendighet. Kvinners rett til selvbestemt abort er 

fortsatt kontroversielt i deler av verden. I kritikken av Hedda Gabler, kommer hennes tragiske 

valg om å avslutte eget liv nærmest i skyggen av det faktum at hun også tar barnet med seg i 

graven. Simone de Beauvoir gir oss et innblikk i hva slags holdninger som har vært rådende 

når det gjelder kvinner og abort tilbake til Thomas Aquinas tid da man satte grenser for når et 

foster var besjelet: førti dager for et hankjønn og åtti for hunkjønn. Hvor langt Hedda Gabler 

var på vei i sitt svangerskap, fører til spekulasjoner som ligger utenfor tekstens rekkevidde. 

Hedda konstaterer med vemod at det allerede er september. Forutsetter vi at hun er gravid, 

kan det virke som om hun med en form for lidelse ser hvordan hennes tid stadig blir kortere 

og at nettet snører seg tettere sammen. Simone de Beauvoir skriver at det er først når kvinnen 

kan slippe fri fra reproduksjonens slaveri at hun kan erobre sin egen kropp (de Beauvoir, 

2000: 139–140). Når et ekteskap føles som et fangenskap, er det i dag ikke så vanskelig å ha 

empati med en kvinne som har sterke kvaler mot å bære frem et barn. 

Å anta noe om Heddas forhold til egen mor, kan lett føre til spekulasjoner som teksten 

ikke gir belegg for da moren ikke nevnes en eneste gang Det er imidlertid mulig å lese inn i 

Heddas væremåte at hun kan ha vært offer for en kald mor. Rekdal skriver at Hedda stenger 

morskapet inn i en krypt istedenfor å sørge over at det er gått tapt. (Rekdal, 2000: 236). 

Rekdal er her inne på en dypere psykologisk forklaring som retter søkelyset tilbake til 

Heddas egen barndom, og som på sett og vis kan fremstå som en logisk forklaring på en 

forkrøplet følelse av morsinstinkt hos Hedda. Morskapet gjelder ikke bare Heddas forhold til 

eget barn, men kanskje også hennes mors manglende nærvær. Hvis det er bare faren – general 

Gabler– som er tilstedeværende i hennes minne, er det naturlig at Hedda ikke faller rett inn i 

en rolle som mor, det er ukjent for henne. Tante Julles omsorg for Tesman minner mye om en 
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mors begeistring for en sønn, og den manglende varmen Hedda utviser overfor den gamle 

tanten, kan tolkes som en påminnelse om noe Hedda aldri har hatt. Et slags mors–ekko, som 

vekker dårlige assosiasjoner.(Rekdal 2000: 237). Tante Julle og Tesman snakker med de 

samme gjentagelsene, og de blir ekkoet av alt som Hedda forakter. Morsrollen er langt fra 

ukomplisert for Hedda, men en fortolkning som forklarer denne avsmaken ut fra egoisme, 

unnlater kanskje å ta hensyn til hvorfor Hedda virker så uinteressert i å få barn. Men igjen, vi 

skal også vokte oss vel for å lete etter en forklaring på hvorfor en kvinne ikke lengter etter å 

bli mor.  

 

 

1.5 Midt mellom det apollinske og dionysiske  
Hedda Gabler sprenger tilsynelatende grensene for den klassiske inndeling mellom det 

apollinske og dionysiske. Begrepene stammer fra de greske gudene Apollon som var 

lysguden som ser alt, guden for kunnskap og innsikt, og Dionysos – vinguden som 

representerte det livsbejaende. Kunstkritikeren F.W.J. von Schelling tok utgangspunkt i disse 

to gudene for et skille mellom to estetiske grunnholdninger: Det apollinske som representant 

for det rasjonelle og fornuftige, mens det dionysiske var uttrykk for det irrasjonelle og 

driftsbundne. (Lothe, Refsum, Solberg, 2007: 12). Camille Paglia tar denne differensieringen 

videre, og i Sexual Persona gjør hun rede for det apollinske som uttrykk for det mannlige, og 

det dionysiske som uttrykk for det kvinnelige. Mange av de karakteristikkene som har blitt 

brukt om Hedda Gabler er typisk apollinske, men i motsetning til å være positivt ladet, blir de 

i beskrivelsen av Hedda uttrykk for noe negativt. Hennes manglende evne til å utvise følelser 

gjør henne ikke rasjonell og behersket, men kald. Sammenliknet med den oppofrende Thea 

Elvsted, blir Hedda egoistisk og selvsentrert. Og selvmordet med pistol er mer typisk 

maskulin enn en feminin handling. Et skudd i tinningen vitner om mot og besluttsomhet. 

Camille Paglia fremhever imidlertid at jo mer en kvinne tenker med apollinsk klarhet, desto 

mer deltar hun i en historisk prosess for å undergrave sitt eget kjønn fordi kjønnet starter og 

slutter med kroppen. (Paglia, 1991:21). Hvis vi fortsetter en slik tankerekke og aksepterer for 

argumentasjonens skyld at det kvinnelige er forbundet med det dionysiske og det kroppslige, 

er vi kanskje et steg nærmere i å forstå den massive kritikken mot Hedda Gabler. I bunn og 

grunn klarer vi ikke å løsrive oss fra ideen om at en kvinne feiler hvis hun ikke evner å 

oppfylle kvinnens lodd i livet; nemlig å føde barn.  
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1.6 Hedda i krysningspunktet mellom madonna og hore – 

Thea og Diana.  
Else Høst skrev med datidens samfunn som bakteppe om de to kvinnetypene som 

fremkommer i Hedda Gabler:  

 

Moralen er streng, nærmest victoriansk, men med enkelte opprørstendenser, og med 

strenghetens vanlige bakside: dobbeltmoralen. Slik blir den sosiale tilstands 

karakteristiske eksponenter to ekstreme kvinnetyper: den unge pike av overklassen 

hvis fornemste aktiva er skjønnhet og uberørthet: og som hennes motpol, den under 

disse forhold uunngåelige paria, kvinnen som lever av å utnytte sitt kjønn. (Høst, 

1956:92).  

 

Det er naturlig å se disse to kvinnetypene som Høst skisserer, representert i henholdsvis Thea 

og gledespiken Diana. Samtidig kan man også se at begge disse karakteristikkene ligger 

latente i Hedda. Utvilsomt er hun en overklassepike som fremstår som uoppnåelig for sine 

omgivelser, hvis kjølige skjønnhet tiltrekker alle omkring henne. Men – man kan også tolke 

hennes flørt med bohemen og Løvborg, med pistolene og med døden, som en kvinne som vet 

å bruke sin kvinnelighet for alt den er verdt.  

Thea Elvsted fremstilles på mange måter som Heddas rake motsetning. I en tilnærmet 

karikert ydmykhet, fremstår hun som den skjøre og milde kvinnen som oppfyller alle 

forventninger om hvordan en kvinne skal være: Godmodig, tålmodig, omsorgsfull og 

forsiktig. Hun er kvinnen som tar vare på Løvborg, som vil hjelpe ham inn på den smale sti, i 

motsetning til Hedda som snarere leder ham inn i fortapelse. Thea har ingen problemer med å 

vise sin kjærlighet for Løvborg, og er oppofrende i sin dyrking av ham og hans intellekt. Men 

kanskje er ikke Thea så godmodig og forsiktig som hun ofte fremstilles både i analyser og på 

scenen? Thea forlater sin egen mann – uten engang å fortelle ham det. Hun gjør det for å 

følge en annen mann. Hun er helt annerledes enn Hedda som velger døden fremfor å gjøre 

skandale. Hedda følger ikke sin frihetstrang og sin lyst til å være sammen med Løvborg. Hun 

opprettholder fasaden slik man forventer i et borgerlig ekteskap, det gjør ikke Thea. Men 

Thea får slippe unna med sitt avvik fra det korrekte, kanskje fordi hun fremstår som uselvisk 

når hun følger Løvborg. Hun gjør det ut fra kjærlighet og et ønske om å hjelpe. Slike 

karakterer har litteraturhistorien kanskje lettere for å tilgi. Thea blir det virkelige symbolet på 

det feminine, på det kvinnelige, mens det faktum at hun lar en annen mann i stikken, blir 
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glemt fordi hun opptrer så oppofrende i forhold til Eilert Løvborg. Hun innfinner seg med en 

passiv rolle i mannens liv. Hedda på sin side blir fremstilt som den iskalde, følelsesløse 

kontrasten i sin streben etter en maskulin identitet. (Templeton, 1999: 209–210). Thea 

Elvsted er troverdig fordi hun ikke er ufeilbarlig. Hun har forlatt sin mann for å følge 

Løvborg. Hun er troverdig fordi vi mennesker ikke er todimensjonale, vi er mer enn våre 

handlinger. Men det gjelder også Hedda Gabler.  

 

Hedda flytter en stol nærmere fra bordet, sætter sig hos hende og stryger hendes hænder 

Du, Thea, – hvorledes kom dette – dette venskabsforhold – mellem dig og Eilert 

Løvborg? 

Fru Elvested 

Å, det kom sådan lidt efter lidt. Jeg fik ligesom et slags magt over ham.  

Hedda 

Så? 

Fru Elvested 

Han la’ af sine gamle vaner. Ikke fordi jeg ba ham om det. For det turde jeg aldrig 

gøre. Men han mærked nok, at sligt noget var mig imod. Og så lod han det fare.  

 

Hedda dølger et uvilkårlig hånsmil 

Du har altså genoprejst ham, – som man siger, – du, lille Thea. (28).  

 

Denne samtalen er kanskje et av de beste eksemplene på forskjellen mellom de to kvinnene. 

Thea er så naiv at hun nesten blir en klisjé. Hun er naiv – ikke bare når det gjelder Løvborg, 

men like mye på grunn av troen på sin egen evne til å forandre ham. Thea blir en sterk 

kontrast til Hedda og hennes ironiske svar. Ikke minst på grunn av det hånlige smilet som 

Hedda ikke klarer å skjule, fremstår hun i denne scenen som kynisk og beregnende, og man 

får inntrykk av at hun ser ned på Thea. Men kanskje er det heller slik at Hedda ikke lenger 

har noen illusjoner om Løvborg, fordi hun har kjent ham gjennom lang tid. Slik jeg ser det, 

blir scenen en ganske typisk sjalusisituasjon mellom to kvinner som begge ønsker seg makt 

over samme mann.  

Er det noen likheter mellom Hedda og Thea? Frode Helland peker på hvordan begge 

to blir karakterisert av mennene i stykket som pene ting å se på. Det kan imidlertid være 

uttrykk for hvordan man snakket om og til kvinner generelt – mer enn at det er likheter 

mellom Hedda og Thea. Forskjellene synes større enn eventuelle likhetstrekk, ikke minst 
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fordi Thea på mange måter blir kvinnen som også kan forløse mannens potensiale – i dobbel 

forstand. Hun er kvinnen som hjelper Løvborg til å skrive boken, hans intellektuelle 

høydepunkt som Hedda senere kaller ”barnet”. Thea blir forløseren av det intellektuelle i 

mannen, samtidig som hun i egne øyne er den som er best skikket til å bringe dette barnet 

videre. Fordi Hedda kaller boken for ”barnet”, klarer vi ikke å fri oss fra tanken om at det kan 

være uttrykk for Heddas motstand mot egen graviditet. Hedda blir ufullstendig som kvinne på 

grunn av sin manglende evne og vilje til å bringe videre mannens biologiske potensiale – 

enten det er en bok eller et barn. Akkurat som Thea blir symbolet på alt det Hedda selv 

forsøker å fri seg fra. At Thea på slutten av stykket blir kvinnen som nå skal hjelpe Tesman, 

at det nå er hans tur til å få utløp for sitt potensiale, befester forskjellen mellom de to 

kvinnene ytterligere. Thea hengir seg nok en gang til en mann. Hedda klarer det ikke. Rekdal 

skriver at duellen med Thea er begrunnet i en grenseløs paranoia, aggresjon og destruktivitet, 

en rasende nytelse ved den andres smerte. (Rekdal, 2000:254) Men er det belegg for det i 

teksten? Denne rasende nytelsen over å se Thea lide, kan også tolkes som en form for 

kvinnelig konkurranse. Thea er på mange måter den oppofrende idealkvinnen, men hvorfor 

forutsettes det at hun er svakere enn Hedda? Kan det ikke snarere være et uttrykk for en 

listighet som Hedda ikke evner å utvise fordi hun er offer for sine egne følelser ? Hun 

beskytter et forhold som hun mener hun har eierskap til, et forhold med Løvborg der Thea er 

inntrengeren – en av dem.  

Det er imidlertid en annen kvinne som truer alliansen mellom Hedda og Løvborg, 

kvinnen vi aldri ser, men bare hører om: Gledespiken Diana. Det er i hennes salonger 

mennene drar for å more seg, men det er også her Løvborg ender sine dager. Diana er 

vanskeligere å karakterisere fordi hun faktisk ikke er til stede i stykket, men bare blir omtalt 

av de øvrige personene. Dualiteten i navnet – jakt og det moderlige, portrettert i intet mindre 

enn en skjøge. Selv om Diana bare er omtalt og vi aldri blir kjent med henne på scenen, har 

Ibsen gitt denne kvinnen et skjær av en dypere kompleksitet. Hun representerer fristedet 

Løvborg søker, samtidig som hun er fristerinnen som truer både Hedda og Thea – på hver sin 

måte.  

Heddas og Theas roller blir særlig interessante hvis man ser dem opp mot rollen til 

Frøken Diana. Det er tydelig at Dianas salong og virke som gledespike er helt akseptert. 

Erotiske drifter som brøt ekteskapelige bånd var et problem, løsningen syntes å være 

prostitusjon. Den prostituertes seksualitet var – om ikke anerkjent, så en nødvendig del av 

samfunnet. Både Hans Jæger, Christian Krohg og Henrik Wergeland skrev om den 

prostituertes plass i samfunnet, og i lys av disse holdningene er det ikke vanskelig å forstå at 
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mennene med den største selvfølge drar på fest hos Diana. I motsetning til Thea som forløser 

en manns potensiale, befinner Diana seg i den andre enden av kvinneskalaen: Hun er skjøgen 

der mannen kan få sin utløsning rent bokstavelig, noe som igjen blir et symbol for kvinnens 

evne til å forløse noe i mannen. Mens Thea er spissborgerlig og tilsynelatende moralsk, er 

Diana velvillig og fyrrig. Men også hun representerer en motsetning til Hedda. Diana blir på 

linje med Thea en slags rival for Hedda i hennes forhold til Løvborg. I samtalen mellom Thea 

og Hedda kommer det frem at det alltid vil være en kvinne mellom Thea og Løvborg. Denne 

kvinnen er jo naturligvis Hedda, det får vi vite i en samtale mellom Hedda og Løvborg, der 

de nevner situasjonen hvor Hedda retter våpenet mot Løvborg. Thea tror derimot at det er 

Diana, den rødhårede sangerinnen med ladd våpen.  

 

Fru Elvsted tungt 

En kvindeskygge står imellem Eilert Løvborg og mig.  

Hedda ser spendt på hænde 

Hvem kan det være? 

Fru Elvsted 

Véd ikke. En eller anden fra – fra hans fortid. En, som han visst aldrig rigtig har 

glemt.  

Hedda 

Hvad har han sagt – om dette her! 

Fru Elvsted 

Han har bare en eneste gang – så løselig – tydet hen på det.  

Hedda  

Nå! Og hvad sa’ han så! 

Fru Elvsted 

Han sa’, at da de skiltes, så vilde hun ha’ skudt ham med pistol.  

Hedda koldt, behersket 

Å hvad! Sligt noget bruger man da ikke her. (29) 

 

I begynnelsen er altså Diana mer som en rival for Thea enn hun er for Hedda, fordi Hedda vet 

at kvinnen som truet med å skyte Løvborg, er henne selv. Det er først mot slutten at Diana 

blir en rival også for Hedda – når Løvborg drar til Dianas salonger for å lete etter manuset 

sitt. Et manus som han selv sammenlikner med et barn når han har mistet det. I denne 

sammenheng vil jeg dvele litt ved navnet Diana som det latinske navnet på den greske 
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gudinnen Artemis, den rene jomfruen som var gudinne for skog og fjell. Renheten, kyskheten 

og jaktens gudinne er altså i dette stykket en prostituert. Diana lever livet i frihet sammen 

med bohemene. Hun er symbolet på det erotiske, det som Hedda ikke tillater seg å være. 

Diana, jegerprinsessen, er også den eneste karakteren i stykket som settes i sammenheng med 

pistolene. Jaktgudinnen – Diana. Den hedenske jomfru som også er barnefødselens gudinne 

(Østerud, 2001: 125). Hun jakter på menn, og hun har fått ryktet – eller æren, for å ha truet 

Løvborg med pistolene: Heddas force per excellence. Det er altså i friheten at Diana blir 

motstykket til Hedda, først og fremst på grunn av Diana–mytologien siden vi aldri ser henne i 

stykket. Det er håret og ilden, barnet og pistolene. Agape og eros, livgivende og livsdrepende. 

Men de prostituertes stilling var langt fra fri. Dianaskikkelsen er på mange måter 

representanten for livet med bohemen som Hedda aldri vil ha, og hun blir interessant i den 

grad hun også representerer mørket som Hedda trekkes mot i sin lengsel etter frihet. Alle 

kvinnerollene får altså en dybde i dette skuespillet, men det er imidlertid først gjennom 

Hedda at vi ser en dekonstruksjon av det kjønnslige.  

 

 

1.7 En dekonstruksjon av stereotypier – og av 

kvinnerollen? 
Jeg mener at det er først gjennom en dekonstruksjon av samtidens forståelse av hvordan en 

ekte kvinne skulle være, at vi kan tillate oss å se forbi kjønn og vurdere Hedda som kvinne. 

Hun er ikke stereotyp. Det er imidlertid ikke uvanlig for Ibsens karakterer. Halvdan Koht 

siterer Ibsen i Ibsens Samlede Verker, Hundreårsutgaven fra 1934 fra en kommentar Ibsen 

skrev til et blad i Berlin noen dager før Hedda Gabler kom ut at: ”Jeg har søkt å skildre 

mennesker, skildre dem så eksakt som mulig, intet annet. Det kan måskje hende at man vil 

finne noget revolusjonært i dramaet, men det er noget som forblir i bakgrunnen. Det er 

skikkelsene som taler, ikke jeg.” (Koht i Rekdal 2001: 13). Ibsen ønsket ikke selv å være en 

feminist eller en politisk revolusjonær, slik som dette brevet også viser. Likevel, er det ikke 

til å komme fra at det å se en kvinne som et menneske på denne tiden, var nettopp det: 

revolusjonært. Det at rollefigurene er så lite stereotype, er kanskje nok en grunn til at det er så 

enkelt for dagens publikum å relatere seg til personene i Ibsens skuespill. Flere kritikere har 

hevdet at Hedda har mye til felles med Hjørdis i Hærmændene paa Helgeland, Furia i 

Catilina, og Rebekka i Rosmersholm, men at til tross for likhetene, befinner Hedda seg i en 

annen kategori. Templeton påpeker at Margit og Hjørdis flykter med den riktige for å finne 
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lykken, Rebekka dør for å vise sin kjærlighet, og Furia elsker selv sin fiende Catalina. Hedda 

derimot, elsker ingen, og er kynisk når det gjelder kjærlighet (Templeton, 1999: 229). 

Historiker og forfatter Ivo de Figueiredo sammenlikner Hedda med andre av Ibsens heltinner, 

og sier at i motsetning til Nora har ikke Hedda motet til å bryte ut av sin livssituasjon. Han 

mener at hennes feighet gjør henne til en slektning av Helene Alving, men at hun skiller seg 

fra Fru Alving på den måten at hun ikke har en sak i livet hun brenner for. Heddas drivkraft i 

livet er snarere egoisme og behovet for makt over andre. Hun forsøker å vinne over stykkets 

”lyse” kvinnekarakter, Thea Elvsted. (de Figueiredo, 2010: 546). I disse sammenlikningene 

er vi igjen tilbake til de stereotype karakteristikkene av kvinner; den oppofrende og den 

manipulative. To–dimensjonale karakteristikker av komplekse karakterer som ved nærmere 

ettersyn er langt fra så åpenbare som man skulle tro. Og antageligvis langt mer 

virkelighetsnære enn kritikerne påstod. Ivo de Figueiredo skriver i biografien om Henrik 

Ibsen at Kitty Kielland uttalte at hun hadde ingenting til overs for oppofrende kvinner som 

Thea Elvsted, hvorpå Ibsen avbrøt henne og sa: ”Jeg skriver for å skildre mennesker, og det 

er mig komplett likegyldig hvad fanatiske kvinnesakskvinner liker eller ikke liker.”( Ibsen i 

de Figueiredo, 2010: 570) Hedda Gabler er først og fremst menneske, ingen tradisjonell eller 

stereotyp kvinneskikkelse. Hun oppfører seg ikke typisk kvinnelig – i hvert fall ikke etter 

standardene som var satt for en kvinne. Hun har interesser som vanligvis er forbeholdt menn. 

