
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943–2001  
title:  
  
Autor(in)/ Erik M. Christensen 
author: 
 
Kapitel/ »Har Nora Helmer (fået) fremkaldt abort?« 
chapter:  

BERLINER 
BEITRÄGE 
ZUR SKANDINAVISTIK 

In:  Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943–2001. Berlin: 
Nordeuropa-Institut, 2001 

 
ISBN: 3–927229–04–0 
 
Reihe/ Berliner Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 6 
series: 
 
ISSN: 0933-4009 
 
Seiten/ 369–373   
pages: 

Diesen Band gibt es weiterhin zu kaufen. This book can still be purchased.  
 

© Copyright: Nordeuropa-Institut Berlin und Autoren. 
© Copyright: Department for Northern European Studies Berlin and authors. 
 



Rar Nora Helmer (fäet) fremkaldt abort? 

»How many children had Lady Macbeth?« Iyder et berygtet sp0rgsmäl. Det 
er berygtet, fordi det illustrerer den misforstäelse, at fiktive personerogsä er 
virkelige personer, hvis liv uden for teksten man kan unders0ge nrermere 
eller trenke fomuftigt om. 

Men hvilken mening har en digtning som Shakespeares eller Ibsens, 
hvis vi ikke netop oplever personeme som virkelige i den dramatiske illu
sion? Og kan Henrik lbsen overhovedet vrere kritisk realist (som han jo tit er 
blevet kaldt), hvis vi ikke gär ind i den fiktive verden, som om den principielt 
var en fremtrredelsesform for vores egen virkelighed i historisk og/ eller aktuel 
forstand? 

Ja, det er dyre sp0rgsmäl, og man skubber dem foran sig som en slags 
barrikade eller beskyttelse imod det latterlige, som sikkert for de fleste Iresere 
stikker i det sp0rgsmäl, som udg0r titlen pä dette beskedne indlreg med stor 
rrekkevidde. 

Rrekkevidden er stor, fordi Nora HelmeriEt dukkehjem {1879) lige 
siden sin f0rste optrreden har vreret mistrenkt for at vrere sin digters postulat: 
man har sagt, at ingen »lrerkefugl« sä hurtigt kan komme ti1 sig selv i l0bet af 
et par juledage, som lbsen lader Nora g0re. Alt det flagrende, bamligt 
umyndige skulle vrere den sande Nora, og den kvinde, som til slut selv vil 
finde ud af, hvem der harret, samfundet eller hun, og som er i stand til at for
lade mand og b0m og tryghed og alt, hun skulle vrere et usandsynligt postu
lat? I den sammenhreng er naturligvis ogsä N oras erfaringer som k0nsvresen 
relevant, og har hun fremkaldt abort eller fäet fremkaldt abort, sä har hun 
vreret igennem pr0velser, som mätte bidrage tildenlatente modenhed, som 
vi er n0dt til at tro pä, hvis den akutte handlekraft i stykkets slutning skal 
vrere trovrerdig for eftertanken. 

* * * 
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Har Nora fäet frernkaldt abort? Der er mange andre ting i bendes liv, som 
kan bave bidraget til at prrege bendes karakter pä afgßrende mäde. Det 
rrekker fra makronerne, som bun spiser bag sin mands ryg og lyver om, frem 
til bendes flirt med doktor Rank, den d0dssyge lrege; og man mä ikke 
glemme, at bun Arelangt bar arbejdet med sin bemmelige greld til Krogstad. 
Men nu vil man altsä vide, om bun bar fäet fremkaldt abort. Hun bar jo kun 
tre b0rn efter orte ärs regteskab, og vi lades ikke i tvivl om, at bendes regte
mand betragterbende som seksuelt srerdeles tiltrrekkende. Hun siger det selv 
til sin gamle veninde, fru Cbristine Linde, og Torvald gär direkte efter bende 
i balnatten, ja, ban skildrer sine fantasier om bende: »ganske alene med dig, 
du unge skrelvende dejligbed«, bans blod koger (Hundredrsutgave, bd. 8, p. 
346 - berefter kun sideangivelse). Den samme regtemand er ikke vant til 

afslag pä det omräde: 

