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Gengangere Henrik Ibsen Hent PDF "Gengangere" er et af Henrik Ibsens mest elskede og kendte

teaterstykker. Fru Alving er for nylig blevet enke og kæmper for at få lov til at åbne et asyl i sin afdøde mand,
kaptajn Alvings, navn. Kaptajnens barndomsven, pastor Mendes, hjælper hende med at håndtere de

økonomikse forhold. Da fru Alvings søn kommer hjem fra udlandet, bliver hun lykkelig, men han kæmper
med sine egne dæmoner. Snart viser det sig, at kaptajn Alving har levet et langt mere udsvævende liv, end
hvad der sømmer sig for en gift mand. Et liv han har fået hjælp til at dække over. Blandt andet af pastor
Manders. Den norske dramatiker og digter Henrik Ibsen (1828-1906) er én af de vigtigste forfattere i Det
Moderne Gennembrud og regnes som grundlæggeren af det moderne drama med skuespil, der sætter den
menneskelige psykologi i centrum og kredser om den fortid, det er så umuligt at flygte fra. Ibsen er

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