Hun trives i selskap med menn, og ikke minst – hun viser sjelden følelser – i hvert fall ikke 

omsorg for mann og eventuelle barn. Hun oppfyller ingen av de tradisjonelle kravene som ble 

stilt til en kone og en mor. De Figueiredo skriver om hvordan Ibsen selv beskrev arbeidet 

med Hedda Gabler.  

 

”Den blege, tilsynelatende kolde skjønhed. Store forandringer til livet og livsglæden. (…) 

Mye handler om kvinnenes stilling i samfunnet: 

 

Hovedpunkter: 

1) De er ikke alle skabte til at være mødre. 

2) Det sandslige drag er i dem, men de har skræk for skandalen.  

3) De fornemmer at der er livsoppgaver i tiden, men da kan ikke få tag i dem.  

 

Gradvis klargjør Ibsen bakgrunnen for Heddas natur: ”Kvinderne har ingen indflytelse på de 

ytre statsanliggender. Derfor vil de ha indflytelse på sjælene.” (Ibsen i de Figueiredo, 2010: 

542) De indre motsetningene som Ibsen her gir uttrykk for at han ønsker å formidle, indikerer 



 27 

at stykket bør leses med en dypere forståelse og kanskje med større sympati for stykkets 

karakterer – og særlig Hedda – enn det mange tidligere har gjort.  

Når det gjelder det første punktet om at ikke alle kvinner er skapt til å være mødre, 

siterer Else Høst andre deler av Ibsens forarbeider der mostand mot morskapet og familie 

beskrives ytterligere: 

 

H. taler om at også for hende har børn alltid været en gru.  

Hedda sætter sig stærkt om end uklart op imod den mening at man skal (sic!) eller 

elske ”familjeviss”. Tanterne er for hende ingenting. (Ibsen i Høst, 1958: 84) 

 

En ting er at Hedda ikke har noe ønske om å være en del av Tesmans familie, men å hevde at 

ikke alle kvinner var skapt til å være mødre, var i seg selv kanskje skandaløst. Selv i dag ville 

dette sannsynligvis være kontroversielt, slik Heddas livssituasjon var. I vår tid kan det se ut 

til at et valg om ikke få barn, må være resultatet av et annet valg, som for eksempel at man 

ønsker en karriere i arbeidslivet. En indre motstand mot å bli mor anses kanskje fortsatt som 

en biologisk feil, selv om forståelsen er større i dag enn den gang. I punkt tre der Ibsen sier at 

kvinnene kjenner de har livsoppgaver, men de evner ikke å få tak i dem, er mer en 

forklaringsmodell for samtiden enn for våre dager. I dag har kvinner generelt større 

muligheter til å studere og arbeide slik som menn.  

Jeg hefter meg imidlertid mer ved Ibsens poeng om at det ligger noe sanselig i 

kvinnene fordi fremstår som motsatsen til frykten for skandalen. En slik frykt er ikke 

sanselig, men snarer overfladisk. Ibsen viser her at det er mulig for en kvinne å ha 

overfladiske interesser, samtidig som hun kan ha en indre dybde. Aviser og blogger flommer 

over av meningsytringer fra kvinner som forsvarer retten til å bake boller og samtidig 

interessere seg for finans eller filosofi. Det er mulig for en kvinne å ha en intellektuell dybde 

bak en fasade som egentlig bærer vitne om det motsatte, men tilsynelatende ser det ut til at 

kvinner helst bør velge det ene eller det andre.  

 

”Det er derfor et stort antall av dem i dag krever en ny status, og nok en gang: deres 

krav er ikke å bli dyrket som kvinner, de vil at transcendensen skal vinne over 

immanensen, både i dem selv og i den samlede menneskehet, de vil at de endelig skal 

få oppnå både abstrakte rettigheter og konkrete muligheter, for uten kombinasjonen av 

disse er friheten bare et bedrag.” (de Beauvoir, 2000:153) 
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Det Simone de Beauvoir her beskriver, er hvordan en kvinne prisgitt sitt kjønn begrenser 

hennes mulighet for å nå transcendensen, et eksistensielt nivå der friheten hennes er reell og 

ikke abstrakt. En kvinne som Hedda Gabler har kanskje ikke engang de abstrakte rettigheter 

eller muligheter, slik dagens kvinner har. Fortsatt stilles det imidlertid mange krav til kvinner 

fordi de er kvinner, noe som kanskje gjør dette sitatet av Simone de Beauvoir aktuelt også i 

dag. Hvis vi leser Hedda Gabler med dette sitatet i mente, fremstår Heddas skjebne som 

ganske så fortvilet, nettopp fordi hun er begrenset til en rolle som kvinne i et hjem der hun 

bare eier lengselen etter frihet, men er bundet av sitt kjønn og kravet om reproduksjon.  

 

 

1.8 Streben etter fallisk makt eller uttrykk for feminin 

styrke? 
Hvorfor må vi forklare Hedda? Hun ble ansett som annerledes, som lite troverdig av Ibsens 

samtid. Men i dag, hva er det som gjør Hedda så spesiell? Det kan virke som om vi må 

relatere hennes annerledeshet til det maskuline fordi hun er fremmed i forhold til det vi 

forbinder med det feminine. Hedda defineres ikke ut fra sin egen person, men ut fra hennes 

avvik fra det kvinnelige fordi hun har mange egenskaper som typisk nok blir ansett som 

maskuline: Hun er arrogant, modig, stolt og avbalansert. Når Brack konfronterer henne med 

at hun har tilbrakt bryllupsreisen med en hun elsker, avfeier hun ham med å si at han ikke 

skal bruke slike klissete ord. Hun trives bedre med å snakke med menn – noe samtalene med 

Brack og Løvborg viser tydelig, og hun tar sitt eget liv ved å skyte seg. Hun lever et liv i 

ufrihet for å unngå skandale, og minner således om de tragiske heltene som heller tok sitt eget 

liv enn å leve med skam.  

Fjørtoft (Fjørtoft, 1986: 56) drøfter hvorvidt Hedda har et peniskompleks som 

stammer fra det man bare kan anta har vært et nært forhold til faren. Et peniskompleks som i 

denne sammenheng tolkes som et symbol på Heddas indre konflikt mellom ønsket å leve som 

en mann med den friheten det innebærer – og den konforme rollen som frue hun blir tvunget 

inn i. Kari Fjørtoft hevder at det hun beskriver som de ”forknytte kjenslene hennar og 

motviljen mot seksualitet” er forståelig med tanke på den trange rollen hun har i ekteskapet. 

Fjørtoft bruker den freudianske normen som forklaringsgrunnlag: Nevroser oppstår på grunn 

av konflikter i driftslivet. (Fjørtoft,1986: 56) Disse driftene stammer ikke utelukkende fra 

seksuallivet, men også fra behovet for sosial og intellektuell omgang og utfoldelse.  
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 I den grad Heddas mostand mot elskov og barn kan tolkes som et uttrykk for at hun er 

frigid, er Freuds analyse av den kvinnelige seksualitet interessant. Felman forklarer hans teori 

slik: ”Kvinnelig seksualitet blir dermed beskrevet som et fravær, som mangel, ufullstendig, 

ufullkommenhet, misunnelse overfor den eneste seksualiteten som har verdi.” (Felman, 2002: 

106. ) Er Hedda er misunnelig på menn på grunn av sin utilstrekkelighet som kvinne? Når 

hun brenner Løvborgs manus, er det en handling som skal indikere misunnelse overfor hans 

evne til å skape, og som hun på grunn av sin posisjon og sitt kjønn ikke er forunt? Hvis vi 

skal anta at hun selv har hatt et ønske om å skrive eller skape noe selv, må vi imidlertid lese 

noe inn i teksten som ikke står der. Hun viser absolutt ingen interesse for Tesmans arbeide, 

og det er ikke Løvborgs bok i seg selv som forarger henne. I hvert fall ikke tilsynelatende, det 

er snarere den rollen Thea har hatt for Løvborg som opprører henne, kvinnen som hjelper, 

bistår og inspirerer. Vi skal imidlertid ikke glemme at kvinner på Ibsens tid ikke hadde så 

mange muligheter til å være skapende. Ifølge Simone de Beauvoir, var muligheten for 

kvinner til å skape noe tilnærmet umulig. Hun viser til Stendhal som uttalte at alle geniene 

som blir født kvinner er tapt for publikum. De Beauvoir påpeker i den sammenheng at ingen 

strengt tatt blir født som genier, men snarere blir det – en utvikling som frem til den gang 

hadde vært umulig for kvinner på grunn av deres livssituasjon.  

Engelstad og Iversen beskriver i sin artikkel ”Glemte heltinner, gale kvinner eller bare 

mange forfatterinner? Om å skrive litteraturhistorie” sitasjonen for kvinnelige forfattere, og 

deres søken etter en kvinnelig identitet. De trekker særlig frem Gilbert og Gubars påstand om 

at på 1800 tallet kom den skapende virksomhet i konflikt med deres kvinnelighet. (Engelstad 

og Iversen, 1995: 148). Gilbert og Gubar sammenliknet pennen metaforisk med penis. En 

kvinnes mulighet til å gripe pennen for å skape, for å skrive – var altså en illusjon i den 

forstand at den var forbeholdt mannen. Denne forbudte skapertrangen kommer i konflikt med 

Heddas femininitet, og forsterke karakteristikken av Hedda som maskulin. Den kan også 

underbygge en påstått penis–misunnelse. I den sammenheng er det nærliggende å referere til 

Shoshana Felman når hun påstår at Freud var fanget i en filosofi der kvinnens seksualitet 

først og fremst blir definert ut fra et mannlig fravær, nemlig fraværet av den mannlige fallos. 

Det er derfor kvinnen blir ufullstendig: Sammenliknet med mannens seksualitet – det eneste 

som har en virkelig verdi, blir Hedda mangelfull. Hvordan tolker vi så Heddas avstand til 

mann og barn? Etterstreber hun en fallisk makt? Karl Stern anså Hedda Gabler som et 

lærebokeksempel på en fallisk kvinne, og at det var derfor hun ikke kan gi seg hen til 

Løvborg. Brenningen av manuskriptet er en handling drevet av misunnelse over at hun selv 

ikke kan skrive et manus. Hun er misunnelig på mannens muligheter og evner. (Templeton, 
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1999: 208). Men Hedda ønsker ikke som Thea å bære frem Eilert Løvborgs prosjekt. Når hun 

kaller manuskriptet for barnet til Thea og Løvborg, knytter hennes assosiasjoner seg til det 

mer biologiske, det kjønnslige og lidenskapelige, ikke det intellektuelle.  

Felman drøfter med utgangspunkt i den belgiske filosofen Luce Irigaray hvorvidt det 

er nødvendig å være kvinne for å tale for kvinnen. Hvem taler hennes sak? Og hva medfører 

det? Kvinner har gjennom historien bitt redusert til et taust og underordnet objekt (Felman, 

2002: 107). Hvis vi nå setter Hedda Gabler inn i en slik kontekst, er det ikke da besynderlig 

at når Hedda tidvis unnlater å snakke, så blir taushet et uttrykk for hennes kyniske karakter, 

snarere enn hennes kvinnelige. Fra samtidsresepsjonen er sitatet av Andreas–Salomé særlig 

interessant fordi det viser hvordan en kvinne måtte bale med å gi det riktige uttrykk utad.  

 

” Det Dyb, hvoraf Hedda stiger op, er ikke fyldt af vildt overstrømmende Liv, som af 

uudgrundelige Havbølger; det er et tomt Dyb, hvor ingen Slags store Kræfter slumrer, 

en hul Afgrund. Derfor fremstiller hun sig heller ikke paa nogen Maade som et 

Væsen, der kjæmper med sig selv og søgerat bringe sit Selv til det riktige Udtryk 

utad; tvertimod, hun behersker sig selv fuldkommen og er, helt igjennem, udvortes 

fulendt Overflade, skuffende Udside og altid beredt Maske.” (Andreas–Salomé, 2001: 

72).  

 

Til tross for at Andreas–Salomé tilsynelatende viser en forståelse for den indre kampen som 

river i Hedda Gabler, skinner det også igjennom en form for avsmak for masken som Hedda 

hevdes å bære. I det ligger hennes svik mot den genuine kvinnen. Hun blir med denne 

masken forrædersk i sine relasjoner, og forleder sine omgivelser og sitt publikum til å tro at 

hun er noe annet enn det hun er. Det er altså ikke det faktum at Hedda holder munn som var 

provoserende. I dag, derimot, leser vi avmakt inn i hennes unnlatelser. Hedda er blitt foraktet 

for sin mangel på feminitet, men det er hennes manglende evne til å uttrykke følelser – ikke 

det faktum at hun tier, som bryter med forventningene om det feminine. Særlig fordi hun tier 

når vi – i moralens navn, synes hun bør tale. Et naturlig eksempel i denne sammenheng er 

scenen der hun unnlater å fortelle at Tesman har funnet manuset, og med det setter i gang 

prosessen som leder Løvborg til avgrunnen. Hun tier der hun bør tale. Men taler der hun bør 

tie. Fordi hun til stadighet befinner seg på feil side av det korrekte, er hun en skyteskive for 

kritikk fra alle hold, både fra de andre karakterene i stykket, og fra sitt publikum.  

Professor Toril Moi skrev i 1983 at Hedda er fallos. Den sorte kjolen, hestene, pistoler 

– fallos er det som barnet antar mor mangler og far har. Rekdal skriver videre om denne 
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identifiseringen Hedda har med fallos at ”Med fingeren på avtrekkeren posisjonerer den 

falliske Hedda seg som en mann med makt over liv og død. (Rekdal, 2000: 242–243). Men 

denne Hedda som her beskrives, er det en fallisk og farlig kvinne, eller er det en kvinne forut 

for sin tid som søker makt over eget liv, en søken som bare leder henne inn i fortapelsen?  

Ved ikke å akseptere kvinnen i Hedda, har hun for mange blitt stående som den utspekulerte 

medusa. Det er den kvinnelige annerledesheten som vi kjenner igjen fra Simone de Beauvoir, 

disse rollene som forutsetter enten kvinne eller den mangelfulle kvinnen ved siden av en 

mann. Likheter og forskjeller på det menneskelige plan blir tilsidesatt for kategorier vi 

allerede er komfortable med. Det er i denne søken vekk fra det menneskelige og 

annerledesheten i Hedda Gabler hvor store deler av hennes publikum og mange av hennes 

kritikere har stemplet henne som monsteret Hedda.  
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2 Monsteret Hedda Gabler 
Hvorfor er det nettopp Hedda Gabler som er blitt er en av de mest omstridte personene blant 

Ibsens karakterer? Nora fra Et Dukkehjem har i ettertid blitt rost for sitt mot, en sterk kvinne 

som velger friheten etter å ha vært en overfladisk dukkefigur. Men hun forlater mann og barn, 

og det har ettertiden tilsynelatende hatt lettere for å svelge enn Heddas selvmord. Ikke bare er 

Hedda Gabler en atypisk kvinne uten evne til å oppføre seg som en korrekt kone og mor, 

mange mente at hun er nærmest umenneskelig, et monster hvis ondskap og kynisme 

forderver sine omgivelser for egen underholdning. Men kan ikke flere av hennes 

karakteristika og handlinger peke i motsatt retning, nemlig mot en dypt ulykkelig skjebne – 

ytterst menneskelig i sin karakter? Det er riktignok vanskelig å si seg uenig at Hedda har 

demoniske trekk. Jeg ønsker imidlertid å argumentere for at hennes demoniske sider er 

uttrykk for hennes menneskelighet. Det er i det feilbarlige at vi finner mennesket, et 

menneske som dermed fremtrer som virkelig, som realistisk.  

Hedda Gabler har også vært gjenstand for en rekke diagnoser, ikke helt uvanlig for en 

kvinne som handlet og oppførte seg ”utenfor boksen” i Ibsens samtid. Det er en enkel utvei å 

sykeliggjøre det man ikke kan forstå, et sykt menneskesinn kan forklare så mye. Disse 

diagnosene har hengt ved Hedda Gabler frem til våre dager, og psykologien kan utvilsomt 

være til hjelp når det gjelder å forstå bakgrunnen for et selvmord. Vi bør imidlertid være 

forsiktig med å overdiagnostisere en karakter i en dramatisk oppsetning som ikke gir 

tilstrekkelig kunnskap om hvilke indre kvaler han eller hun måtte stri med.  

Når vi skal foreta en litterær analyse av Hedda Gabler basert på psykologiske 

forklaringsmekanismer må vi ty til spekulasjoner, for vi vet ikke nok. Vi må analysere 

symbolbruk, og enhver tolkning vil derfor bære preg av leserens eget perspektiv. Med et 

kvinneperspektiv som utgangspunkt, mener jeg imidlertid at det er på sin plass å stille 

spørsmål ved en nærmest etablert oppfatning om at noe må være galt med Hedda. En slik 

tolkning tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til innflytelsen fra personer og miljø omkring 

henne.  

 

 

2.1 Monsterskikkelsen 
En påstand som i forskjellige vendinger har vært typisk for tolkninger av Hedda har vært at 

Hedda hører hjemme i det som Neumann–Hofer i 1891 beskrev som ”elementæråndenes og 
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demonenes rike, hun er vampyren i modernisert skikkelse.” (Neumann–Hofer sitert i Ystad, 

2009: 57). Monsteret Hedda Gabler, en farlig kvinne som leker med menneskene rundt seg. 

Hennes ambivalente forhold til eget svangerskap, trekantforholdet til ektemannen og Brack, 

og ikke minst hvordan hun forfører Løvborg og leder ham rett i avgrunnen ved å brenne hans 

manuskript, er alt handlinger og holdninger som trekkes frem for å underbygge denne 

påstanden.  

 Joan Templeton refererer i boken Ibsen’s women til en rekke kritikere som har hevdet 

at Hedda er et monster, inhuman og kaldblodig. De hevder videre at Hedda på ingen måte er 

et resultat av sine omgivelser, det ligger i hennes natur å være ond. Hun siterer blant andre 

Harold Bloom: even if the Norwegian society of her day had allowed her to rise to Chief 

Executive officer of the firearms industry, Hedda would still have been sadomasochistic, 

manipulative, murderous and suicidal.” (Bloom i Templeton, 1999: 206). Eller Brandes som 

uttalte at Heddas onde side er representert med en voldsom styrke. ( Brandes i Templeton 

1999: 231) Kritikerne Templeton refererer til, mener kort sagt at Hedda er født ond. Hun er 

født sånn, ikke blitt sånn. At hun er låst i det som Helland kaller det ”tesmanske” (Helland, 

1992: 70) uten muligheter for en personlig utvikling utenfor hjemmets fire vegger, fungerer 

altså ikke som en forståelig forklaring av Heddas adferd. Mest av alt er det hennes antatte 

graviditet og selvmord – at hun tar med seg barnet i graven, som har vært årsaken til at 

mange har karakterisert henne som et monster.  

Gilbert og Gubar skriver i The mad woman in the attick om kvinner i litteraturen at en 

graviditet på mange måter representerer samfunnets begrensning for kvinnen. For en 

tenkende kvinne kunne en graviditet medføre at hun kunne føle seg som en fange i sin egen 

kropp, en oppfatning som forandret henne fra en fange til et monster. (Gilbert og Gubar, 

1984: 89). Gilbert og Gubar skriver hvordan kvinner i litteraturen ofte settes i bås – enten 

som engel eller monster. Engel–betegnelsen er ofte et resultat av de presumptivt mannlige 

ønsker om hvordan en kvinne skal være. Den selvstendige kvinnefiguren som i mange 

tilfeller erstatter engleskikkelsen, blir også ofte monsterkvinnen. Monsterkvinnen er bare ett 

av mange navn som mannlige forfattere har gitt den selvstendige kvinnen som forlater en 

tilværelse som engel. (Gilbert og Gubar, 1984: 28). I tradisjonell forstand vil man kanskje 

tildele Thea rollen som engelen, og Hedda som monsteret. I utgangspunktet har Ibsen gitt 

disse to kvinnene de arketypiske karaktertrekkene for å nettopp oppfylle behovet for å 

karakterisere, sette dem i bås. Tilsynelatende. For verken Thea eller Hedda faller inn under de 

stereotype kvinnerollene: Thea fordi hun drar fra en mann for å følge en annen, Hedda fordi 
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monsterbetegnelsen forholder seg utelukkende til noen aspekter ved hennes handlinger der 

mange velger å tolke henne mest mulig negativt.  