HELMER. Hvad skal det sige? Du leger nok spegefugl med mig, Iilie Nora. 
Vil; vil? Er jeg ikke din mand - ? [346] 

Og bvad tyder sä pä, at lille fru Helmer skulle bave (fäet) fremkaldt abort? Ja, 
bvad? Derfindesen enkelt replik i stykket, som vil kunne udlregges i den 
retning. Den falder pä det sted, bvor Nora og fru Linde bartalt sammen om 
doktor Ranks sygdom, som er en k0nssygdom, og bvor den harnlese fru 

Linde bar dette ordskifte med N ora: 

FRU LINDE. [ ... ] sig mig, er doktorRank altid sä nedstemt som igä.r? 
NORA. Nej, igä.r var svrert päfaldende. Men han brerer forresten pä en meget 
farlig sygdom. Han har irering i rygmarven, stakker. Jeg skal sige dig, hans 
fader var et vremmeligt menneske, som holdt elskerinder og sä.dant noget; og 
derfor blev sennen sygelig fra bamdommen af, forstär du. 
FRU LINDE (lar sytrajet synke). Men krereste, bedste Nora, hvor fär du sligt 
at vide? 
NORA (spadserer). Pyt,- när man har tre bram, sä fär en undertiden besrag af 
- af fruer, som er sä halvvejs lregekyndige; og de fortreller en jo et og andet. 
FRU LINDE (syr igen; kort taushed). Kommer doktorRank hver dag her i 
huset? [312] 

Ingen tvivl om, at dette lille ordskifte kan tillregges andre funktioner i Et 
dukkehjem, end at antyde en abort. Ingen tvivl. Men bvorfor sretter Nora sig 
ikke ned? Hvorfor spadserer bun? Hvorfor skifter bun til tredie person 
(»man [ ... ] en«)? Hvorfor stammer bun? Og bvorfor skal der vrere en op-
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h0ren af fru Lindes syen f0r hendes sp0rgsmäl, og »kort taushed« efter at 
N ora har svaret? Erdet virkelig sä betydningsfuldt, hvorfra hun har sin viden 
om den k0nssygdom? 

Ja, det er betydningsfuldt. Betydnin~fuldt, som alting hos lbsen. Her 
er betydningen blandt andet den, at der i Nora Helmers liv har fundet en 
form for seksualoplysning sted, som äbenbart ikke er ganske uproblematisk. 
Og hvad har det med det faktum at g0re, at »man har tre b0m«? Kort sagt, 
hvad erdet for »fruer«, Nora taler om? Dem, som man »Undertiden« fär 

bes0gaf? 
Det kan jo ikke blot vrere jordem0drene, som bar forl0st Nora ved de 

tre b0mef0dsler. Sä havde hun ikke sagt »undertiden«. Det ord er snarere en 
omgäelse af en prrecis angivelse. Hvomär fär »man« bes0g, »när man har tre 
b0m«? Bes0g af fruer. Nej, det er ikke bes0g af fruer; det er »bes0g af- af 
fruer«. Der erenmarkant t0ven, Nora benrevner dem ikke, og mäske er vi 
midt i en af hendes dygtige n0dl0gne, mere eller mindre gennemskueligt. 
Hvad erdet mon for fruer, undertiden? 

* * * 

Der erdet mrerkelige ved det 19. ärhundredes sidste halvdel, at her falder 
f0dselshyppigheden i de europreiske befolkninger radikalt Svangerskabs
prrevention og abort. Og for nu at g0re en lang historie kort, sä erdet almin
delig medicin-historisk viden (som bare slet ikke er almindelig bekendt i 
dag), at omtrent det samlede lregevresen var imod prrevention, imod oplys
ning om prrevention og imod fremkaldelse af abort pä enhver mäde. Hele 
dette omräde var en faktisk kvindesag, som i stort omfang blev varetaget af 
jordem0dre og andre klage kvinder til trods for uvilje og modstand fra lreger, 
kirker og myndigheder. Det kan man lrese sig til i en fremstilling som Angus 
McLaren, A History of Contraception (1990), hvor det blandt meget andet 
om Noras tid fortrelles: 

It was a sign of the times that churchmen increasingly employed medical 
rather than moral arguments when arguing against contraception. Doctors 
became in the nineteenth century the acknowledged authorities on 
procreation. They had linked ovulation to menstruation and publicized the 
rhythm method that the church grudgingly accepted. But doctors were 
unwilling to go much further in responding to their patients' requests for 
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infonnation. The self-help aspect of the birth control movement and a clear 
suspicion of doctors' selv-seiVing concems were obvious in works of birth 
controllers [ ... ].In response, most doctors publicly attacked birth control as 
the brainchild of quacks and midwives. [195f.] 

