
Henrik Ibsen som barn 
Av Jørgen Haave, konservator NMF, Henrik Ibsen Museum (Telemark Museum) 

 

Rik familie 
Henrik ble født i Skien for nesten to hundre år siden. Både moren og faren hans 
kom fra rike og mektige familier. Faren kjøpte korn fra utlandet og solgte 
planker. Han lagde også brennevin, som han tjente mange penger på.  

 
Her ble Henrik Ibsen født i 1828. 

 

Oppdragelse 
Henrik hadde egen lærer og ble oppdratt til å tenke at folk flest var mindre 
verdt enn ham selv. Han likte ikke å leke med andre barn, men ville heller se på 
når de andre lekte. Unntaket var om vinteren, når barna akte kjelke. Det syntes 
Henrik var så moro at han glemte helt oppdragelsen sin.  



 
Da Henrik var seks og et halvt år, truet politiet alle barna i Skien med juling hvis de fortsatte å bråke 

med akebrettene sine i gatene. 

 

Gården Venstøp 
Da Henrik var fem år gammel, kjøpte faren hans en gård på Venstøp. Siden 
familien hans var så viktig og fin, kunne de ikke selv arbeide på gården. De 
hadde derfor to jenter boende sammen med dem. De lagde mat, passet barna 
og gjorde husarbeid. I drengestua på gården bodde to menn som stelte dyrene 
og arbeidet på jordene. I begynnelsen bodde familien til Henrik på gården bare 
om somrene. Om vinteren bodde de i et stort trehus i Skien. Men så mistet 
faren mange av pengene sine, og måtte selge huset i byen. Henriks familie ble 
da boende på den store gården på landet året rundt.  

 

 

 



 
Sånn så barndomshjemmet til Henrik Ibsen ut i 1901, fem år  

før den berømte dikteren døde. 

Søsken 
Henrik hadde tre yngre brødre og en lillesøster. De het Johan, Nicolai, Ole og 
Hedvig. Henrik likte ikke å leke med dem heller, men ville heller være inne i et 
lite rom han hadde. Der inne var det både kaldt og mørkt, men Henrik likte 
likevel best å lese i bøkene han hadde der, leke med dukketeateret sitt og øve 
på tryllekunster. Av og til opptrådte han med tryllekunster i familiens stue. 

 

 Maleri av Hedvig, søsteren til Henrik Ibsen. 



Markedsuken 
Henrik hadde nemlig sett tryllekunstnere som hadde opptrådt under 
markedsuken i Skien. Markedsuken var som en stor fest nede i byen, med 
mange salgsboder og omreisende gjøglere, musikere og tryllekunstnere. Av og 
til kom det også omreisende teatergrupper til Skien. Henrik så også flere av 
disse, og fikk da lyst til å lage teater selv.  

 

Teater 
En gang forsøkte han å lage et skuespill sammen med småsøsknene sine. Men 
Henrik ble så sint da han oppdaget hvor dårlige skuespillere de var, at han gav 
minstemann, Ole, juling. Da var det enklere med dukker. Henrik fikk hjelp av en 
jevnaldrende gutt som het Theodor og bodde på Grini. Sammen fikk de til å 
lage dukketeater som var så imponerende at barna i nabolaget husket det 
resten av livet.  

 

 
På denne gården på Grini bodde Theodor Eckstorm, som i flere år var den eneste Henrik vill leke 

med. Theodor hjalp Henrik Ibsen under oppsetning av dikterens første skuespill. 

 

Fremdeles viktig 
Henrik var så glad i det han lekte med som barn, at han fortsatte å finne på 
historier og lage teater hele resten av livet. Han var så flink til å dikte at 
mennesker fremdeles over hele verden liker å se på skuespillene hans, og føler 
at historiene til Henrik Ibsen forteller dem noe viktig. 
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