Stig Sæterbakken skriver at fordi Hedda kjeder seg, blir alt et resultat av 

kjedsomhetens mest giftige oppfinnsomhet. Hedda plager sine omgivelser med skuldertrekk, 

og ondskapen er et tidsfordriv. (Sæterbakken, 2001: 45). Men denne ondskapen som her 

beskrives som tidsfordriv, leser ikke den Hedda i absolutte verste mening? Hennes handlinger 

som kan spores tilbake til en eventuell kjedsomhet, er kanskje først og fremst de sleivete 

kommentarene, for eksempel til tante Julle, scenen der Hedda i første akt fornærmer tante 

Julle ved å si noe stygt om hatten hennes, en av de mest kjente og brukte eksemplene for å 

vise Heddas ondskap. Vi vet fra samtalen mellom Tesman og tante Julle at hun har kjøpt 

hatten utelukkende for å gjøre inntrykk på Hedda, og for at nevøens nye kone ikke skal 

skamme seg hvis hun går på gaten ved siden av tanten. Hatten er et hjelpeløst forsøk fra tante 

Julle på å virke ”finere” enn hun kanskje er, og mange anser derfor Heddas reaksjon som 

direkte slem.  

 

Hedda peger 

Se der! Der har hun lagt sin gamle hat efter sig på stolen.  

Tesman forskrækket, slipper morgenskoene på gulvet 

Men Hedda da – ! 

Hedda 

Tænk, – om nogn kom og så sligt. 

Tesman 

Nej men, Hedda, – det er jo tante Julles hat! (14).  

 

Tante Julle blir naturligvis fornærmet over at Hedda tror det er tjenestepikens hatt, og Hedda 

forklarer at hun så riktignok ikke så nøye på den. Det kan altså hende at det var en ærlig feil 

fra Heddas side, hun trodde tjenestepiken hadde slengt hatten sin i stuen. Hedda er kanskje 

snobbete, men likevel var nok en viss distanse til tjenesteskapet ikke så uvanlig på den tiden. 

Helge Rønning siterer Adornos fra artikkelen “Die wahrheit uber Hedda Gabler.” Minima 

Moralia som sier at i scenen med tante Julle og hatten er det ikke tante Julle som er offeret. 

Det er Hedda. Hedda er et middel for tante Julle til å komme seg opp i sosieteten. Videre 

forsøker hun å tvinge Hedda inn i en rolle som mor og kone som Hedda tydeligvis er svært 

misfornøyd med (Adorno i Rønning, 2001: 169). Tante Julle er en av fangevokterne som 

holder henne lenket til hjemmet, som stanser forløsningen som Hedda lengter så sterkt etter. 
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Slik som samtalen fortsetter med at Hedda har lagt seg ut på reisen og som dermed indikerer 

at Hedda er gravid, avsluttes med at tante Julle sier: ”Gud velsigne og bevare Hedda Tesman. 

For Jørgens skyld” (16). Tante Julle har én interesse i livet, nemlig nevøen. Hedda blir et 

simpelt middel for å nå Julles endelige mål: nevøens suksess i livet. Så hvorfor er det som 

oftest Hedda som høster kritikk for denne hattescenen? Folk liker ikke snobberi, men man 

kan altså hevde at det er tante Julle som er den store snobben her. Det er hun som kjøper en 

hatt for å gjøre seg fin overfor sine venner, for å vise seg frem overfor Hedda. Det er faktisk 

tante Julle som fremstår som den materialistiske, til tross for Heddas spydige kommentar. 

Årsaken til at Hedda har kommet uheldig ut av denne scenen er kanskje fordi det allerede 

ligger en forventning der om Heddas usympatiske karakter. Hattescenen blir nok et argument 

for å underbygge en slik forventning om at Hedda er slem, og det til tross for at teksten ikke 

indikerer mer enn at hun ikke liker hatten. Tante Julle blir fornærmet, men fornærmelsen kan 

også spores i tante Julles egen agenda, nemlig å komme høyere på den sosiale rangstigen ved 

å bruke relasjonen til Hedda. Det mest overbevisende eksemplet på en eventuell ondskap 

drevet av kjedsomhet vi kan spore i teksten, er antagelig der Hedda vender Løvborg mot 

Thea, og han begynner å drikke.  

 

Hedda smiler og nikker bifaldende til Løvborg  

Altså, rigtig grundmuret. Principfast for alle tider. Sé, det er som en mand skal være! 

(vender sig til Fru Elvested og klapper hende.) Nå, var det ikke det jeg sa’, da du kom 

så rent forstyrret her ind imorges – 

Løvborg studsende 

Forstyrret! 

Fru Elvested i skræk 

Hedda, – Hedda da – ! 

Hedda  

Ser du nu bare selv! Det er jo slet ikke nødvendigt, at du går her i denne dødelige 

angst – (afbrydende) Så! Nu kan vi alle tre være livlige! 

Løvborg er faret sammen 

Ah, – hvad er dette her for noget, fru Tesman! 

Fru Elvested 

Å gud, å gud, Hedda! Hvad er det du siger! Hvad er det du gør! 

Hedda 

Vær bare stille! Den ækle assessoren sidder og holder øje med dig.  
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Løvborg 

I dødsangst altså. For min skyld.  

Fru Elevested sakte, jamrende 

Å Hedda, – nu har du da gjort mig så rent ulykkelig! 

Løvborg ser en stund ufravendt på henne. Han ansikt er fortrukket 

Det var altså kameratens frejdige tro på mig. 

Fru Elvested bønnlig 

Å kæreste ven, – du må da først høre – ! 

Løvborg tager det ene fyldte punschglas, løfter det og siger sagte med hæs stemme) 

Din skål, Thea.  

Han tømmer glasset, sætter det fra sig og tager det andet (63).  

 

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at noe dramatisk vil skje når en tørrlagt alkoholiker 

begynner å drikke –ikke minst når han i tillegg drar til en gledespikes salong for å feste. Men 

i en slik fortolkning frigjør man Eilert Løvborg fra all selvstendig vilje. Hvorfor skal Hedda 

alene bære skylden for hans alkoholisme? Å kalle Hedda Gabler en intrigemaker er neppe en 

overdrivelse, men en slik karakteristikk kan kanskje unnskyldes for en kvinne hvis eneste 

medsammensvorne tilsynelatende er assessor Brack, som også til slutt forsøker å utnytte 

henne.  

I Ibsens egne forarbeider beskrives også Hedda som ”Det dæmoniske,” en kvinne som 

”vil øve innflytelse på en anden” (Ystad, 2009: 21). Men hva er demonisk? Lider ikke alle 

mennesker av indre demoner – på et eller annet nivå? Hedda Gabler er manipulerende, men 

det er hun ikke alene om – verken blant kvinner eller menn. Men ettertiden har ikke vært så 

villig til å tilgi henne, så hva er det som gjør Hedda så mye verre enn andre karakterer fra 

litteraturhistorien? Kanskje skulle vi – særlig kvinner – lese Hedda Gabler med vår tids 

tanker om kvinnesolidaritet? Ved å lese henne som et monster, forutsetter det at vi stempler 

henne som umenneskelig med en nesten unaturlig kraft over sine omgivelser. En makt som 

stripper dem for muligheten til å handle utenfor hennes spill. Men la oss et øyeblikk se 

situasjonen fra det motsatte utgangspunktet: Kanskje er det heller Hedda som er prisgitt sine 

omgivelser – noe som til slutt krever hennes endelikt. Det eneste hun kan styre er sin egen 

død.  

Er det moralsk forkastelig å begå selvmord – og med det ta et ufødt barn med i døden? 

Er det ikke mulig å forstå hennes følelse av skam over en eventuell skandale i kjølvannet av 

egne handlinger og maktesløshet overfor egen livssituasjon, der pistolen føles som eneste 
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utvei? Noen vil kanskje si at moralen er tidløs, at følelsen av hva som er riktig og galt ikke 

forandrer seg. I dag ville det – ut fra de samme betingelsene – fortsatt ikke være så enkelt å 

forsvare selvmord som en moralsk handling. På den annen side ville det være lettere å 

forsvare ”barnedrapet” – hvis vi sammenlikner det med en abort som ville medføre et friere 

liv med større muligheter for Hedda selv? En abort som tillot henne et nytt liv der hun ikke er 

lenket til et kjærlighetsløst ekteskap.  

Selvmordet er sentralt i de mange diagnosene kritikere har forsøkt å gi Hedda opp 

igjennom tidene. Jeg vil i det følgende drøfte noe av den kritikken som tar utgangspunkt i at 

Hedda Gabler lider av en psykisk diagnose. Men uansett hvilken tolkning av Hedda man 

kommer frem til ut fra ulike diagnoser, bidrar det til en forståelse som gir publikum og lesere 

en større sympati for Hedda Gablers kvaler?  

Jeg ønsker ikke å tillegge Ibsens egne tanker om Hedda Gabler og hennes handlinger hel 

og full autoritet. Som forfatter har Ibsen sendt Hedda Gabler ut til publikum og der er hun i 

leserens vold, vi står alle fritt til å fordømme, tilgi eller forstå Hedda. Vi kan imidlertid se 

Ibsens respons på Butenschøns tolkning av Hedda som en indikasjon på at det ikke er 

utenkelig å tillegge Hedda en menneskelig dybde utover hennes demoniske sider.  

 

 

2.2 Er Hedda Gabler psykisk syk? 
Diagnoser gir oss en forklaring på symptomer, på handlinger – det hjelper oss til å forstå og 

kategorisere. Ofte gir de oss også medisinen for å kurere en eventuell sykdom. Dersom et 

menneske behandler andre dårlig, tilgir vi denne personen hvis vi kan forklare det som strider 

mot det menneskelige med en klinisk eller psykisk sykdom. Det ser vi til og med i 

strafferetten. Ved et selvmord kan også en diagnose hjelpe de etterlatte å forstå det 

uforståelige. Gjelder dette også Hedda Gabler? Vil en diagnose kunne forklare det som 

fremstod som så vanskelig å forstå for samtiden? Forståelsen for kvinners sjelsliv var gjerne 

mangelfull på den måten at man søkte alle andre forklaringer enn å anerkjenne at kvinnen er 

like kompleks som mannen. Litteraturen og historien generelt er full av historier om kvinner 

som kom på institusjon på grunn av sin såkalt underlige oppførsel. Amalie Skrams 

innleggelse og de etterfølgende bøkene Professor Hieronimus og På Sct Jørgen er bare ett 

eksempel fra Norge. Hvis en kvinnes annerledeshet kunne spores til sykdom, ble kvinnens 

avvikende personlighet ufarliggjort. Utenfor normen, men innenfor diagnosen. Et behov for å 
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sette kvinnen i bås har erstattet behovet for å forstå. Derfor er det også mange som har ønsket 

å stille en diagnose på Hedda Gabler.  

”Er det tilfeldig at hysteri slik som vi betegnende nok vet stammer fra det greske ordet 

for livmor opprinnelig ble oppfattet som en eksklusiv kvinnelig lidelse og sett på som 

kvinnens skjebne og privilegium” (Felman, 2002: 104). Slik innleder Felman sitt essay 

”Kvinner og galskap. Det kritiske feilgrepet (Balzac: Adieu).” Hun spør videre om hvorfor 

det er en slik definitiv korrelasjon mellom kvinner og galskap. Hun stiller spørsmål ved 

hvorfor den mentale helsens etikk i vår kultur er maskulin, galskapen er med andre ord 

betinget av tapet av kvinnelighet. Hun spør videre hvorfor den feminine identitet ufravikelig 

er betinget av incest – tabuet der vi først står overfor en favorisering av pappa, som leder til et 

senere ekteskap med en sterk mann. En kvinne defineres først og fremst som datter, kone 

eller mor. I den anledning kan kanskje Felmans spørsmål om hva som egentlig definerer en 

kvinne være fruktbart. Er den seksuelle stereotypi en mental definisjon eller er den forbundet 

med det naturlige og biologiske?  

 

Kvinnen er ”galskap” i den grad hun er en annen, annerledes enn mannen. Men 

”galskap” er fraværet av kvinnelighet i den grad ”kvinnelighet” nettopp er det som 

likner den Maskuline universelle ekvivalenten i den binære kjønnsrolleinndelingen. 

Hvis det er slik, blir kvinnen ”galskap” i og med at hun er forskjell, men ”galskap” er 

”Ikke-kvinne” siden galskap er mangel på likhet. Der det maskuline universelle 

motstykkes narsissistiske økonomi prøver å utrydde under benevnelsen ”galskap” er 

ikke noe annet enn kvinnelig forskjell. (Felman, 2002: 114).  

 

Denne kvinnelige stereotypien brister ved Heddas avvik som kone og avsmak for det å være 

mor. Hennes avstand til det kvinnelige, selve essensen i det å være kvinne, kan ikke være 

annet enn et uttrykk for galskap. Felman kaller kvinnen ”det metaforiske målet på mannens 

narsissisme.” I Heddas tilfelle vil hun ikke bidra til å løfte frem Tesmans potensiale ved å 

bære frem hans barn. Hedda som et metaforisk mål på Tesmans narsissisme kommer 

imidlertid til uttrykk ved flere anledninger, allerede i første scene med tante Julle der han 

traller tilfreds for seg selv og sier: ”Ja, jeg tror nok jeg har adskillige gode venner her, som 

går omkring i byen og misunder mig. Hvad?” (9). Hedda er fjæren i hatten for ham, premien 

som viser hans status. Hun er trofékonen som hever ham opp i et høyere sosialt sjikt som 

både han og hans tante bestreber seg på å nå, både gjennom jobb og ekteskap. Men det er 

ikke Tesman som i ettertid har fått benevnelsen narsissist, det er Hedda. Den danske dikteren 



 39 

Herman Bang beskriver Hedda i 1892 ”Som Narciss visnede hen over kilden, er Hedda 

Gabler langsomt visnet for Livet, der bag sine Spejle. Hver ævne, som vi ikke bruger, sygner 

hen og dør du. Det er lov (Bang i Rekdal 2001: 177). Ja, Hedda visner hen fra livet, slik som 

blomstene hun forakter. Og kanskje kan vi si at hun fortaper seg i et speilbilde av seg selv 

som ikke eksisterer og som til slutt drukner henne fullstendig. Assosiasjonen til Narcissus blir 

ytterligere interessant hvis vi sammenlikner Løvborg med Ekko, kvinnen som forelsket seg i 

Narcissus og som tok sin død av det. Igjen er vi tilbake i en omfordeling av de typiske 

kvinnelige og mannlige stereotypiene som gir ytterligere dybde til Ibsens karakterer. Dette 

ekkoet ser vi imidlertid også i forhold til Tesman og hans evinnelige ”Tenk det, Hedda.”  

Det er interessant hvordan ekkoet i de greske tragediene tilhørte kvinnen – det var hun 

som mistet kroppen, og forble utelukkende en stemme. Her er det mennene som representerer 

ekkoet som leder Hedda i døden. Tesman gjennom hverdagens monotone gjentagelser, 

Løvborg gjennom fortiden og til slutt Brack slik han gjennom hele stykket er som en ond 

påminnelse om denne trekanten han forsøker å skape, og som Hedda desperat prøver å unngå. 

Men hvem ville Hedda vært uten dette ekkorommet, hvem er Narcissus uten et ekko? Hedda 

fanges i en ond sirkel av behov for å bli sett og hørt som resulterer i et ekko av hennes egen 

fortid og handlinger. Et speilbilde av egen fortapelse som hun ikke kan unnslippe. Er det 

denne konstante påminnelsen om alt som ikke er – som ikke finnes for Hedda, som gjør at 

hun drukner i et eget bilde av verden i skjønnhet, eller er det den endelige flukten fra et 

ekkorom som opprettholder hennes status som Narcissus? Er det behovet for å fri seg fra sine 

egne handlingers vold og omgivelsenes ekko av disse som til slutt leder henne i døden? Eller 

er også hun blendet som Narcissus av den oppfatningen av henne som menneskene rundt gir 

uttrykk for? Hun blir det de ser, hun speiles i deres øyne. Har dermed også omgivelsene skyld 

i Heddas handling og eventuelle galskap? 

I Rekdals bok fra 2001 kommer det frem gjennom tolkningene til blant andre de 

norske forfatterne Stig Sæterbakken og Peter Serck at det er psykologiske undertoner, 

diagnoser som kan hjelpe oss med å definere Hedda. Sæterbakken når han skriver om Hedda 

Gabler: ”En selvbestaltet primadonna, uten reelle utfordrere. Samtidig er feiging. (…) 

Hvilken diagnose skulle man tilskrive henne? Jeg ville sagt manisk diskret” (Sæterbakken, 

2001: 46). Sæterbakken beskriver hvordan alt som er ekte og sant for Hedda må viskes i 

skyggene der hun gjennom sine ”reportoar av halvsannheter” forsøker å få kontroll over sine 

omgivelser. I en slik fortolkning må vi forstå alle Heddas handlinger som utspekulerte 

manipulasjoner, hennes maniske karakter er i en slik sammenheng søken etter kontroll – og 

ikke over seg selv, men over alle andre. Og kanskje er det en diagnose som vi kunne gi 



 40 

Hedda, og kanskje ville en sykdom der søken etter kontroll ikke være så langt unna 

kontrollbehovet mennesker med spisevegring opplever. Kanskje kan vi si det om Hedda, men 

også det forutsetter at vi tolker alle hennes handlinger og replikker i negativ betydning. Peter 

Serck skriver i et annet essay i samme bok hvordan vi må vokte oss for en entydig 

psykologisk tolkning, da stykkets karakterer ikke kan oppfattes som ”helstøpte figurer.” Han 

skriver at for å forstå Hedda Gabler, vil de kjente begrepene vi bruker i psykologien komme 

til kort, noe som nettopp gjør stykket så gåtefullt. (Serck, 2001: 55). Serck er inne på et 

avgjørende punkt i fortolkningen av Hedda Gabler som karakter, nettopp at vi må ilegge 

henne egenskaper som kanskje ikke fremgår av handlingen på scenen eller av 

replikkutvekslingene. Slik søker vi en forståelse av henne gjennom vårt eget begrepsapparat. 

Tolkningene vil imidlertid kunne endre seg fra den ene leser eller publikummer til den andre, 

mennesker som i møte med Ibsens stykke ilegger karakterene egenskaper som kommer fra 

egen erfaring, eget følelsesliv. Felman kritiserer vitenskapens evne til å lede lesere frem til en 

”riktig” fortolkning, og sier at forskningen ved flere anledninger rydder fakta av bordet for å 

oppnå det såkalt objektive nivå i teksttolkning, og dermed setter normen for hvordan man 

skal lese en tekst. Dessverre har kvinner og galskap vært utstøtt fra det litterære 

etablissement, mener Felman, som sier at det bekreftes ikke så mye gjennom den negative 

behandlingen av kvinner som ved at de totalt neglisjeres, at de rett og slett utelukkes.” 

(Felman, 2002: 110). Novellen ”Adieu” av Balzac som Felman refererer til, er en fortelling 

om en kvinne som har blitt gal etter gjentatte psykiske traumer. Hvorvidt Hedda Gabler er 

psykisk ustabil, er i større grad gjenstand for tolkning. Selvmordet, som kanskje taler for en 

psykisk lidelse, vil jeg drøfte inngående i del fire. I det følgende vil jeg ta for meg diagnosen 

hysteri, som har vært mye brukt av Hedda Gablers kritikere.  

 

 

2.3 Hysteriske Hedda 
På slutten av 1800-tallet ble diagnosen hysteri brukt til å forklare kvinners natur, ikke bare 

biologisk og seksuelt, men også psykologisk. Flere av Heddas handlinger, fra å brenne 

manuskriptet til å oppfordre til selvmord og faktisk selv gjør det, passer inn i et mønster: den 

hysteriske kvinnen, hun som var blitt et psykologisk fenomen i løpet av 1880-tallet (Ystad, 

2009: 17-21). En hysterisk kvinne var selvsentrert, overdrevent erotisk og med suicidale 

tendenser, og for mange er det en ganske treffende beskrivelse av Hedda. I Paris drev 

nevrologen Jean-Marie Charcot ved Salpêtriére–hospitalet undersøkelser av kvinner ved å 
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studere dem i deres hysteriske tilstand – i deres dyriske naturlige tilstand så å si. Med 

samtidens begeistring for denne psykologiske forklaringsmodellen på uregjerlige kvinner, har 

flere kritikere i ettertid henvist til de samme karakteristikkene for å beskrive Hedda Gabler. I 

Hystories, Hysterical Epedemics and Modern Culture skriver Elaine Showalter om hvordan 

Max Nordau, som studerte med Charcot i Paris, mente at ”Ibsenism” egentlig var et synonym 

for hysteri. Han skrev at Ibsens kvinnelige publikum ikke bare var hysteriske personer som 

likte å se sitt eget speilbilde i Ibsens karakterer på scenen, men også frustrerte feminister og 

ulykkelig gifte kvinner (Showalter, 1997: 102). Freuds teorier kom etter Ibsen, og Showalter 

skriver at Freud like gjerne kunne vært inspirert av Ibsens dramaer med tanke på hvordan 

personens sjelsliv sakte rulles opp. Ibsen selv skrev også at Hedda var motivert av hysteri: 

”Brack forstår at det er det indelukkede hos Hedda, hendes hysteri, som er det motiverende i 

hendes handlemåte” (Ystad, 2009:22). I lys av samtiden kan en slik forklaringsmodell 

muligens passe på Heddas oppførsel, men er en avleggs diagnose som hysteri 

retningsgivende for en tolkning av Hedda i dag?  

Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt denne karakteristikken av Hedda er 

relevant i vår samtid. Det er fortsatt stor fascinasjon for Hedda Gabler som karakter, og 

kanskje vil en diagnose som hysteri bare bidra til å begrense hennes kompleksitet. Diagnosen 

forteller mest om en kvinnefiendtlig holdning, og føyer seg dermed inn i en rekke uskrevne 

regler for å holde en kvinne bundet til hjemmet og til en mann – uten frihet og mulighet til å 

leve ut sine egne drømmer. Karin Johannisson siterer en svensk lærebok fra 1700 tallet som 

sier at hysteriet ”angriper fruentimmer som har sittet stille og hatt gode dager, vanligvis etter 

30–årsalderen, eller også på den tiden da menstruasjonen hører opp” (Johannisson, 

1996:149). Hun sier at hysteriet ble ansett som dypt forankret i det kvinnelige, med den mest 

ekstreme emosjonalitet og lunefulle karakter. Videre antok man at hysteriet blottstilte 

kvinnenes negative sider som for eksempel løgnaktighet og tilbøyelighet til intriger 

(Johannisson 1996: 150). I den anledning bør vi dvele litt ved begrepet blottstille, for da 

handler det med andre ord om å bringe frem i lyset sider som mange kvinner har – nemlig at 

de lyver og skaper intriger. Men disse egenskapene er jo like vanlige hos menn, så å 

karakterisere dem som typisk feminine, kan vanskelig være noe annet enn nok et forsøk på å 

demonisere kvinner.  

Gail Finney og Hilde Bondevik har begge pekt på trekk ved Hedda Gablers person 

som sammenfaller med Freuds definisjon av en hysteriker (Ystad, 2009: 21). Selve 

kjernepunktet for denne diagnosen er de egenskapene ved Hedda som er knyttet til 

kjønnslivet. Bondevik beskriver henne som både frigid og narsissistisk, samtidig som hun er 
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manipulerende og forførerisk, beskrivelser som gjør henne til en rendyrket hysteriker 

(Bondevik, 2007: 303). Monster – fortolkningen av Hedda knyttes altså sammen med den lite 

flatterende hysterikeren. Det er interessant at en såkalt psykologisk tilnærming – som søker å 

gå bak fasaden og dissekere det indre sjelsliv, kan være så ensidig i sin fordømmelse. Den 

norske litteraturviteren og professor i nordisk litteraturvitenskap Eivind Tjønneland er nok en 

kritiker som beskriver Hedda som hysteriker. Han viser til scenen der Hedda kommenterer 

tante Julles hatt og sier hun fornærmer den gamle tanten fordi  ”åpenbart skal hevne seg fordi 

hun får for lite oppmerksomhet.” (Tjønneland, 2008:12). Tjønneland hevder videre at Heddas 

handlinger og utsagn som impulser er knyttet til misunnelse og sjalusi, det som en psykolog i 

våre dager ville kalle manglende impulskontroll. Han baserer dette på scenen fra stykket der 

hun forklarer situasjonen for Brack.  

 

Hedda nervøs, går henover gulvet 

Ja, sér De, – sligt noget kommer over mig ret som det er. Og så kan jeg ikke la være. 

(kaster sig ned i lænestolen ved ovnen). Å, jeg véd ikke selv, hvorledes jeg skal 

forklare det. 

Brack bag lenestolen 

De er ikke lykkelig, – det er nok sagen. 

Hedda ser frem for seg 

Jeg véd heller ikke hvorfor jeg skulde være – lykkelig. Eller kan De kanské sige mig 

det? (45).  

 

Utdraget er hentet fra samtalen mellom Brack og Hedda i andre akt der man aner at de to har 

hatt en relasjon som kan beskrives som noe mer enn rent vennskapelig når Hedda sier: ”Å, 

jeg har så menn aldri gjort meg forhåpninger med hensyn til Dem.” Det er en viss fortrolighet 

mellom de to som ikke finnes verken mellom Hedda og Løvborg eller Hedda og Tesman. 

Hun innrømmer selv at hun får disse innfallene, og at hun ikke helt kan forklare hvorfor. Jeg 

er uenig med Tjønneland når han sier at dette er impulser knyttet til sjalusi. Jeg mener 

derimot at Brack har rett når han sier Hedda rett og slett er ulykkelig. Når Hedda sier stygge 

ting, er det ikke nødvendigvis fordi hun lider av manglende impulskontroll, men snarere fordi 

hun ikke har det godt med seg selv. Det er ikke uvanlig at mennesker som ikke har det bra 

projiserer disse negative følelsene på andre. En annen referanse som går igjen er scenen der 

Hedda brenner Løvborgs manus, og kaller det Theas barn:  
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Hedda kaster et af hæfterne ind i ilden og hvisker hen for sig 

Nu brænder jeg dit barn, Thea! – Du med krushåret! (kaster et par hæfter til i ovnen.) 

Dit og Ejlert Løvborgs barn. (kaster de øvrige ind.) Nu brænder, – nu brænder jeg 

barnet. (88). 

 

Tjønneland konkluderer sin artikkel om Heddas hysteriske skamløshet med at Heddas skam 

er knyttet til seksualitet og graviditet, og trekker frem hvordan det på Ibsens tid var en klar 

sammenheng mellom hysteri, seksualitet og kriminalitet. (Tjønneland, 2008: 15). Men står vi 

ikke fare for å overdiagnostisere Hedda Gabler hvis noe så menneskelig som sjalusien i 

forhold til Thea blir en klinisk diagnose? Mennesker kan handle ondt uten at vi trenger en 

diagnose til å forklare hvorfor. Kan vi snarere spore en dyp melankoli i Heddas væremåte og 

i hennes handlingsmønster? Forfatteren Petter Serck skriver: ”Sjelden er avstanden mellom 

spleen og idealitet større enn i Hedda Gabler: en destruktiv mangel på identitet mellom 

hennes vyer og verden slik den er” (Serck, Rekdal, 2001: 55). Referansen til spleen og 

Baudelaire peker også mot hysteriet, da Baudelaire av mange litterære kritikere er blitt 

karakterisert som hysteriker. Men Baudelairs spleen handler jo om melankoli, en sinnstilstand 

som kanskje ikke er så langt fra Heddas egen. En melankoli over et liv som ikke har oppfylt 

hennes forventninger, en tilværelse hun ikke ser noen vei ut av og et ulykkelig ekteskap. En 

melankoli som er fundert i en dyp ensomhet. Slik som Rekdal skriver at 

”gjentakelsesstrukturen som en paradigmisk struktur i språket peker mot Heddas 

vedholdende forsøk på å mestre tomheten og det tapte” (Rekdal, 2001: 184). De som bruker 

diagnosen hysteri, leser kanskje for mye inn i Heddas oppførsel og overser at hennes utbrudd 

er uttrykk for menneskelig frustrasjon. 

 

 

2.4 En frigid femme fatale? 
Den siste karakteristikken av Hedda Gabler jeg vil drøfte her, er forsøket på å presse Hedda 

Gabler inn i en stereotyp femme fatale–rolle. En type kvinne som er vel kjent i den litterære 

historie, en kvinne som mange forbinder med kvinnen ”fin de sicle” i Frankrike. Jeg er 

tilbøyelig til å gi noen av kritikerne rett i en slik karakteristikk, selv om jeg mener at også 

denne beskrivelsen kommer til å kort i forsøket på å forstå Hedda Gabler som menneske.  

Da Hedda Gabler ble satt opp for første gang i Paris, spilte Martha Brandès Hedda og 

anmeldelsen som fulgte var nettopp: ”sophisticated, elegantly attired femme fatale from the 
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pages of Alexandre Dumas or Flaubert” (Ystad, 2009: 90). Den franske skuespillerinnen ble 

buet av scenen som Hedda Gabler, og uttalte selv i forkant av stykke at hun hadde ingen 

sympati med karakteren. Det er interessant at en karakter som Hedda Gabler som blir 

karakterisert som ”Sofistikert, elegant og tiltrekkende, en ”femme fatale per excellence” fikk 

en slik dårlig mottakelse i landet som nettopp har trykket myten om femme fatale til sitt bryst. 

Men hva er egentlig en femme fatale? Camille Paglia beskriver femme fatale som ”The most 

mesmerizing of sexual personae” (Paglia, 1990:13). Camille Paglia skriver videre om 

hvordan feminismen avviser femme fatale som en karikatur og en svartmaling, og dersom 

denne femme fatale virkelig eksisterte en gang, så har hun vært et offer for samfunnet – ”en 

som tydde til destruktiv kvinnelig list fordi politisk makt var uoppnåelig. En femme fatale var 

en karrierrekvinne manqué, og på nevrotisk vis ble hennes energi kanalisert inn i buduaret.” 

(Paglia, 2000:47). Femme fatale som begrep vil antageligvis ha mange forskjellige 

tolkninger, noen mer positive enn andre. Men Paglias definisjon er interessant i tolkningen av 

Hedda Gabler fordi den tar med i betraktning kvinnens manglende politiske makt i 

motsetning til den seksuelle makten hun innehar. Å bruke sin seksualitet for å oppnå makt, 

kan selvsagt være kontroversielt. Simone de Beauvoir skriver for eksempel at ”Kanskje 

myten om kvinnen vil dø hen en dag; jo mer kvinnene bekrefter seg selv som mennesker, jo 

mer vil den fantastiske egenskapen det er å være Den andre forsvinne. Men i dag eksisterer 

den fremdeles i all menns hjerter” (de Beauvoir, 2000: 162). Vi må altså også ta i betraktning 

de begrensede midlene kvinner hadde til sin rådighet – og i hvert fall på Ibsens tid. Er det list 

og manipulasjon som driver Hedda til å flørte med andre menn – for vi kan strengt tatt ikke 

beskylde henne for noen annet enn det. Eller var det en overlevelsestaktikk, en måte å heve 

seg selv opp på et nivå der hun i realiteten hadde makt over dem slik de hadde formell makt 

over henne. Tolkningen av Hedda som en femme fatale i den forstand at hun har fatale 

konsekvenser for sine omgivelser – at hun fører Løvborg i døden, tillegger Hedda 

utelukkende de manipulative sidene av femme fatale. For selv om det er en seksuell 

tiltrekning som hun kan bruke og misbruke, følger hun aldri opp en relasjon med Løvborg. 

Hedda har faktisk – som jeg også tidligere har vært inne på, blitt karakterisert som både frigid 

og seksuelt forknytt. Det er karakteristikker som vanskelig kan forenes med en femme fatale. 

Forfatteren Stig Sæterbakken beskriver imidlertid Hedda slik: ”Det er som en frigid har iført 

seg fristerinnens skikkelse” (Sæterbakken, 2001: 47). Frigid og fristerinne er et interessant 

motsetningsforhold, og favner på et vis mye av kritikken mot Hedda Gabler i hennes forhold 

til menn. Fristerinnen som forleder mennene, den frigide som låser seg i forhold til sin egen 

mann. Legger vi til grunn denne kombinasjonen av fristerinne og frigiditet, er det klart at 
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menn kan bli fullstendige gale av å være rundt henne. Men vi må også ta med i betraktning at 

det er i blikkene fra mennene at Hedda eventuelt er fristerinnen. Det er ikke nødvendigvis 

hennes identitet, det er snarere slik hun blir sett. Og igjen er vi tilbake til kvinnen som 

defineres som annerledes, og der menns definisjon av Hedda blir retningsgivende for vår 

oppfatning av henne. Hvis vi imidlertid går ut fra at hun har giftet seg med en mann hun ikke 

elsker, så fremstår hun jo ikke som frigid, men som normal. Personlig mener jeg samtalen 

mellom henne og Brack i annen akt også bærer sterkt preg av den seksuelt ladede stemningen 

som vi finner i samtalene med Løvborg.  

 

Brack 

Alt, hvad jeg begærer, det er at ha’ en god, fortrolig omgangskreds, hvor jeg kan være 

til tjeneste med råd og dåd og får lov til å gå ud og ind som – som en prøvet ven –  

Hedda  

Af manden i huset, mener De? 

Brack  

Oprigtig talt, – helst af fruen. Men dernæst også af manden, forstår sig. Véd De hvad, 

– et sådant – lad mig sige, et sådant trekantet forhold, – det er i grunden en stor 

behagelighed for alle parter.  

Hedda  

Ja, jeg har mangen god gang savnet en tredjemann på rejsen. Uh – det, at sidde på 

tomannshånd i kupéen. (42) 

 

Samtalen mellom Hedda og Brack trekker også på tidligere erfaringer mellom de to, de deler 

en fortrolighet der Hedda kan fortelle om ekteskapet – der Tesman blir den utenforstående. 

Men heller ikke Brack klarer å temme Hedda. Kanskje Løvborg er den eneste som sitter med 

makt over Hedda, fordi han levendegjør Heddas egne drømmer om et liv i frihet. Men – 

egentlig ser det ut til at samtlige menn kommer til kort når det gjelder Hedda Gabler. Før 

ekteskapet var hun en attråverdig kvinne, fortsatt er hun gjenstand for alles beundring og 

frister mennene inn i varmen for så å gi dem en kald skulder. Hun spiller et spill med sine 

omgivelser, men det synes som om mennene mer enn gjerne er med på leken. Man kan spore 

en flørtende tone i samtaler med både Løvborg og Brack, men det er mennene som er mest 

direkte i sin tale, både om forhold og kjærlighet. Løvborg refererer til fortiden og det som var 

mellom dem. Brack på sin side ymter til stadighet frempå om at han gjerne vil være en 

betrodd venn av fruen i huset. Hedda viker ikke unna, hun koketterer ikke, men hun 
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konfronterer dem, svarer dem i en tone som muligens kan inngi forhåpninger om noe mer, 

men hun gjennomfører det aldri. Hun holder faktisk stand, hun er ikke utro, noe hun også 

presiserer til Løvborg:  

 

Løvborg 

 Ikke kærlighed altså! 

Hedda 

 Ikke nogen slags utroskab aligevel! Sligt vil jeg ikke vide af. (56).  

 

Er ikke denne adferden typisk for et spill som kvinner ofte bruker i forhold til menn? For å 

kompensere på manglende formell makt, har kvinner alltid brukt sin seksuelle makt. Den kan 

brukes ved å gjøre seg seksuelt uoppnåelig, leke med menn, friste dem – og så trekke seg 

tilbake. Kvinnelig måtehold og kyskhet har jo alltid blitt ansett som et dydig ideal. Det virker 

nesten som om det bare gjelder så lenge hun ikke bruker det til sin fordel.  

Hva er det så med Heddas seksualitet – eller manglende demonstrasjon av seksualitet, 

som kan forsvare karakteristikker som enten som femme fatale eller frigid? Når det gjelder 

hennes frigiditet, har man ifølge Fjørtoft vist til hennes avsmak for ektemannen og ekteskapet 

i sin helhet, (Fjørtoft,1986: 57) og en avsmak for det kroppslige som også kommer frem i 

hennes avsky for egen graviditet. En annen tolkningsmulighet beskriver Hedda som 

følelseskald, uten evne til å elske. Hennes forhold til Løvborg blir forklart ut fra en 

fascinasjon for livet han lever, en lengsel etter frihet – snarere enn en lengsel etter ham. 

Hennes handlinger kan også leses som en reaksjon på samtidens strenge seksualmoral – 

eventuelt dobbeltmoral. Camille Paglia sier om en femme fatale at hun kan ”fremtre som 

medusisk mor eller som frigid nymfe, forkledd i brilliant strålende apollinsk glamour. Hennes 

kalde uoppnåelighet drar, fascinerer og ødelegger. Hun er ingen nevrotiker, om noe er hun en 

psykopat” (Paglia, 2000: 50–51). Men er Hedda en psykopat? Jeg tror at Hedda Gablers 

personlighet ligner mange andres, langt mer enn det man ser ved første øyekast. Men det 

forblir i det usagte, det forblir i skyggen av handlingene hennes som er resultat av en 

ulykkelig livssituasjon som hun ikke kunne unnslippe.  

 Femme fatale har noe farlig over seg. Det har også Hedda. Sæterbakken skriver om 

Heddas lek: ”Pirre, så trekke seg tilbake. Vinne fortrolighet, så skånselsløst å forråde. I dette 

spillet har hun ingen skrupler. Alvoret er bare en flørt, og flørten er aldri alvorlig ment” 

(Sæterbakken, 2001: 47). Men Femme fatale er ikke en identitet, det er noe hun oppfattes 

som. Hvis hun pirrer, er det mennene som lar seg pirre av henne, hun holder masken og 
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forfølger ikke flørten. Hun unnlater å oppfylle mennenes forventninger, og deri ligger det 

forræderske for mennene som omgir henne. Men deres forventninger kan ikke være hennes 

imperativ. Når det gjelder Heddas farlige karakter, knyttes den gjerne opp til hennes lek med 

pistoler, fascinasjon for døden og ikke minst hennes medvirkning når det gjelder Løvborgs 

død. Pistolene blir ofte tolket som et fallossymbol, og har derfor også en seksuelt ladet 

betydning. Men er det det fallos–sentriske med Hedda som er skremmende? Er det ikke 

snarere den makten hun har som en kvinne – en kvinne som blir begjært, som er farlig for 

omgivelsene?  

Birgitte Huitfeldt Midttun skriver i boken Skjønnhetens makt, samtaler med Camille 

Paglia at det dionysiske – eller khtoniske – som er forbundet med mørke og ødeleggelse, 

også er forbundet med det kvinnelige. ” Det khtoniske er for Paglia assosiert med det 

kvinnelige, den ville naturen og seksualiteten og forplantningens voldsomhet” (Middtun 

2013, 31). Paglias skille mellom det apollinske og det dionysiske er inspirert av Nietzsches 

Tragediens fødsel. Det er flere kritikere som har trukket linjer mellom Tragediens fødsel og 

Hedda Gabler og Nietzsches skille mellom de to livsprinsippene det apollinske og det 

dionysiske (Ystad, 2009: 27). Livsbegjæret, Løvborgs beruselse i frøken Dianas salonger og 

Heddas mørke handlingsmønster gir assosiasjoner til den forlystelsens avgrunn som riktig 

nok kan minne om det dionysiske. Likevel virker det som om mange ikke finner Hedda 

skremmende på grunn av sin kjødelighet, men snarere i sin avstand til det seksuelle, til det 

moderlige og det typisk feminine. På mange måter innehar hun de egenskapene som 

tradisjonelt ville karakteriseres som apollinske – klarhet, struktur og orden. Det er først mot 

slutten av stykket – etter Løvborgs død, at fasaden kan slå sprekker, at den ordenen som har 

holdt tilværelsen hennes sammen, begynner å briste. Likevel, det er det apollinske ved Hedda 

som gjør det mulig å anse henne som demonisk, det vi oppfatter som hennes kulde og hennes 

manipulative og distanserte natur. Heddas til dels apollinske ro, hennes evne til å distansere 

seg, rasjonalisere og ikke minst til å vise handlekraft, kan tolkes som et frempek mot en ny 

tids kvinne som ikke utelukkende lar seg definere av sitt kjønn. Hun blir først og fremst 

menneske, men utelukker det samtidig hennes kvinnelighet? Camille Paglia skriver  

 

Ironisk nok, jo mer den moderne kvinne tenker med apollinsk klarhet, desto mer tar 

hun del i den historiske negasjonen av sitt kjønn. Politisk likhet for kvinnen, ønskelig 

og nødvendig som den er, kommer ikke til å bøte på den radikale splittelse mellom 

kjønnene som begynner og slutter i kroppen. ” (Paglia, 2010: 61–61) 
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Det kjønnslige er en hindring for kvinnen, det å reprodusere seg er kvinners lodd i livet, 

forfekter Simone de Beauvoir, og blir med det en kontrast til Camille Paglias feministiske 

tolkning. Vi står overfor motpoler av feministiske begreper og ønsker om hva som definerer 

en kvinne. Det mannlige – eller apollinske i Hedda som stred med samtidens kvinne–ideal, 

var kanskje en seier over kroppslige begrensninger, men følger vi Paglias resonnement, kan 

det også ses som en svakhet fordi hun fornekter styrken som ligger i hennes kvinnelighet. 