Such was the association ofbirth control with >advanced women< that 
the frrst generation of women doctors found that both their colleagues and 
patients assumed they would provide advice on abortion and contraception. 
[198]. 

* * * 

Vores tese lyder: Noras replik om de halvvejs laJgekyndige fruer (312) er 
udformet sädan, at den i 1879 har kunnet forstäs som en halvkva:det vise om 
kvindem?Jd med hensyn til blilmebegraJnsning. Man har m.ättet talnke pä, om 
Nora har ladet sig oplyse om pra1ventionsformer, udskylninger, svampe
metode eller- mäske- abort! Familiens 111konomi (ikke mindst, som Nora 
selv bedst kendte den) har gjort det naJrliggende; men det lä ogsäi tiden for 
en socialt ambiti111s, borgerlig famile som Helmers. lbsen kan selv have kendt 
problernet i fiere skikkelser. Han fik - som man ved - bam uden for aJgte
skab, og hvad fortalller ikke Michael Meyer i sin Henrik Ibsen om den i 
a1gteskab f111dte: 

Denne sonnen kom til verden den 23. december 1859. De kalte ham Sigurd 
etter helten i H amnamdene pä H elgeland, og Bjornson stod fadder til gutten. 
Karotine Bjornson fortalte i lopet af det neste trekvart ärhundre (hun dode i 
1934, i sit 99. är) til hoyre og venstre, at da de kom fra kirken, horte hun 
Suzannah erklrere hoyt og tydelig at hun aldri mer ville ha barn; og Karotine 
understreket gjerne at dette - i den tid - var ensbetydende med at hun aktet 
ä avbryte det seksuelle samliv med sin mann. [172] 

- doch hier irrt sich Karotine; der var andre muligheder, som vi nu ved. 
Sp111rgsmälet, om Nora selv har (fäet) foretaget abort, er selvf111lgelig 

ikke til at besvare. Men spfilrgsmälet (ikke svaret) ervigtigt. Nora har et aktivt 
ansvar for liv og dßd, med sin krop og sin samvittighed som indsats, og hun 
ved det. Nora slßrer sit livs egentlige bra1ndpunkter, for det er ikke naget, 
»man« taler om. 

Hvad der sker, hvis man faktisk taler h111jt om den slags ting, eller blot 
taler med en vis äbenhed i det offentlige rum, det fik Henrik Ibsen og alle 
andre at se, da han to är efter udgav Gengangere. N oras antydning har vaJret 
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tydelig nok, oprindelig, og ikke ladet sig diskutere. Siden blev den vel ikke 
forstäet? Hvis sammenh~:tmgen fmdes udlagt i den mregtige litteratur om 
Ibsens mest ber0mte og formentlig mest f0lgesvrere drama, sä er det undgäet 
vores opmcerksomhed. At sammenhrengen trrekker over i det f0lgende 
drama, og at fru Alving mätte f0lge efter Nora, som Ibsen sagde, kan man 
forstä. 

* * * 

Vi er en kvinde og to mrend om at fremlcegge dette. Det er nemlig fremgäet 
af et seminar om Ibsens dramatik ved Humboldt-Universität zu Berlin. Man
den spurgte, hvad det var for fruer, Nora talte om; kvinden nrevnte ordet 
abort; den sp0rgende pätog sig at unders0ge den medicin-historiske sammen
hreng omkring f0dselsbegrcensning pA den tid; og den anden mand- som har 
arbejdet en menneskealder med forfatterskabet- ville ikke tro, at der faktisk 
kunne vrere tale om den slags i Noras lille liv. Nu er han overbevist. Sp0rgs
mälet er ikke blot relevant, det er absolut pä sin plads, og det b0r blive stä
ende, som det nu stär. 
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