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PRIVILIGEREDE DUKKEBØRN OG VOKSNE,
DER HAR BIDT I ASFALTEN

Ibsens Et Dukkehjem fik sin
berømmelse lige fra starten i 1879
med ”braget fra porten”, altså
lyden af Nora, der smækker med
døren og forlader mand og børn.
Et skridt, der vakte vild furore og
satte skub i datidens begyndende
ligestillingskamp. Som alle andre
ægte klassikere rummer teksten
dog meget mere end det, og i vores
arbejde med teksten er især to an-
dre fronter end den mellem mænd
og kvinder, trådt frem og har fået
hovedroller i iscenesættelsens
fortolkning. De fem karakterer
fordeler sig nemlig forskelligt på
de to akser “idealister – samfunds-
støtter” og “privilegerede børn –
voksne med hårde erfaringer”.  
Lad os begynde med den sidste.

I slutscenen erklærer Nora, at
hun ikke længere vil være dukke
i Thorvalds dukkehjem. Dermed
peger hun på en vigtig skillelinje,
der handler om den privilegerede
elite overfor dem, der bliver holdt
udenfor selvsamme privilegier.
Nora og Thorvald har aldrig mær-
ket det virkelige voksenliv, når det
er værst. Hun har levet beskyttet,
først af sin far, siden sin mand,
mens Thorvald hele vejen har
tilhørt det gode netværk og derfor
har kunnet “holde sin sti ren”, som
han siger. Selvom Thorvald var
nede med et burn out og måtte re-
kreere et års tid i Italien, så vendte
han tilbage i fuld figur. Og sådan
oplever de to dukkebørn verden:

Som en legeplads, hvor man altid
får en chance, et barn, en kjole,
et chefjob til. Også Rank, lægen
med den arvede formue, har hele
livet været sikret og beskyttet af
sine privilegier. Anderledes er det
med Niels Krogstad og Kristine
Linde. De har begge været nede og
bide i asfalten. De var forelskede,
men han havde intet job, og hun
måtte tage sig af to små brødre
og en syg mor, så hun valgte den
løsning, som virkeligheden gav:
En rig mand, hun ikke elskede.
Krogstad fik en kone og to drenge,
men konen døde, og Krogstad blev
presset ud i en eller anden form
for fusk, måske dokumentfalsk. Og
det blev opdaget. Siden har hans
karriere befundet sig i randområ-
det med konstant risiko for at ryge
helt ud i kulden. Ibsen karakteri-
serer med dette skel, hvordan
privilegier kan infantilisere, når
man har dem, og forbitre, når man
ikke har dem.

Bag ved privilegiefordelingen
findes en anden opdeling, som
går på, om det er pagten med
samfundet eller den med de
nærmeste relationer, der er
vigtigst. Thorvald, Rank og Fru
Linde er karakterer, der forlader
sig på samfundets institutioner
og love. De tror på samfundets
fundamentale retfærdighed, som
tilsiger, at den, der arbejder hårdt
og overholder loven, belønnes
med lykke. Den tiltro gør dem til

affirmative samfundsstøtter. Nora
derimod er idealist og absolutist,
idet hun tager sit ægteskabsløfte,
sin tro på kærlighedsrelationen til
Thorvald helt alvorligt. Hvis man
elsker, kender kærligheden ingen
grænser, og det at bryde loven
eller at tage sit eget liv er ingen
forbrydelse, hvis man gør det for
at frelse den anden. Det svigt, som
Nora oplever, har Krogstad på sin
vis allerede oplevet. Han elskede
Kristine Linde, men hun valgte
ham fra til fordel for en samfunds-
mæssig mere sikker position. Hvis
man skal sætte idealet, familien
og kærligheden over samfundets
institutioner, kræver det mod, og
det er her Thorvald kommer til
kort. Thorvald vover ikke at sprin-
ge med på Noras idealistiske, og
tendentielt samfundsomstyrtende
projekt. Ikke at han ikke elsker
hende, men han tør simpelthen
ikke leve uden sine privilegier.
Noras idealisme er tiltrækkende,
fordi den er absolut og bærer den
rene frihed i sig. Men det gør den
også farlig, og Thorvald står tom-
hændet tilbage. Med sit skridt væk
fra Thorvald forlader Nora både
den samfundsstøttende position,
som hun via Thorvald nød godt
af. Men samtidigt forlader hun
den barnlige dukkeverden og går
ud i en verden, hvor risikoen for
at skulle ned og bide i asfalten er
overhængenden. Men hun er ikke
bange.

Af Jens Christian Lauenstein Led
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