Hvis vi går et steg videre og tillater Hedda et sjelsliv som på mange måter kanskje er mer 

sammenfallende med det som Paglia ville kalle det dionysiske – det kvinnelige, så er det 

denne kombinasjonen som blir fatal for mennene rundt henne. Det er denne ypperste 

kvinneligheten som har blitt sammenliknet med ”pariserromanens femme forte fin de siècle” 

(Ystad, 2009: 69) eller begrepet femme fatale. August Strindbergs Frøken Julie viser også en 

kvinne hvis handlinger og oppførsel ikke sammenfaller med samtidens forventninger til 

kvinner. Julie var datter av en greve og oppdratt til selvstendighet – med friheten og 

privilegiene til det som oftest var forbeholdt en mann. Men selv frøken Julie begrenses av 

konforme krav, og hun er misforstått av sine omgivelser som også ser henne som lettere 

hysterisk. Forholdet til tjeneren Jean bryter med alle sosiale konvensjoner, og erotikken 

brukes som maktmiddel mellom de to. I motsetning til Hedda, innleder altså frøken Julie et 

seksuelt forhold med mannen som er gjenstand for hennes begjær. En mann som til slutt får 

et psykisk overtak på henne som fører henne i samme avgrunn som Hedda, også hun tar sitt 

liv (Ystad, 2009: 38). Disse kvinnene – både Frøken Julie og Hedda, har blitt karakterisert 

som kalde og bortskjemte overklassekvinner hvis skjebne de selv har skyld i. Det er 

vanskelig å sympatisere med denne stereotype femme fatale fordi hun fremstilles som et tomt 

skall av en kvinne som i sin søken etter en form for følelse, spenning eller livsberettigelse, 

ødelegger menneskene rundt seg. 

 

 

2.5 Sjalusien – et menneskelig trekk 
Litteraturen er full av trekantdramaer. Som oftest er det helten – en mann, som rives mellom 

to kvinner. Den milde, men som oftest ulidelig kjedelige kvinnen som oppfyller kravene til 

hva og hvordan en kvinne burde være: Dydig, tilbedende og underdanig. Likevel er det ikke 

denne kvinnen som leseren kanskje identifiserer seg mest med. Det er snarere kvinnen som 

forrykker dette forholdet som i utgangspunktet skulle være ideelt etter alle konvensjoner og 

forventninger. Kvinnen som truer harmonien i den perfekte relasjonen mellom to mennesker, 
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det er kvinnen som elsker friheten, som nekter å underkaste seg reglene for hvordan en 

kvinne skal oppføre seg. Kvinnen som gjør mannen tilnærmet gal av begjær, inntil han – som 

regel, tar til fornuft og velger den kjedelige og dydige kvinnen, til tross for at all hans 

lidenskap og begjær tilhører en annen. Den fatale kvinnen på sin side dør eller blir gal. For 

også hun elsker, men hennes valg i frihet har ekskludert henne fra samfunnet. Det er hennes 

straff og hennes last. Så hva med trekantdramaet i Hedda Gabler?  

Trekantene er fellesnevner for de menneskelige relasjonene i stykket. En vanlig 

tolkning følger den typiske trekanten med fristerinnen, mannen og den dydige kvinnen, altså 

Hedda, Løvborg og Thea. I forarbeidene beskrives Thea som ”det konventionelle 

sentimentale, hysteriske spidsborgeri” (Ibsen i Ystad, 2009: 20). Hedda har fått rollen som 

den fatale kvinnen, men hun er også den gifte kvinnen – den som unnlater å forfølge 

seksuelle relasjoner på si, faktisk velger hun å ta sitt eget liv fremfor å leve en liv som 

elskerinne for Brack. Hvorvidt det skyldes hennes frihetslengsel, avsmak for det seksuelle 

eller frykt for skandalen, kommer jeg tilbake til. Poenget er at hun ikke er utro, hun bryter 

ikke ekteskapet. Det viser seg i den første samtalen Hedda har med Løvborg der han forsøker 

å vri ut av henne hvordan hun kunne kaste bort livet sitt ved å gifte seg med Tesman, der hun 

sier at hun ikke vil være utro. Han frister henne, men hun holder stand.  

I vurderingen av Hedda og hennes oppførsel, er hennes sjalusi i forhold til Løvborg og 

Thea sentral, særlig fordi ingen av rollene bærer preg av å være stereotype i en typisk 

trekantrelasjon. Hedda er kanskje fatal, men Thea er intet dydsmønster. Og Løvborg? At han 

begjærer Hedda er åpenbart, og kommer særlig frem i samtalen mellom de to:  

 

Løvborg  

Var der ikke kærlighed i forholdet til mig heller? Ikke et stænk, – ikke et skær af 

kærlighed over det heller? 

 

Hedda 

Ja mon der egentlig var det? For mig står det, som om vi to var to gode kammerater. 

To rigtig fortrolige venner. (smiler) De især var svært åbenhjertig.  

Løvborg 

Det var Dem som vilde ha’ det så.  

Hedda 
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Når jeg tænker tilbage på det, så var der dog noe skønt, noget lokkende, – noget 

modigt synes jeg der var over – over denne løndomsfulde fortrolighed – dette 

kammeratskab, som ikke noget levende menneske havde anelse om. (57).  

 

Samtalen mellom de to har en underliggende forståelse for hva som har hendt mellom dem 

tidligere, eller kanskje snarere hva som kunne ha hendt. Hedda valgte likevel å gifte seg med 

Tesman, men hvorfor, er vanskelig å si. Løvborg forbindes gjerne med et fritt bohemliv, 

kanskje kunne han rett og slett ikke tilby Hedda den økonomiske sikkerheten hun ville kreve. 

Det er imidlertid tydelig at det er et sårt savn etter tiden de to delte som ”gode kamerater. ” 

Og Løvborg kan ikke dy seg for å erte henne med Thea når han bruker det samme uttrykket – 

kamerater – også om Thea. Den fundamentale relasjonen er tilsynelatende mellom Hedda og 

Løvborg. Hedda er kvinnen fra fortiden som vaker i hans bevissthet, og selv om Løvborg 

kommer tilbake til byen med Thea på slep, er det fortsatt Thea som er inntrengeren i 

relasjonen mellom Hedda og Løvborg. Det er i sjalusien overfor Thea at vi kan se de av 

Heddas handlinger som mange har karakterisert som monstrøse og kyniske, for eksempel når 

hun angriper deres allianse mot alkoholen. Det kan virke unødvendig for Hedda å skape 

denne spliden mellom Løvborg og Thea, for Løvborg velger ikke Thea. Det levnes lite tvil 

om at Løvborg – hvis han skulle få muligheten, ville være sammen med Hedda. Thea 

fremstår egentlig mer som en behendig hjelp, et redskap for å gjøre Hedda sjalu – og en 

fremragende hjelp i skrivingen av hans bok. Heddas reaksjon er likevel ikke så uforståelig. 

Hun er ekskludert fra et arbeid som bekrefter en allianse mellom Thea og Løvborg. Thea har 

ekskludert Hedda fra hennes såkalte kameratskap med Løvborg. Det er ikke vanskelig å se 

hvordan en kvinne som Hedda kan bli drevet av sjalusi over Theas forhold til Løvborg, en 

mann hun egentlig føler et visst eierskap til. Hos Hedda viser ikke kjærligheten seg i form av 

omtanke eller gode ord. Det er resultatet av en ufullendt kjærlighet som kommer til uttrykk 

når hun brenner manuskriptet. En voldsom misunnelse over skaperverket som Thea Elvstedt 

har bidratt til. 

Hedda selv befinner seg i en situasjon der hun venter barn med en mann hun ikke 

elsker. Sjalusien i forhold til Thea som deler dette arbeidet av så stor viktighet for mannen 

hun faktisk har følelser for, er derfor forståelig. Sjalusien som river i henne er ikke først og 

fremst rettet mot Løvborg, det er ikke ham hun ønsker å straffe. Det er henne, Thea, den 

andre kvinnen som har tatt noe som er hennes. Heddas svakhet formidles imidlertid ikke 

gjennom ydmykhet eller innrømmelser. Hun bruker det hun har, nemlig overtaket på Fru 

Elvsted fra tiden på instituttet og sier denne gangen som hun sa den gang:  
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Hedda 

Jo, det var rigtignok møyen værd. Å, dersom du kunde forstå hvor fattig jeg er. Og du, 

skal ha’ lov til at være så rig! (slår armene lidenskabeligt om hende). Jeg tror, jeg 

svi’er håret af dig håret alligevel.  

Fru Elvsted 

Slip mig! Slip mig! Jeg er ræd for dig, Hedda! (67).  

 

Hedda føler det er urettferdig at Thea skal sitte som ”den rike” med evnen til å hjelpe 

Løvborg, mens hun sitter uten makt over noen – ikke engang sin egen mann, en følelse som 

samtidig avslører en sårhet hos Hedda under den vemmelige tonen.  

I Sjalusi uten grenser, litterære dybdeboringer fra Evripedes til Vigdis Hjort skriver 

Per Buvik om Freuds tre former for sjalusi: Den rivaliserende eller normale, det projiserte og 

den paranoide som ofte er basert på vrangforestillinger (Buvik, 2016: 23). Det er naturlig å 

plassere Hedda i den første gruppen, nemlig den rivaliserende formen for sjalusi. Hun ser på 

Thea som en rival, en som kan forrykke forholdet til Løvborg.  

 

”Den normale sjalusien kan i følge Freud sammenliknes med sorg, da også sjalusi 

skyldes at man har mistet, eller i hvert fall opplever å ha mistet, en man har kjær. 

Både den sørgende og den sjalu bringes ut av likevekt fordi hun eller han kjenner seg 

forlatt, uten den som i mange tilfeller aller sterkest bidro til å gi livet mening.” 

(Buvik, 2016: 23) 

 

På mange måter er det nettopp tap av noe som kunne gi livet mening som kan forklare 

Heddas sjalusi i forhold til Løvborg og Thea. Løvborg er Heddas vindu til en tilværelse i 

frihet. Han representerer muligheten til et annet liv, en mulighet som hun ikke nødvendigvis 

griper, men like fullt eksisterer som en mental fluktrute i en hverdag som er så uendelig langt 

fra hva Hedda selv har forestilt seg.  

 

Hedda rejser sig utålmodig 

Ja, der har vi det! Det er disse tarvelige vilkår jeg er kommet ind i – ! (går henover 

gulvet). Det er dem som gør livet så ynkeligt. Så rent ud latterligt! – For så er det.  

Brack 

Jeg tror nu, at skylden ligger andetsteds. 
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Hedda 

Hvor da? 

Brack 

De har aldrig fåt leve noget rigtig vækkende igennem. (47).  

 

I denne samtalen med Brack gir også Hedda uttrykk for at hun er i ferd med å kjede livet av 

seg. Mange ville kanskje tolke det dithen at hun er bortskjemt og misfornøyd. Jeg ser det i 

forlengelsen av en dyp ensomhet, der drømmene om noen annet er det eneste hun kan holde 

fast ved. Disse drømmene blir levendegjort gjennom frihetstrangen og skjønnhetslengselen 

som jeg vil drøfte i neste del. Men den kan også spores i kjærligheten som ikke har vært 

henne forunt. Et sted i livet går noe så galt at hun ser seg tvunget til å gifte seg med Tesman – 

en handling som virker uforståelig for både Løvborg og Brack, to av hennes tidligere 

begeistrede beilere. Svaret hun gir begge menn er avvikende og uklart, og indikerer at det 

bare ble slik fordi tiden var inne. Men kjærlighet – det er det ikke, et faktum hun presiserer til 

begge de to andre mennene. Er det imidlertid nok til å forutsette at Hedda ikke er stand til å 

elske? Hvis vi tolker hennes utsagn og handlinger som sjalusi, vil vurderingen av Heddas 

evne til å elske bli en ganske annen. Da blir hun ikke et monster, men snarere en forelsket 

kvinne drevet av følelser. Ved å brenne manuskriptet, ved å skape splid mellom Løvborg og 

Thea – da dør ikke drømmen om kjærligheten. Drømmen som Thea truer, dette 

kameratskapet som Løvborg erter Hedda med at han nå deler med Thea. Et kameratskap i 

livsbegjæret som han sier i samtalen med Hedda:  

 

Løvborg:  

Kammeratskab i livsbegæret. Men hvorfor kunde så ikke det ialfald ble’t ved?  

Hedda 

 Det er De selv skyld i. 

Løvborg 

 Det var Dem, som brød.  

Hedda 

 Ja, da der var overhængende fare for, at der vilde komme vikelighed ind i forholdet. 

Skam Dem, Ejlert Løvborg, hvor kunde De ville forgribe Dem på – på Deres frejdige 

kammerat! (58) 
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”Kamerater i livsbegjæret” er en tvetydig betegnelse. Det kan tolkes som et begjær etter 

frihet, to gode kamerater som sammen tar verden i sin favn, men begjær er like fullt et ord 

mettet av lidenskap og assosiasjoner til kjærligheten mellom to mennesker. Vi kan altså tolke 

dette som et begjær etter hverandre, Heddas begjær etter Løvborg – etter hans liv og hans 

erfaringer. Det er en lengsel i Hedda som hennes kjønn ikke kan tillate henne å forfølge. Den 

kokette væremåten er på ingen måte uten seksuelle antydninger. Hennes nølende og noe 

avventende svar til en langt mer insisterende Løvborg minner om en typisk katt– og mus– 

lek, en lek der både mann og kvinne vet hvilken rolle de skal spille for å tirre den andre. Selv 

i sin seksuelle avholdenhet blir Hedda et objekt for seksuell lengsel både for Løvborg og 

Brack – en lengsel som forsterkes av det de ikke kan få. En kvinne som Hedda er seg bevisst 

sin egen makt i så måte. At forløsningen ikke kommer i form av et seksuelt klimaks, men 

snarere et selvmord, utelukker ikke at Hedda har intensjoner utover den ulykkelige 

livssituasjonen hun befinner seg i. Det illustrerer bare at det ikke var tid for det helt ennå. 

Det er imidlertid ikke bare i forhold til Løvborg at Thea blir et fremmedelement i 

relasjonen mellom Hedda og en mann. Også i forholdet til Tesman representerer Thea en 

historie, men også en fremtid.  

 

Tesman.  

Nej virkelig? Fru Elvsted! Frøken Rysning, som hun hed før.  

Hedda 

Ja, netob. Hun med det irriterende håret, som hun gik omkring og gjorde opsigt med. 

Din gamle flamme, har jeg hørt sige. (18). 

 

I denne scenen fra første akt kommer det frem at det har vært noe mellom Tesman og Fru 

Elvsted. Videre irriterer Hedda seg over Tesmans gjentagende evne til å referere til Fru 

Elvsted med hennes pikenavn. Helland mener at Tesman ikke er uten kvinnetekke, og han 

fører en offensiv kamp mot Hedda (Helland, 1992: 59). Det er nok engang Thea som står 

sammen med mannen og er kvinnen som kan fullbyrde mannens potensiale. Tesman setter 

Hedda til side fordi hun ikke kan brukes til noen verdens ting. Han henviser henne faktisk til 

Bracks selskap, antageligvis det siste stedet Hedda vil være etter at han har gjort sine 

intensjoner i forhold til henne klare. Thea blir nok en gang fremtiden. Hedda står tomhendt 

tilbake.  

 Frode Helland skriver at mye av nerven i stykket skyldes hvordan Ibsen bruker de 

ulike sjalusikonstellasjonene. Helland påpeker hvordan Tesman ikke forsvarer sin kone eller 
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prøver å forklare hennes oppførsel. Han trekker Tesmans lojalitet overfor sin kone i tvil, og 

underbygger påstanden med blant annet bryllupsreisen der Tesman tilsynelatende er mer 

interessert i sitt arbeid enn sin nye frue. Helland nevner også hvordan Hedda ved flere 

anledninger faktisk ser ut til å bry seg om Tesman, en ganske uvanlig tolkning, da de aller 

fleste kritikere har fokusert på hvordan Hedda snarere gjør narr av mannen sin (Helland, 

1992: 52).  

Det er gjerne trekanten med Hedda og Thea, – enten i relasjon til Løvborg eller 

Tesman, som har vært mest analysert og drøftet i litteraturen om Hedda Gabler. Jeg mener 

imidlertid at relasjonen mellom Hedda og to menn er vel så interessant. Ibsen har satt 

kvinnen i midten i et klassisk trekantdrama; Hedda og to av de tre mennene: Løvborg, 

Tesmann og Brack. For selv om Brack etter hvert truer hennes frihet, er det også en flørtende 

undertone mellom de to. Brack blir nærmest en medsammensvoren, en som Hedda kan 

beklage seg til.  

 

Hedda  

Og også det, som er det aller u-udholdeligste –  

Brack.  

Nå? 

Hedda 

– evig og altid at skulde være sammen med – med én og den samme –  

Brack nikker bifallende 

Både sent og tidlig, – ja. Tænk, – til alle mulige tider. 

Hedda 

Jeg sa’: evig og altid. (40).  

 

Brack viser forståelse for den kjedsomheten som spiser opp Hedda i forholdet med Tesman. 

Han trives godt med rollen som en fortrolig venn av fruen i huset, men liker imidlertid ikke 

Eilert Løvborg som representerer en inntrenger i hans forhold til Hedda.  

 

Brack 

Ja. Jeg tilstår, det vilde falde mig mere end pinligt om denne herre fik fast indpas her. 

Om han, som en overflødig –og en uvedkommende – skulde trænge sig ind i – 

Hedda  

– inn i trekanten? 
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Brack  

Netop. Det vilde for mig det samme, som at bli’ hjemløs.  

Hedda ser smilende på ham 

Altså, – eneste hane i kurven – det er Deres mål. 

Brack nikker langsomt og sænker stemmen 

Ja. Det er mit mål. Og det mål vil jeg kæmpe for – med alle de midler, jeg har til min 

rådighed.  

Hedda idet smilet viger 

De er visst et farligt menneske, – når det kommer til stykket. 

Brack 

Tror De det? 

Hedda 

Ja. Jeg begynder at tro det nu. Og jeg er hjerteglad – sålænge De ikke i nogen måde 

har hals og hånd over meg. (80–81) 

 

Brack anser ikke Tesman som en rival, Løvborg er den eneste som kan true hans posisjon. 

Løvborg truer også forholdet til Tesman, ikke som en potensiell elsker for Hedda, men som 

en rival rent profesjonelt – det vil si, inntil Løvborg gjør det klart at han ikke har ønsker om 

åpent å utfordre Tesman.  

 

Tesman 

Men, herre gud, – så fik jo tante Julle ret alligevel. Å ja, det var nok det jeg vidste. 

Hedda! Tænk, du, – Ejlert Løvborg vil slet ikke gå os i vejen.  

Hedda kort 

Oss? Hold dog meg utenfor (53).  

 

Hedda ønsker ikke å assosiere seg med Tesman i det som fremstår som en ynkelig 

uteblivelsesseier. Hun viser riktignok ikke lojalitet til Tesman i denne scenen, men hun gjør 

det senere når hun gjør det klart overfor Løvborg at hun ikke er interessert i utroskap. Og det 

skjer aldri heller noe seksuelt mellom Løvborg og Hedda, heller ikke mellom Hedda og 

Brack. Muligheten for at hun kanskje må innlede et seksuelt forhold med Brack, er imidlertid 

dråpen som får begeret til å renne over for Hedda Gabler. En slik frihetsberøvelse – å stå i 

gjeld til en mann som Brack, er for mye for henne å bære. Trusselen fra Brack blir klar i det 

øyeblikket han kaller henne Hedda Gabler i samtalen der han avslører at han vet det var hun 
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som gav Løvborg pistolen. Ved å kalle henne Hedda Gabler, er hun i hans øyne ikke lenger 

bundet av ekteskapets bånd med Tesman. I hvert fall ”Ikke så lenge jeg tier” (105). Heddas 

ønsker og ideal om noe annet forsvinner, hennes siste del av frihet blir tatt av Brack som har 

”hals og hånd” over henne. Hedda står maktesløs overfor umulige valg – skandale eller 

utroskap, – vi er tilbake igjen ved det Ibsen selv skrev om Hedda; Det ligger noe sanselig i 

henne, men hun er for redd for skandalen. Ivo de Figueiredo, stiller spørsmål ved om det 

dypest sett er Hedda som er det virkelige offeret i stykket. Jeg er fristet til spørre hvem ellers 

det skulle være? Løvborg som mistet sitt manuskript og døde av skuddet i underlivet fra en 

pistol han fikk av Hedda? Tesman som levde med en kvinne som ikke elsket ham, eller Thea 

som mistet sin elskede og det hun så som sitt skaperverk? Løvborg døde ved et uhell, 

antagelig fordrukken, men også det var hans last. Hans alkoholisme var hans lodd å bære. Og 

brukte ikke Tesman Hedda like mye som hun brukte ham? Til å oppnå status og misunnelse? 

Et middel til et mål om status. For på slutten sier også Tesman de kan ikke bruke henne til 

noen verdens ting. Når det dreier seg om å skape, er Hedda uviktig for Tesman. Jeg slutter 

meg til de Figueiredos analyse som ser Hedda som offeret, og ikke bare fordi hun begår 

selvmord, men fordi hun som kvinne levde i en verden som besto av begrensninger – ikke 

muligheter.  

 

Dersom vi ser stykket i lys av klasse, kjønn og tid, er det i alle fall god grunn til å 

avlive myten om den demoniske Hedda. Hun er nok ond, men i strukturell forstand et 

offer, fanget som hun er i en død idealistisk livsverden, fordervet av sin egen 

livsudugelighet og ute av stand til å skape mening av et liv preget av trivialiteter, uten 

storhet eller skjønnhet. (de Figueiredo, 2010: 546–547) 

 

Så var Hedda ond? Kanskje. Men en tolkning av Hedda som demonisk hviler på et sett 

moralske fordommer over en karakter som man utover kontekst og handling vet lite om. Hun 

lever i en verden som er død for henne, et liv der hun er overflødig. Hvis Hedda er en demon, 

hvorfor skal vi gi menneskene omkring henne fripass? Har ikke også de en rolle i hennes 

undergang? Er det skuffelsen fra et publikum som ønsker en heltinne, som ikke vil forstå 

Heddas valg? Kanskje er Hedda verken mer eller mindre enn alle andre. Verken demon eller 

engel, men annerledes i en universell, menneskelig forstand. Ikke som kvinne i forhold til en 

mann, eller annerledes fra hva som er kvinnelig. For hun innehar kvaliteter som vi kanskje 

tradisjonelt har fordelt mellom de to kjønnene, men som egentlig først og fremst er 

menneskelige egenskaper frigjort fra et kjønnsperspektiv. Først når vi aksepterer at det 
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feminine også kan ha i seg egenskaper vi i utgangspunktet ser på som maskuline, og at disse 

egenskapene kan være et uttrykk for en feminin styrke, kan vi fjerne oss fra demoniseringen 

av Hedda Gabler. Hennes avvik fra det vi forventer er ikke umenneskelig – det er 

fundamentalt menneskelig.  
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3 Skjønnheten og frihetslengselen 
Låst i en verden mellom husets fire vegger, oppslukt av kjedsomhet – hva driver Hedda? Og 

er hun egentlig så annerledes enn andre livstrette unge ved århundrets slutt? De Figueiredo 

skriver om hvordan fin de siécle–generasjonen i Norge svermet for skjønnhet og død, der 

både de unge dekadente, og de eldre bohemene ble fascinert av selvmordet (de Figueiredo, 

2010: 548). Er det i lys av denne tiden vi bør lese Hedda, en ung kvinne som lever i håp om 

denne altoppslukende friheten som bare de utenfor det etablerte kan tillate seg. Jeg vil med 

utgangspunkt i min tolkning av Hedda som en kvinne fanget i samtidens konvensjoner og i et 

ulykkelig ekteskap, se nærmere på hva som driver henne i livet. Hvilke livsløgner holder 

henne i live, hvilke illusjoner trykker hun til sitt hjerte, og hvordan gjør disse drømmene 

henne enda mer menneskelig? Jeg tror at Hedda drives av en lengsel etter det skjønne, og en 

trang til frihet. Friheten er Heddas livsløgn, det skjønne er drømmen hun klamrer seg til. 

Døden er til slutt den eneste mulighet for å oppnå både frihet og skjønnhet.  

 

 

3.1 Med hang til bohem–livet 
Da Henrik Ibsen skrev Hedda Gabler i 1890, var Kristiania –bohemen kanskje en av de 

fremste representantene for en friere seksualmoral, likestilling mellom kjønnene og erotisk 

forlystelse. Med Hans Jæger i spissen, var denne kunstnerklikken formidlere av friheten 

gjennom det skjønne i kunsten, så vel som i livet. Frie sjeler dyrket hverandre, og mennesket 

var frigjort fra konvensjoner og klasser. Heddas dragning mot bohemen gir seg uttrykk i 

hennes gjentagende referanse til vinløv i håret og hennes bånd til Løvborg. Flørten med den 

frie bohemen og et annet liv får altså en personifisering i Løvborg. Han blir mer enn mannen 

Eilert Løvborg, han blir også symbolet på friheten og skjønnheten – alt hun ikke kan oppleve 

hjemme. Ibsen skriver i forarbeidene til Hedda Gabler at Løvborg har tilbøyligheter til 

bohemen. Ibsen skriver videre at også Hedda føler en dragning mot bohemen, men at hun 

ikke tør ta spranget ( Ystad, 2009: 20). Løvborg på sin side har brutt med borgerskapet. Det 

fremgår blant annet av hvordan Brack snakker om ham og frøken Diana:  

 

Hedda 

Er det en rødhåret en? 
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Brack 

 Netop. 

Hedda 

Sådan en slags – sangerinde? 

Brack 

Å ja, – det også. Og derhos en vældig jægerinde – for herrerne, – fru Hedda. De har 

visst hørt tale om hende. Ejlert Løvborg var en af hendes varmeste beskyttere – i sine 

velmagtsdage. (79)  

 

Bracks referanse til tidligere velmakt, og ikke minst samtalen mellom Hedda og Løvborg 

tidligere i stykket der han minner henne om hvordan han fikk lov til å gå inn og ut av General 

Gablers hus, indikerer at Eilert tilhørte de høyere klasser. Han har imidlertid valgt en annen 

tilværelse – blant bohemene. Slik har han gjort det vi bare kan ane at også Hedda ønsker å 

gjøre. Han blir veien til drømmen. Men hvilken drøm? Vil egentlig Hedda reise av gårde med 

bohemen og fri seg fra konvensjonene som hun selv har gjort seg til fange av ? Hennes frykt 

for skandalen og avsmak for utroskap indikerer det motsatte. Professor Helge Rønning ved 

Universitet i Oslo, har kanskje rett når han skriver at ”Lengselen etter det skjønne er ikke 

annet enn en ubevisst opprørsvilje” (Rønning, 2001: 116). Denne ubevisste opprørsviljen får 

til slutt sitt utløp i forestillingen om den vakre døden. Dessverre oppnår ikke Løvborg død i 

skjønnhet slik Hedda hadde ønsket for ham. Ved at han skyter seg i skrittet, blir det 

overklassens endelige drap på bohemen. Det vulgært kjønnslige når et nytt høydepunkt når 

Løvborg skyter seg selv i skrittet i en prostituerts salong. Bohemenes forsvar av de 

prostituerte og den frie kjærlighet, den livsbejaende dionysiske livsførsel viser seg i sin fatale 

feilbarlighet. Og med drapet på den bohemske illusjon, brister også drømmen om det skjønne 

et sted utenfor hennes virkelighet.  

 

 

3.2 Friheten fra ”hals og hånd” 
Hedda gjør det klart for Brack i samtalen mellom de to at hun ikke vil tillate at han har ” hals 

og hånd” (81) over henne. Og det denne makten Brack sitter med ved stykkets slutt: ”Jeg er 

altså i Deres magt, assessor. De har hals og hånd over mig fra nu af” (105). Vi kan spore en 

dyp frykt i Hedda for å være en i annens vold. Hun er allerede prisgitt tilværelsen i Tesmans 

hus, med tanten som hele tiden forsøker å presse henne inn i en rolle hun forakter. Hun 
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prøver etter beste evne å fri seg fra hjemmet ved å leke med pistoler, og med våpentrusselen 

formidler Hedda til Brack at hun ikke er noe lett bytte. Hun er villig til å gå langt for å 

forsvare sin akk så relative autonomi” (Helland, 1992: 65). Det ironiske er jo at nettopp at 

fordi Hedda retter pistolene mot Brack tidligere i stykket, gjenkjenner han pistolen hos 

Løvborg når han har blitt skutt i underlivet.  

 

Brack 

Nå, heldigvis er der ingen fare, sålænge jeg tier.  

Hedda sér opp på ham 

Jeg er altså i Deres magt, assessor. De har hals og hånd over mig fra nu af.  

Brack hvisker sagtere 

Kæreste Hedda, – tro mig, jeg skal ikke misbruge stillingen.  

Hedda 

I Deres magt like fullt. Afhængig av Deres krav og vilje. Ufri. Ufri altså! (rejser sig 

hæftigt.) Nej, – den tanke holder jeg ikke ud! Aldrig! 

Brack sér halvt spottende på henne 

Man plejer ellers at finde sig i det uunngåelige (105–106).  

 

Her er Heddas skjebne forseglet. Ufri – alltid underlagt en manns makt. Drømmen om 

friheten er tapt. Og det eneste hun har å gjøre, er å finne seg i det uunngåelige – en tilværelse 

så altfor lik den hun allerede lever i det tesmanske hus, men denne gangen med den gruelige 

skandalen hengende over seg som en trussel.  

 

Brack 

Skandalen, ja – som De har slig dødelig skræk for. De må naturligvis ind for retten. 

Både De og frøken Diana. Hun må jo forklare, hvorledes det hænger sammen. Om det 

er et vådeskud eller et drab. Har han villet trække pistolen op avf lommen for å true 

hende? Og så er skuddet gåt af? Eller har hun revet ham pistolen av hånden, skudt 

ham, og stukket pistolen i lommen igjen? Det kunde nok ligne hende. For hun er et 

håndfast pigebarn, den samme frøken Diana (105).  

 

Skandalen følger i kjølvannet av den borgerlige moral som Hedda ikke kan frigjøre seg fra. 

Tjønneland peker på hvordan mange av Ibsens karakterer lider under den borgerlige moral, at 

frihetslengselen på mange måter blir overfladisk fordi den ikke stikker dypt nok. ”Tankene er 
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mer frigjort enn handlingene” (Tjønneland, 2008: 10). Det er bare i fantasien at man kan 

tillate seg å krysse grensene for det tillatte, å bryte konvensjonene. Tjønneland trekker frem 

at Hedda frister Løvborg til å drikke, brenner manuskriptet hans og gir ham en pistol slik at 

han kan begå selvmord som eksempler på handlinger om overskrider konvensjonene. Han 

forklarer dette ut fra frykten for skandalen, det er en frykt for hva andre skal si. Påstanden er 

altså at så lenge ingen ser henne, eller hun blir oppdaget, har hun ingen skrupler med å krysse 

grensene for akseptabel oppførsel (Tjønneland, 2008: 11). Men Hedda frister Løvborg til å 

drikke i Theas påsyn, og hun innrømmer overfor Tesman at hun har brent manuskriptet. Og 

disse menneskene utgjør begge en trussel for Hedda; Tesman er en trussel mot hennes frihet, 

Thea er en trussel i hennes forhold til Løvborg. Heddas drøm om et liv og en død i skjønnhet 

brister imidlertid først når hun får beskjed om at Brack vet at hun ga Løvborg pistolen.  

 

Brack 

Ja, der. Med en affyret pistol i brystlommen. Skuddet havde truffet ham dødeligt.  

Hedda 

I brystet, – ja.  

Brack 

Nej – det traf ham i underlivet.  

Hedda ser opp på ham med et uttryk af ækelhed 

Det også! Å det latterlige og det lave, det lægger sig ved en forbandelse over alt det, 

jeg bare rører ved (102). 

 

Vi kan spore en resignasjon hos Hedda i denne samtalen. Det latterlige og lave, det hun ikke 

kan unnslippe. En forbannelse som forsegler hennes skjebne. Når håpet brister, har Hedda 

egentlig noen annen utvei? 

 

 

3.3 Ønske om viten 
Det er noen tilbakeblikk til tiden forut for det som foregår på scenen som gir oss indikasjoner 

på et slags forhold mellom Hedda og Løvborg. Det skjedde ingenting mellom dem, men det 

fremgår av samtalen at forholdet likevel var av det mer pikante slaget ettersom Løvborg 

beskriver det hele som om hun skulle tvette ham ren. Det var store forskjeller mellom kvinner 
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og menn når det gjaldt utdanning og kunnskap i Ibsens samtid, så vi kan også tolke Hedda 

som en nysgjerrig ung pikes søken etter erfaring og opplevelser hun ikke er forunt.  

 

Løvborg 

Ja, det er jo netop det jeg ikke begriber – nu bagefter. Men sig mig så, Hedda, – var 

der ikke kærlighet på bunden af forholdet? Var det ikke fra Deres side, som om De 

vilde ligesom tvætte mig ren, – når jeg tyed til Dem i bekendelse? Var det ikke så? 

Hedda 

Nej, ikke ganske.  

Løvborg 

Hvad drev Dem da? 

Hedda 

Finder De det så rent uforklarligt, om en ung pige, – når det kan ské sådan – i løndom 

– 

Løvborg  

Nå? 

Hedda 

At en da gerne vil kikke lidt ind i en verden, som –  

Løvborg 

Som – ? 

Hedda 

 – som en ikke har lov til at vide besked om? 

Løvborg 

Det altså var det? 

Hedda 

Det også. Det også, – tror jeg næsten. 

Løvborg 

Kammeratskab i livsbegæret. Men hvorfor kunde så ikke det ialfald ble’t ved? (58).  

 

Når Hedda sier hun vil kikke inn i en verden som en ikke har lov til å vite beskjed om, synes 

ikke det nødvendigvis som en utspekulert handling, noe hun gjør for å lære om Løvborgs 

svakheter for senere å bruke dem mot ham. Rekdal hevder i den sammenheng at Hedda var 

som en pervertert kikker som reserverer seg overfor handling fordi det bare var på avstand 

hun kunne nyte” (Rekdal, 2010:250). Selv leser jeg derimot inn i teksten at Hedda forsiktig 
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prøver å samle kunnskap, men at hun er bundet av forventningene til henne som ung kvinne 

og som generalens datter. Hun er stadig under farens vaktsomme oppsyn, og kan aldri handle 

på lik linje med Løvborg. Hennes utspørring kan derfor være et uttrykk for nysgjerrighet fra 

en ung kvinne som vil vite noe om alt hun har vært isolert fra. Hun føler seg ekskludert fra 

denne verdenen. 

I Amalie Skrams Forrådt fra 1892 driver hovedpersonen Ory sin mann til selvmord, 

en mann hun er ulykkelig gift med. Hun har en nagende trang etter å vite alt om mannens 

seksuelle erfaringer og opplevelser, og tvinger ham til å fortelle alt for så å forakte ham for 

hans tidligere forhold. Det er vanskelig å ikke ha medfølelse med en mann som i desperasjon 

etter ømhet bekjenner alle sine synder, for deretter å bli forrådt av kvinnen han elsker ved en 

absolutt avvisning. Så hva ligger bak Heddas utspørring av Løvborg? Hvilken viten er det 

hun vil ha? Er det den seksuelle akten hun er opptatt av – eller er det historiene? Og hva vil 

han ha? Kanskje var Hedda på liknende måte som Thea en madonnaskikkelse som fungerer 

som hans moralske alibi. Men hun har ønsket å vite mer enn det en kvinne bør og skal. Hun 

vil ha kunnskap om livet til den frie bohemen der det seksuelle kanskje ikke hele tiden må 

være forbundet med denne ”klissete kjærligheten.”  

Hvis Løvborg er et symbol på friheten, er han også inngangsbilletten til denne 

verdenen som Hedda ikke kjenner. En verden hun kan flørte med i fantasien fordi hun ikke 

tør å ta steget ut av en hverdag som hun har låst seg selv inn i. Begrensningene i kvinnens 

rolle hindrer kanskje Hedda i å innlede et seksuelt forhold til Løvborg, men det kan fortsatt 

argumenteres med at det er en seksuell spenning, en slags erotisk lek mellom dem. Den 

intime samtalen mellom Løvborg og Hedda i annen akt viser en ydmyk Hedda fordi hun 

blottstiller sin egen uvitenhet i jakten på hans erfaringer: 

 

Hedda 

Det, at jeg ikke turde skyde Dem ned –  

Løvborg 

Ja?! 

Hedda  

– det var ikke min argeste fejghed – den aften. (59) 

 

Det er den seksuelle akten som skremmer Hedda, hun tør ikke ta steget ut i handling. Hun er 

lammet av frykten for skandale, og hun vet det – og innrømmer det. Kanskje er det bare 

utenfor det seksuelle at Hedda kan føle seg virkelig trygg. For hvis hun tar skrittet ut i 
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seksuelle handlinger, da brister fasaden. For som hun sier videre: ”Ja, da der var 

overhængende fare for, at der vilde komme virkelighed ind i forholdet. Skam Dem, Ejlert 

Løvborg, hvor kunde De ville forgribe Dem på Deres frejdige kamerat!” (59) Virkeligheten 

har ingen plass i forholdet mellom Hedda og Løvborg – det er historiene og erfaringene hun 

lengter etter. Og hun er seg bevisst sin freidighet når hun spør ham om dem. 

 

 

3.4 Besatt av skjønnheten  
Heddas konstante søken etter det skjønne kan ved første øyekast fremstå som et uttrykk for 

en overfladisk karakter. Det skjønne løsrevet fra det guddommelige og transendente 

underbygger eventuelle tolkninger av Hedda som en kvinne som søker en vakker fasade, 

mens det onde og stygge i menneskesinnet presser under overflaten. Men kan vi kanskje lese 

Heddas lengsel etter det skjønne som et uttrykk for noe mer enn det som øyet begjærer? Kan 

vi lese skjønnhetslengselen som et uttrykk for nysgjerrighet på erfaring, en lengsel etter det 

som ligger bortenfor virkelighetens traurighet? Heddas søken etter skjønnhet er hennes 

personlige tro på det som er opphøyd, tilnærmet guddommelig. Et symbol på det ideelle.  

Det lett å få assosiasjoner til en annen litterær karakter, nemlig Emma Bovary i 

Flauberts Madame Bovary. For kanskje er Hedda også en bovarist. Hennes virkelighet kan 

tidvis synes ganske annerledes enn virkeligheten slik den oppfattes av hennes omgivelser. 

Bovarismen – den manglende evnen til å skille mellom virkelighet og drøm, mellom realitet 

og ønske, er ikke langt fra Heddas illusjoner om en vakker død. Frode Helland skriver 

imidlertid: ”Hedda ønsker ikke å lide Emma Bovarys skjebne og søker å unngå den” 

(Helland, 1992: 69). Han baserer denne påstanden på hvordan skandalen med et forhold på si 

først og fremst rammet kvinnene, og at Hedda ved å bryte ekteskapets grenser, ville tre inn i 

en enda større ufrihet fordi hun ville være i nok en annen manns vold. Jeg er tilbøyelig til å 

være enig i at Hedda kanskje ikke ønsker Emma Bovarys skjebne, hun ønsker noe mer – 

symbolisert gjennom det skjønne. Hun har en idé om at det skjønne ligger hinsides den 

hverdagslige tilværelsen hun er prisgitt. Men hun ønsker dette ikke bare for seg selv, men 

også for Løvborg.  

 

Hedda et skridt nærmere 

Ejlert Løvborg, – hør nu her–. Kunde De ikke sé til, at – at det skede i skønhed?  
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Løvborg 

I skønhed? (smiler) Med vinløv i håret, som De før i tiden tænkte Dem –  

Hedda 

Å nej. Vinløvet, – det tror jeg ikke længer på. Men i skønhed alligevel. For én gangs 

skyld! – Farvel! De skal gå nu. Og ikke komme her oftere (87–88). 

 

Allerede her ser vi konturene av brutte illusjoner – vinløvet tror Hedda ikke lenger på. Men 

skjønnheten, det er håpets siste halmstrå. Vinløvet er jo også uløselig bundet til Løvborg. 

Rekdal påpeker hvordan Vin–løv er semantisk forbundet med Løvborg og knytter an til den 

greske Dionysos–skikkelsen som er guden for fruktbarhet og nytt liv, men Dionysos også er 

dødsguden (Rekdal, 2001: 189). Også Else Høst tolket vinløvet som et symbol på en klassisk 

dionysisk avgrunn, en platonsk forståelse av verden som todelt: En åndelig og en materiell 

verden. Høst skriver om hvordan Heddas forakt for miljøet viser at det finnes en anelse om et 

friere og rikere liv, men at det er en verden som fremstår mer åndelig (Høst i Helland, 1992: 

81). Målet etter å nå det skjønne, blir synonymt med en flukt fra verden. Denne besettelsen er 

nesten religiøs i sin tro på det hun ikke kjenner eller har opplevd, men som hun så inderlig 

tror er sant. Kanskje Heddas tro på noe ideelt utenfor oss selv gjør henne desto mer troverdig 

som karakter. Menneskers søken etter mening, etter noe utenfor dem selv, er lett å kjenne 

igjen.  

 

 

3.5 Med vinløv i håret 
Mange har lest Heddas ord om vinløv i håret som en referanse til Nietzsche, og Ibsens egen 

dobbeltragedie: Kejser og Galilæer. (Ystad, 2009: 28). Hedda uttrykker en 

skjønnshetslengsel som kan minne om Julians drøm om det hedenske skjønnshetsrike. Ivo de 

Figuero skriver at Ibsen fant lærdom i kunsten, han betraktet antikke skulpturer for å forstå 

for eksempel den greske tragedien: ”den dramatiske spenningen mellom det harmoniske 

apollinske og det eruptive dionysiske, menneskets siviliserte ytre og vulkanske indre, 

formidlet gjennom det dikteriske perspektiv som på en gang ser inn i mennesket og ut av det” 

(de Figuero, 2010: 215). Å lese Hedda Gabler som en tragedie, utelukker til en viss grad det 

realistiske – ikke bare rent teoretisk, men også vår evne til å relatere oss til karakterene – ikke 

minst når det gjelder vår gjenkjennelse av Hedda Gabler.  
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Løvborg speiler på mange måter Heddas ønske om å leve i frihet med bohemen. Han 

er mann, men er han først og fremst apollinsk? Vel er det Hedda som til stadighet refererer til 

ham med vinløv i håret, men med sin begeistring for vin og damer er vel Eilert Løvborg ikke 

så langt fra den dionysiske Bacchus og hans festligheter. Det er det dionysiske som trekker 

Hedda mot avgrunnen til slutt. Det er det skjønne – og ironisk nok, det eneste som kan minne 

om en form for noe livsbejaende, som driver henne i døden. 

Hvis vi følger Camille Paglia i hennes påstand om at det dionysiske tilhører kvinnen 

og kroppen, representert gjennom jorden – der ting kan gro og råtne – ja, så er det virkelig 

kvinneligheten som blir Heddas endelikt, ikke hennes kjølige klarhet som en representerer det 

apollinske. Musikken hun forsøker å spille på piano i siste scene, blir den dionysiske festen 

hun ikke får: ”Tesman: Men, kæreste Hedda, – spil da ikke op til dans i aften! (107). Eller er 

det et fåfengt siste forsøk på å trekke noe ut av livet som hun vet er forbi? For festen er 

kanskje over for Hedda Gabler allerede fra første scene. Som hun sier til Brack tidligere: ” 

Jeg havde virkelig danset mig træt, kære assessor.”(41).  

Hedda dør i skjønnhet, henfallen til det dionysiske og kvinnelige. Det dionysiske fordi det er 

tilbake til jorden, og i det ligger også det kvinnelige i moder jord. 

 

 

3.6 Troen på en skjønn død 
En skjønn død fremstår som et paradoks, fordi vi vet at den faktiske døden aldri er vakker. En 

død kropp lukter, den slipper ut ekskrementer, den er rett og slett langt fra opphøyd eller 

ideell. Den er menneskelig og uskjønn, men ironisk nok kan døden også fremstilles som det 

helt motsatte. Den sveitsiske litteraturforskeren Elisabeth Bronfen skriver i Over her dead 

body om hvordan den døde kvinnen har vært et gjennomgående tema i europeisk kunst helt 

tilbake til 1700 tallet. Hun viser også til Edgar Allen Poe som uttalte at ”the death of a 

beautiful woman is, unquestionably, the most poetic topic in the world” (Bronfen, 1992: 59). 

Hvordan kan vi så relatere dette til Hedda Gabler? Fra sideteksten vet vi at Hedda ligger 

utstrakt på sofaen: Hedda ligger livløs udstrakt på sofaen. Forvirring og råb. Berte kommer 

forstyrret fra højre (107). Hun ligger bak forhengene som leder inn til et annet rom. 

Forhenget kan tolkes som et sceneteppe som leder til en scene bak scenen. Eller rammen 

rundt et tablå. Leseren får et mentalt bilde av en død vakker kvinne. Hvorfor? Vi har et 

inntrykk av at Hedda er vakker helt fra begynnelsen når tante Julle beskriver henne som ”Den 

dejlige Hedda Gabler” (9). Mennenes begeistring som kan spores gjennom stykket bygger 
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også opp om en slik oppfatning. Men hvordan kan døden være skjønn? Her kan vi kanskje 

spore et av klassisismens teatralske grep: døden skjer bak scenen. Den skal ikke vises frem. 

Døden skjer ikke i budoaret slik som Løvborg døde, eller midt på scenen. Den skjer i det 

skjulte. Ibsen har tatt med denne teatralske gesten om hvordan Hedda dør i det skjulte: 

dramaet som kunst reflekterer seg selv, og Heddas ønske om en vakker død oppfylles i dette 

tablået, der dødens groteske karakter er skjult for publikum.  

Kan vi spore en selvoppfyllende profeti i Hedda Gablers død i skjønnhet? Det er noen 

momenter i stykket som går igjen som en rød tråd: Hennes lengsel etter skjønnheten som en 

ideell tilstand utenfor det tesmanske, dessuten hennes søken etter friheten, bort fra en 

ulykkelig tilværelse i et kjærlighetsløst ekteskap. Disse momentene kan kanskje forklare 

Heddas lengsel etter en skjønn død. Er denne skjønne døden altså et dramatisk poeng og 

kunstnerisk grep, eller et uttrykk for mennesket Hedda Gablers drømmer og tanker? Jeg 

mener det er begge deler. Ibsen spiller på lesernes og publikums assosiasjoner til det skjønne, 

og skaper således en dissonans til Hedda Gablers eget bilde av skjønnhet fordi det ligger så 

langt fra våre egne begreper om død. Men denne naive troen på en skjønn død forteller oss 

også mer om Hedda Gabler som person.  

Mary Kay Norseng ved Skandinaviastudier på UCLA skriver om de litterære kritikerne 

Van Laan og Rokem i sin artikkel ” Suicide and Ibsen’s Hedda Gabler, (The seen and the 

Unseen, Sight and Site, In the Theater of the Mind),”at de tolker stykket dithen at Hedda tar 

sin skjebne i egne hender etter at Løvborg har blitt ”emasculated” ved at hun selv tar sitt liv i 

skjønnhet (Van Laan og Rokem i Norseng, 1999: 7). Det er en naturlig tolkning med 

henblikk på samtalen med Brack der hun konstaterer at dette latterlige og lave forfølger 

henne i livet, at Hedda derfor forsøker å oppnå den fullkomne skjønnhet på egen hånd. 

Samtidig bør vi kanskje ikke se bort fra betydningen av Heddas følelse av maktesløshet i 

hjemmet der hun vil være prisgitt ikke bare en mann, men to. Det kan tilsynelatende virke 

som om Heddas manglende tro på vinløv representerer hennes brutte illusjoner om Løvborg, 

men det kan også representere et tapt håp om noe annet, noe bortenfor hennes trivielle 

tilværelse. Peter Serck skriver om Eilert Løvborg at han ”med sitt vinløv i håret” er hennes 

forblommede idé om en skjønn essens, en absolutt befriende overskridelse” (Serck, 2001: 

52). Kanskje er det Løvborg som en gang for alle ødelegger illusjonen om skjønnhet når det 

blir klart at hans død var så langt fra vakker som den kunne komme. Blir så den eneste 

gjenstående muligheten for Hedda til å oppnå dette skjønne at hun må ta sitt eget liv?  

Vi kan også tolke Hedda dithen at hun ikke evner å ta ansvar for sin egen livssituasjon. I 

motsetning andre litterære kvinnelige hovedpersoner – som for eksempel Nora Helmer, 
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finner hun en annen utvei. En slik analyse vil imidlertid fordømme selvmordet som en 

egoistisk utvei. Og Hedda Gablers selvmord er langt mer komplekst enn en feig kvinnes 

flukt.  
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4 Selvmordet – flukt eller frihet? 
Hvorfor måtte Hedda dø, hvorfor ville hun det? Men ikke minst – hva sier dette selvmordet 

om Hedda? Interessant nok har Hedda fått lite sympati, selvmordet har snarere blitt brukt til å 

underbygge en karakteristikk av henne som kald og egoistisk – først og fremst på grunn av 

graviditeten hennes: Hva slags kvinne tar med seg sitt eget barn i døden? Og hva som skjer 

med de etterlatte, er forbi stykkets slutt. Det eneste vi kan forholde seg til er hva Tesman, 

Brack og Thea sier idet de finner ut at Hedda har tatt sitt eget liv. Kan vi spore sorg? Eller er 

det rett og slett slik som Brack gir uttrykk for – noe man ikke gjør. Skandalen som Hedda 

fryktet, er endelig blitt et faktum.  

 

Tesman løber til døråbningen  

Men – kæreste Hedda, – spil da ikke op til dans i aften. Tænk da på tante Rina! Og på 

Ejlert også.  

Hedda stikker hodet frem mellem forhængene 

Og på tante Julle. Og på dem allesammen. –Herefter skal jeg være stille.  

Hun lukker atter for sig.  

Tesman ved skrivebordet 

Hun har visst ikke godt af at sé os ved dette sørgelige arbejde. Véd De hvad, fru 

Elvested, – De skal flytte ind til tante Julle. Så kommer jeg op om aftnerne. Og så kan 

vi sidde og arbejde der. Hvad? 

Fru Elvested 

 Ja, det vilde kanské være det bedste – 

Hedda inde i bagværelset 

Jeg hører godt, hvad du siger, Tesman. Men hva skal jeg så fordrive aftnerne med 

herude? 

Tesman blader i papirene 

  Å, assessor Brack er visst så snil, at han sér til dig alligevel.  

Brack i lænestilen, råber muntert 

Gerne hver evige aften, fru Tesman! Vi skal såmæn få det nokså morsomt sammen 

her, vi to!  

Hedda klart og tydeligt 

 Ja, nærer de ikke det håb, assessor? De, som eneste hane i kurven – – 

Et skud høres derinde. Tesman, Fru Elvested og Brack farer ivejret.  
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Tesman 

 Å, nu fingrer hun med pistolerne igen.  

Han slår forhængene tilside og løber ind. Fru Elvsted også. Hedda ligger livløs 

udstrakt på sofaen. Forvirring og råb. Berte kommer forstyrret fra højre 

Tesman skriker til Brack 

 Skud sig! Skudt sig i tindingen. Tænk det! 

Brack halvt afmæktig i lænestolen 

 Men, gud sig forbarme, – sligt noget gør man da ikke! (107).  

 

Dette er stykkets siste scene, og foruten å være en dramatisk slutt på teaterstykket, 

sammenfatter den flere av konfliktene som har gått som gjengangere gjennom stykket: Hedda 

blir nok en gang blir satt til side som en slags pyntegjenstand som ikke fyller noen funksjon. 

Brack har ”hånd og hals” over henne, og Tesman har liten interesse både for sin kone og sin 

potensielle rival. Thea er nok engang tilbake som den behjelpelige kvinnen, parat til å forløse 

mannens potensiale – denne gangen for Tesman. Hedda er alene, ufri og musikken har 

stanset. Hun forsvinner inn i husets indre rom, vekk fra det tesmanske. Er det så en flukt fra 

alt dette hun forakter, eller er det slik at Hedda endelig finner friheten i dødens skjønnhet?  

Mary Kay Norseng skriver i essayet ”Sjølmord og Ibsens Hedda Gabler” at professor 

i psykiatri ved Universitet i New York, E.A. Slaby har uttalt at mennesker som begår 

selvmord egentlig ikke vil dø. Selvmordet fremstår altså som den eneste muligheten for disse 

menneskene til å få slutt på smerten (Slaby i Norseng, 2001: 214). En slik hypotese er også et 

godt utgangspunkt for drøftelsen av Hedda Gabler: Vil Hedda egentlig dø, eller er døden den 

eneste utveien fra en tilværelse prisgitt andre mennesker. Og hvis hun vil dø, skyldes det en 

drøm om det skjønne, det bortenfor det trivielle og hverdagslige? Er det fordi friheten er tapt 

at lengselen etter det skjønne det avgjørende momentet som driver henne i døden? Er det 

avmakt, eller ligger det en sann lengsel etter døden hos Hedda?  

I analysen av selvmordet er det lett å ty til psykologiske forklaringsmodeller. I tilfellet 

Hedda Gabler vil en slik analyse i stor grad basere seg på spekulasjoner i Heddas indre 

sjelsliv og en fortid vi kjenner svært lite til. En analyse av Hedda Gablers selvmord må 

imidlertid også ta med i betraktning Hedda som karakter, og selvmordet som en dramatisk 

avslutning, noe publikum forventer. Er det dramaturgi eller psykologi som fører til Heddas 

selvmord? 

Selvmord er muligens en avslutning som både sjokkerer og overrasker, den gang som 

nå, og kan derfor forklares ut fra behov for dramatisk avslutning. Hvis vi tenker oss at Hedda 
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Gabler velger samme utvei som Nora, forlater huset og rømmer med en annen manns barn i 

magen, ville ikke da stykket kjennes ufullendt? Er det nødvendig for historien som fortelles at 

den ender i død? Man kan argumentere for at denne avslutningen er uunngåelig hvis man ser 

på stykket som helhet og hvilke spor i teksten som leder oss frem til selvmordet. Alt fra de 

visne bladene, tante Rinas død og Heddas utstrakt horisontalt i siste akt – hennes mørke klær 

– alt leder an mot denne uunngåelige døden som venter (Rekdal 2001, 218). Selvmordet er 

kanskje dramatisk, men det er også en konsekvens av handlinger og replikker gjennom hele 

stykket. En dramatisk avslutning der en psykologisk sirkel blir sluttet, ulykken i selvmordet 

blir uunngåelig. Hedda som karakter vil fortsatt være prisgitt den enkeltes tolkning – om dette 

var hennes eneste utvei for å komme bort fra en uutholdelig hverdag, eller en naiv lengsel 

etter frihet som endelig fikk sin fullbyrdelse.  

 

 

4.1 Slik gjør man da ikke – et provoserende selvmord 
Hedda Gabler er langt fra den første kvinneskikkelse i litteraturen som er blitt fordømt av 

samtid og ettertid for å ha tatt sitt eget liv. De mest nærliggende eksemplene er Tolstois Anna 

Karenina og Flauberts Emma Bovary. Begge disse kvinnene er, slik som Hedda, prisgitt en 

tilværelse som ikke kan oppfylle deres ønsker for livet. Tone Selboe skriver om Emma 

Bovary i Verdenslitteratur, den vestlige tradisjonen at historien om kvinnen som kjedet seg i 

ekteskapet og livet, og som endte med å ta sitt eget liv, skapte negative reaksjoner i samtiden 

(Selboe, 2007: 387). Det var manglende moralske ankepunkter som kunne bidra til å forklare 

Emmas handlinger. Også Anna Kareninas valg om å forlate mann og barn, en spiral av 

handlinger som også ender i hennes selvmord, var hard kost for Tolstoijs samtid (Selboe, 

2007: 394). Alle disse tre velger å ta sine liv, og etterlater seg barn uten en mor. Hedda på sin 

side tar imidlertid med seg barnet i døden – noe som naturlignok ble enda verre i en tid der 

abort var en synd. Templeton refererer til Emma Bovary og Anna Karenina, og hvordan 

selvmordet ofte fulgte de såkalte falne kvinner, på liknende måte som Hebbel’s Maria 

Magdalena og Strindberg’s Frøken Julie (Templeton, 231). Men Hedda er ingen fallen 

kvinne. For henne er ikke selvmordet en nødvendighet. Hun faller aldri for fristelsen til å 

være utro. Heddas selvmord skiller seg i bakgrunn og handling fra litterære selvmord slik 

som Anna Karenina og Emma Bovary. Men følelsene vi kan spore hos Hedda, den ulykkelige 

følelsen av døden som eneste utvei – den har de til felles.  
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Ved stykkets slutt er Hedda prisgitt en tilværelse der hun er i Bracks vold. Hun synes 

nesten ubetydelig for Tesman som nok en gang velger å vie sin oppmerksomhet til arbeidet 

fremfor sin kone. Nå er det imidlertid en annen kvinne som kan gi ham det Hedda aldri har 

kunnet; inspirasjon og støtte. Thea skal nå gjøre for Tesman det hun har gjort for Løvborg, 

nemlig forløse hans potensiale. Hedda henvises – i både bokstavelig og overført betydning til 

bakrommet der hun møter sin endelige skjebne. Etter å ha bestrebet seg på å være korrekt, 

ender hun livet med et opprør mot alt hun har ønsket å opprettholde. Templeton skriver at det 

er ikke først og fremst fordi Hedda ikke klarer å tilfredsstille patriarkatets krav at hun velger 

å ta sitt eget liv. Det er snarere fordi hun nekter å underkaste seg dem (Templeton, 1999: 

231). Brack sier så poengtert ved stykkets slutt: Sligt noget gør man da ikke! I denne siste 

setningen ligger kanskje det som er mest kontroversielt i Heddas selvmord. Det er verken 

forventet, akseptert eller ventet, og i hvert fall ikke fra en kvinne.  

  Men var det selvmordet som fenomen eller Heddas selvmord som var mest 

kontroversielt? På Ibsens tid – som i dag – var selvmord kontroversielt, men altså langt fra 

noe ukjent fenomen. Karin Johannison skriver at selvmord blant kvinner ikke så ut til å være 

spesielt belastende rundt 1880–1890–tallet, og at det i stor grad kunne settes i sammenheng 

med forgiftning eller abortforsøk. Selvmord var mer vanlig blant skilte eller ugifte kvinner 

enn blant kvinner som var gift. Imidlertid fantes også ”frykt, anger, bluferdighet” i tillegg til 

”Ulykkelig kjærlighet” og ”sinnsforstyrrelser” blant selvmordsårsakene, hvorav sistnevnte 

var i overvekt. (Johannison, 1996: 103–104). Mary Kay Norseng trekker frem hvordan 

Heddas impulsive handlinger langt på vei er hennes varemerke. Hun presiserer imidlertid at 

mange som er i faresonen for å begå selvmord, er mennesker som er manisk depressive og 

lider under store humørsvingninger. (Norseng, 2001: 217). Humørsvingningene kan vi kjenne 

igjen i faktiske handlinger i stykket, som for eksempel når Hedda vil brenne av Thea håret 

eller når hun skyter med pistol mot Brack.  

Mange vil nok ha større forståelse for selvmordet hvis det skyldes en sinnslidelse, 

men også ulykkelig kjærlighet kan forklare Heddas handlinger hvis vi tillater oss å se på 

henne som et menneske; en kvinne som er ulykkelig forelsket i Løvborg. Eventuelt kan også 

frykten for en skandale føye seg inn i årsaksmønsteret som Johannisson beskriver ovenfor. 

Det er imidlertid viktig å ha i mente at de årsakene til selvmord som Johannisson beskriver, 

var realiteter. Det er virkelige kvinner som blir beskrevet, ikke dramatiske karakterer. 

Kanskje disse kvinnene tjente som inspirasjon for Ibsen. Det kan vi ikke vite, og det er 

strengt tatt ikke nødvendig å vite. Uansett gjenkjenner vi forargelsen over selvmordet. Og vi 

kjenner igjen sorgen. Men det kan se ut til at tvetydigheten i Heddas karakter og lidelser har 
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måttet gi tapt for en mer populær oppfatning av henne som ondskapsfull. Gerland skriver for 

eksempel: 

 

Sjølv om det har vore vanleg å sjå Hedda Gabler som eit kroneksempel på ei djupt 

ubalansert kvinneleg dramatisk person, har forskarane ironisk nok nølt med å forstå 

henne ut frå den uuthaldelege mentale pina som forfattarar har vore opptatt av dei 

siste fire hundre åra. (Gerland, 2001: 214) 

 

Hennes uutholdelige pine har kommet i skyggen av monster–karakteristikken, hun som tar 

barnet sitt med seg i døden. I kommentarutgaven av Hedda Gabler i Henrik Ibsens skrifter 

beskrives Hedda som en kvinne med en indre, kald lidenskap som legger fra seg livet slik hun 

legger fra seg et plagg (Ystad, 2009: 70). Sammenlikningen av livet med et plagg 

underbygger en forståelse av Hedda som overfladisk og blasert. Den kalde lidenskapen som 

følger den kyniske femme fatale. Norseng fremhever hvordan myten om femme fatale har 

ledet mange kritikere til å lese Hedda Gabler uten å ta hensyn til hennes indre smerter.  

 

The myth of the femme fatale: what might be described as Hedda’s ”evil,” 

manipulative behaviour – everything from giving Løvborg a gun to hurting Aunt 

Julie’s feelings about her hat – has been far more provocative, and compelling, than 

her pain. Gender prejudice: controlling women do not suffer, they make others suffer, 

is a judgement still commonly held. (Norseng, 1999: 10) 

  

Hvis vi forutsetter at selvmordet er nok en handling fra en kynisk og beregnende kvinne, er 

det vanskelig å utvise sympati for Hedda. Leser vi imidlertid Hedda med forståelse for 

depresjonen og melankoliens mørke, er det kanskje vanskeligere å se på selvmordet som 

provoserende, og heller som et uttrykk for en tragisk kvinneskjebne. 

 

 

4.2 Selvmordet som dramatisk nødvendighet 
Det er ikke uvanlig å sammenlikne Hedda Gabler med de greske tragediene, ikke minst på 

grunn av assosiasjonene til Nietzsche, skjønnheten – og det apollinske versus det dionysiske. 

Hedda Gablers selvmord har imidlertid lite av den greske tragedien over seg, det er ikke noe 

heltemodig over hennes handling. Tjønneland skriver at ”hvis selvmordet er hysterisk 
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motivert, er det vanskelig å se noe heroisk i dette, Hedda hadde lakket seg inn i et hjørne. 

Hun klarer ikke å oppfatte konvensjonen som et springbrett for egenutfoldelse” (Tjønneland, 

2008: 9).  

Det er lett å falle for fristelsen til å forklare Hedda Gablers handling slik vi forklarer 

selvmordet når det skjer i virkeligheten – hvis det i det hele tatt er mulig å forklare et 

selvmord. Vi tyr til psykologien, til fortiden og til menneskesinnet, men glemmer kanskje at 

Hedda Gabler ikke er et ekte menneske. Hun er og blir en karakter i et teaterstykke som 

spilles på en scene – foran et publikum. Norseng påpeker i sin artikkel litterære kritikeres 

ubehag ved å gi fiktive litterære personer et sjelsliv, da det er intellektuelt suspekt. (Norseng, 

1999: 10). Det kan være vanskelig å finne forklaringen til et selvmord i replikker i et drama 

fordi vi må huske på at replikkenes funksjon også skal være å bringe handlingen videre. Slik 

som ”Hedda, of course, speaks in ”created” not ”ordinary” language. But for that very reason, 

crafted as her language is to express her emotional life in poetically intensified imagery, 

should it not be riddled with the vocabulary of pain” (Norseng, 1999: 25). Vi kan kanskje 

ikke lese sorgen inn i replikker hvis funksjon er handlingsdrivere, men det er også i de 

poetiske vendingene man kan spore Heddas sorg. Allerede i den første scenen gir Ibsens oss 

et hint om dødens endelighet i Heddas beskrivelse av det visne løvet.  

 

Hedda igen rolig og behersket 

 Jeg står bare og sér på løvet. Det er så gult. Og så vissent.  

Tesman pakker skoene ind og lægger dem på bordet 

 Ja, vi er jo også ude i September nu. 

Hedda atter urolig 

 Ja tænk, – nu er vi allerede i – i September (16).  

 

Vi forstår hennes sorg: Det er allerede i september, tiden går forbi Hedda. Hun er en betrakter 

av sitt eget liv. Disse replikkene er mettet av betydning i den forstand at de forteller oss om 

Heddas tanker og sjelsliv utover de faktiske handlingene vi ser på scenen.  

Som lesere får vi imidlertid mer informasjon gjennom sideteksten enn det vi gjør som 

publikummer. Den dramatiske finalen der Hedda tar sitt eget liv, er ikke noe vi ser eller leser 

om, det foregår på bakrommet. Han slår forhængene tilside og løber ind. Fru Elvested også. 

Hedda ligger livløs udstrakt på sofaen (107). Som publikum eller leser får vi beskjeden om 

selvmordet fordi Tesman sier at Hedda har skutt seg i hodet. Fordi Hedda Gabler er et 

teaterstykke, må vi ta med i betraktning regissørens mulighet og evne til å forandre 
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fremstillingen av selvmordet. Forfatter Errol Durbach beskriver en studentoppførelse av 

Hedda Gabler der slutten ble endret slik at Hedda skyter seg midt på scenen. Hun blir stående 

støtt, fri fra alt og alle. Hun setter pistolen til hodet, og de andre styrter til liket mens de roper 

uforståelige ord. Hedda står like støtt. ” Ho har endelig blitt seg sjølv, den frigjorde ånda 

lausrive frå liket på golvet, og ho morar seg ørlite over den utilstrekkelege og malplasserte 

reaksjonen på at ho er død” (Durbach, 2001: 105). Durbach har et ambivalent forhold til 

denne tolkningen av Hedda der hun endelig tar steget ut i en fri verden, inn i et nytt århundre 

som kanskje kunne svare til hennes forhåpninger om livet. Durbach skriver at en feministisk 

og romantisk tolkning unnlater å ta hensyn til destruksjonen som følger i kjølvannet av 

hvordan Hedda med pistolen kjemper seg til frihet. Som publikummer vil vi imidlertid i stor 

grad være prisgitt fortolkningen som regissøren har lagt til grunn, og ikke minst om 

skuespilleren som har rollen som Hedda vekker sympati. Hvorvidt vi har sympati med Hedda 

når teppet faller og lysene slås på, avhenger ikke lenger bare av Ibsen, men like mye av 

regissørens tolkning av Hedda som kvinne, monster eller menneske.  

 

 

4.3 Hvorfor må Hedda dø? 
Hvis vi nå ser bort fra den dramatiske effekten av selvmordet som avslutning på et 

teaterstykke og i stedet konsentrerer oss om karakteren Hedda Gabler – hvorfor er døden 

uunngåelig for henne?  

Hvis vi leser Hedda som en representant for det feilbarlige mennesket, ikke bare en 

femme fatale eller et monster, kan vi da se selvmordet som et symptom på samfunnsforhold 

som i stor grad neglisjerte kvinner? Templeton er av de kritikere som ser på Heddas selvmord 

som en mulighet for henne til å finne mening i livet (Templeton, 2001: 215). Selvmordet blir 

en trassig protest mot patriarkatet, en feministisk handling som gir henne en mening med 

livet. Helge Rønnings tolkning går i samme retning når han skriver i sin artikkel at 

selvmordet – døden, blir den eneste utveien ut av et borgergerlig mannssamfunn der friheten 

ikke kan realiseres. (Rønning, 2001: 119). Det er en naturlig forståelse i Ibsens samtid, men 

et selvmord er også så drastisk at vi kanskje må lete etter flere årsaker til hvorfor Hedda 

Gabler begår selvmord. Rekdal sammenlikner Heddas tomhet og tristhet med melankolien 

slik Julia Kristeva beskriver den i Svart sol. Depresjon og melankoli” (Rekdal, 2000: 231). 

Depresjon og melankoli er den rake motsetningen til en eventuell oppfatning av Heddas 



 76 

selvmord som uttrykk for trass og naiv skjønnhetslengsel. Denne melankolien kan vi 

imidlertid spore gjennom stykket, helt fra første samtalen mellom Hedda og Brack:  

 

Hedda 

Uh, – jeg synes her lugter lavendler og saltede roser i alle værelsene. – Men den lugt 

har kanské tante Julle ført med sig.  

Brack lér 

 Nej, så tror jeg heller det er efter salig statsrådinden. 

Hedda  

Ja, noget afdød er der ved det. Det minder om balblomster – dagen efter. (folder 

hænderne bag om nakken, læner sig tilbake i stolen og ser på ham). Å, kære 

asssessor, – De kan ikke forestille Dem, hvor gyseligt jeg vil komme til å kede mig 

herude (46).  

  

Heddas avsmak for blomstene er underlig, fordi hun gjennomgående er på jakt etter det 

skjønne. Men disse blomstene lukter død, de er ballblomster dagen etter. De visne blomstene 

vekker våre assosiasjoner til død, festen er over for Hedda Gabler. Helland skriver at: Slik 

som Hedda er de bare til pynt i det tesmanske stuer, uten eget liv (Helland, 1992: 123). Det er 

en resignasjon over tilværelsen som fremgår av Heddas konstatering av de visne blomstenes 

tilstedeværelse. Det er ikke vår i vente for Hedda.  

Kanskje blir selvmordet et uttrykk for den endelige handling som bekrefter at hun 

lever. Det er da hun i følge seg selv når skjønnheten som i livet bare har vært en abstrakt 

tanke. Er det fordi hun som kvinne endelig stiger frem som levende, og ikke lenger bare et 

objekt som ikke hadde høyere standard i hjemmet enn møblementet. Eller er det kvinnen 

Hedda som må dø? Shoshana Felman tar utgangspunkt i Balzacs novelle ”Adieu” der 

kvinnen Stéphanie hadde mistet forstanden etter gjentatte overgrep i to år. Det var først når 

hun ble helbredet – da hun opphørte å være objekt, men steg frem som et individ, at hun 

måtte dø.  

 

Imidlertid, for perfekt å oppfylle ”En kvinnes plikt”, spille sin rolle i likhetens teater 

og speilende gjenkjenne og perfekt reflektere Philippes ”identitet”, må Stéphanie selv 

forsvinne. Hun må dø som den andre, som et autonomt subjekt (Felman, 2002: 116).  
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Det er altså i det øyeblikket hun gjenkjenner Philippe, når hun har gjenfunnet sin identitet, at 

hun må dø. På grunn av sin narsissistiske dialektikk, blir drapet på kvinnen i Balzacs novelle 

et selvmord, fordi den mannlige hovedrollen Philippe ser sitt eget speilbilde i det han dreper 

henne. (Felman, 2002: 116). Leser vi imidlertid Hedda Gabler i lys av Felmans syn på drapet 

av den autonome kvinnen, er det påfallende hvordan rollene er snudd opp ned. Kan vi tolke 

Hedda som en motsetning til Stephanie, fordi Hedda til en viss grad har inntatt den 

standardiserte rollen som en mann? At det er idet hun gir Løvborg pistolen at hun dreper det 

eneste som kan speile hennes drøm om det skjønne. Ved Løvborgs død, vender Hedda tilbake 

til en lukket tilværelse innenfor husets fire vegger. Hun blir igjen en del av møblementet, hun 

kan ikke brukes til noe. Hvis vi følger Felmans tankerekker, blir Heddas selvmord uunngåelig 

fordi hun speiler seg i sitt mannlige motstykke Løvborg. Hans død blir hennes endelikt. 

Objektet Hedda Gabler opphører ved selvmordet, hun får en annen dimensjon, en dypere 

personlighet. Selvmordet – og det å dø i skjønnhet, setter også et punktum for 

skjønnhetstrangen og assosiasjonene til det guddommelig vakre. Hvis vi ser Løvborgs død 

som en premiss for Heddas selvmord, kan vi knytte det opp mot behovet for fallisk makt. 

Gerland ser det i sammenheng med Freuds teori om at dødsdriften er forbundet med en form 

for gjentakelsestvang. Dette behovet for å gjenta fortiden leser han også i Hedda. Hennes 

behov for å gjenskape sitt luksuriøse liv og Løvborg som en fri og vakker bohem er hennes 

forsøk på å gjenta det fortidige:  

 

Eg vil meine at dødsdrifte slik Freud her skildrar dei, som eit driv mot å gjeninnsetje 

den fortida ein ikkje kan kontrollere, som ein ikkje eingong er medviten om, spøker 

over Heddas freistnad på å skape ei vakker handling som skal gi meining til livet 

hennar. (Gerland, 2001: 208) 

 

Hvis det er en mann som leder henne i døden, er det savnet etter Løvborg eller er det frykten 

for Brack? Norseng skriver at det virker tilsynelatende som om Løvborg gir Hedda livslysten 

tilbake, evnen til å puste – men at også dette er kortvarig (Norseng, 1999: 31). Frode Helland 

har på sin side en annen forståelse av selvmordet enn Norseng. Helland skriver at for Hedda 

blir selvmordet en befrielse for henne selv. Hadde denne befrielsen vært knyttet til Løvborg, 

ville det snarere vært en flukt (Helland, 1992: 106). Kanskje det er begge deler. Fordi Brack 

forespeiler henne en situasjon der hun vil miste alt hvis hun ikke behager ham til stilhet. 

Ufrihetens ultimate sluttpunkt.  
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Det er imidlertid vanskelig å gi en fullgod forklaring på hvorfor Hedda ikke ser noen 

annen utvei enn å ta sitt eget liv. Rekdal beskriver Heddas romantiske forhold til døden som 

en form for forelskelse. En forelskelse som er altoppslukende og større enn henne selv. En 

form for lidenskap der man forfølger noe man egentlig ikke vil, men ikke klarer å motstå. 

(Rekdal, 2001: 218). Sæterbakkens trekker frem antatte manglende forståelse for døden som 

en fysisk realitet er interessant fordi den også viser Heddas tilnærmet bovaristiske forståelse 

av livet, et romantisk vrangbilde av dødens endelighet. 

 

Slik skrives Hedda inn i selvmordets borgerlige mytologi, der det fremste hensynet er 

det estetiske, begrunnet i redselen for å bli funnet under uverdige omstendigheter. (…) 

Hun som velger å dø for egen hånd, ønsker at det er selve avgjørelsen, selve 

handlingen som skal finnes igjen etter henne, ikke døden som organisk fysisk realitet. 

(Sæterbakken, 2001: 48–49) 

 

Det er intet vakkert med et selvmord, men Hedda tror – og ønsker det. Hennes desperasjon 

etter å leve ender med døden, hun stadfester endelig sin betydning for sine omgivelser ved 

sitt fravær. Det er poesi i avslutningen rent dramatisk, men også fordi sporene av de 

underliggende kvalene og drømmene som Hedda holder skjult, med ett blir realisert. 

Sæterbakken beskriver det vakkert og poengtert når han sier at ”Å ta bladet fra munnen blir 

her synonymt med å sette pistolen for pannen” (Sæterbakken, 2001: 48). Endelig tør Hedda å 

leve. Ironisk nok.  

Hvorvidt Heddas selvmord er grunngitt i et ønske om den endelige friheten eller en 

flukt fra et liv hun ikke ønsket, er vanskelig å si med sikkerhet, for Hedda Gabler er prisgitt 

den enkeltes tolkning av henne. Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at selvmordet gir 

Hedda Gabler en menneskelig dybde. Selv de som tolker Hedda som ond, kan vanskelig 

overse den fundamentale tragedien som ligger i et selvmord.  
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5 Jeg er også Hedda Gabler – en avslutning 
Vi søker å forstå andre mennesker ut fra vår egen erfaring. Vi har problemer med dem som 

sprenger rammene for menneskelighet, som handler i strid med våre forventinger til hvordan 

mennesker – i denne sammenheng hvordan kvinner – skal leve og oppføre seg. Rammene kan 

være snevre eller vide, men så lenge det forutsetter en transcendens fra egen erfaring, en 

forståelse for det vi ikke selv har erfart og opplevd, kommer vi ofte til kort. Hedda Gabler 

sprenger kanskje disse rammene – først og fremst gjennom sine handlinger i forhold til 

Løvborg, så gjennom selvmordet. Dermed klarer vi kanskje ikke å se kompleksiteten i Hedda 

Gablers person, det er ikke lett å forstå hennes sjelelige kvaler. Det er imidlertid alltid 

vanskeligere å se en menneskelig dybde hos karakterene i et teaterstykke enn det er i en 

roman. På scenen er det først og fremst de handlingsdrivende replikkene som gir oss et 

innblikk i karakterene. Men Hedda har en dybde, hun er også en representant for alle de 

kvinnene som på denne tiden levde i kjærlighetsløse ekteskap uten mulighet til å utvikle sine 

egne evner.  

Ibsens tanker om Hedda Gabler gir oss en pekepinn på hvordan han ønsket at vi skulle 

lese Hedda Gabler. Men det er langt fra autoritativt, teksten og Hedda Gabler lever sitt liv 

langt bortenfor Ibsens forventinger. Roland Barthes skriver i ”Forfatterens død” at sannheten 

ikke ligger hos forfatteren, men i teksten. Vi søker å forstå tekster, romaner og historier ved å 

forstå det menneskelige, det vi kan kjenne oss igjen i. Som lesere er vi ikke objektive 

betraktere av en annens beretning, det er opp til oss å tre inn i opplevelsen og å kjenne oss 

igjen i karakterene og historiene. Hvis jeg tar utgangspunkt i Barthes ord om at leserens 

fødsel begynner med forfatterens død, (Barthes, 1977: 148) er det min lesning av Hedda 

Gabler som er bestemmende for hvordan jeg tolker handling og karakterer. Det er ingen gitte 

premisser for tolkningen, i tekstens natur ligger ingen forståelse eller noen evig sannhet. 

Teksten får en personlig mottakelse av leseren som trer inn i den med sin egen sannhet. 

Denne leseren har sin egen historie, sin egen psyke. Denne leseren er meg. Jeg er også Hedda 

Gabler.  

 Toril Moi skriver i artikkelen ”Heddas silence: Beauty and despair in Hedda Gabler” 

hvordan vi må prøve å se verden fra Heddas ståsted – om så bare for et øyeblikk. Slik kan vi 

forstå teaterstykket gjennom å identifisere oss med henne – tre inn i hennes sjelsliv. Bare på 

den måten kan vi også nå en form for forståelse av stykket som helhet. Ikke minst er vi 

kanskje et skritt nærmere gåten om hvorfor Hedda tar sitt eget liv.  
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Hedda is all of us,” one of them declared. Postmodern directors, however do their 

utmost to block identification, usually because they take as gospel the highly 

questionable idea that someone who identifies with a character necessarily must take 

that character to be real and thus fail to realize that she is dealing with theatre. (Moi, 

2014: 436) 

 

Det er sant: Hedda er ikke ekte. Men hva er litteraturen om ikke et sted der vi kan utforske og 

utvikle vårt eget følelsesliv, vår evne til å forstå medmennesker og dermed oss selv? På seg 

selv kjenner man andre. Med det er ikke dermed sagt at vi trenger å forstå Heddas handlinger. 

Hun er en dramatisk karakter i et teaterstykke. Med en litterær nysgjerrighet går vi imidlertid 

bakenfor handlingene, vi finner sporene som Ibsen har etterlatt som brødsmuler i teksten, 

spor som bærer vitne om et menneske som er mer enn sine handlinger.  

For dagens norske kvinner er det fortsatt vanskelig å manøvrere mellom det tradisjonelt 

kvinnelige og det som oppfattes som litt annerledes. Det er en annerledeshet mellom kvinner 

og menn, men kvinner seg imellom er også forskjellige med ulike roller, forventninger og 

behov. Jeg føler sympati for karakteren Hedda Gabler – ikke fordi jeg ville handlet som 

henne, eller fordi jeg kjenner meg igjen i hennes situasjon, men fordi jeg har empati for en 

kvinne som er annerledes. For selv om kravene og forventningene til en kvinne har forandret 

seg, eksisterer de fortsatt. Hedda Gabler som karakter provoserer oss kanskje på andre måter i 

dag enn på Ibsens samtid. Hvorfor tok hun sitt eget liv, hvorfor tok hun ikke heller tak i livet 

sitt – frigjorde seg fra hjem og mann? For en kvinne i dag føles det kanskje underlig – og for 

noen nesten provoserende at hun ikke brøt ut av ekteskapet og valgte kjærligheten. For noen 

fremstår Hedda Gabler som overfladisk og materialistisk, et typisk eksempel på en trofékone 

som ikke bryr seg om annet enn fasade. Men jeg tror ikke hun er slik. Vi lever i en tid der vi 

ønsker å skape et inntrykk av suksess og lykke i sosiale medier til alle døgnets tider. Vi er 

alle Hedda Gabler som ikke viser det som ligger under. Narcissus lever i et ekko–kammer av 

”likes” på facebook.  

Ved å våge å se forbi det som er annerledes, det som føles provoserende ved Hedda 

Gablers handlinger, kan vi kanskje evne å se det allmenne i hennes reaksjonsmønster. Vi kan 

kjenne oss igjen i hennes drømmer, lengsel og sjalusi.  
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