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Det norske forfatterlandskapet er like 
frodig og variert som landet selv. Her fin-
nes sørlandsidyll med skjærgård, pittoreske 
hvitmalte hus og småbyer med sine skjeve, 
trange gater og lune havner hvor mang en 
forfatter lar seg inspirere. 

Fra dypet av skogene finner andre stillhe-
ten. Gjennom de mørke vinterkveldene 
med snøen som en lun dyne over landska-
pet sitter de foran ildstedet og får ideer idet 
fantasien, drømmene og lengslene danser i 
takt med de livlige flammene fra bålet. Fra 
havet skyller en voldsom kraft inn over lan-
det med en variasjon av stemninger fra det 
helt blikkstille til full storm, like variert og 
dramatisk som innbyggernes egne følelser. 

På havbunnen ligger mang en forlist båt 
sunket sammen med havarerte menneske-
skjebners ukjente graver fra litteraturens 
mange tragedier. Lenger inne i landet 
finnes fjellene hvor håp, idealer og lengsler 
når de høyeste fjelltoppene. Her er utsikten 
storslagen, luften ren og klar og vekker 
inspirasjon, frihetstrang og menneskets 
iboende lengsel etter å gå ut over sine 
grenser. Her merkes kraften som inspirerer 
kunstnere til å skape noe som er større enn 
dem selv.   

I dette landskapet rager mange høyt, 
men ingen høyere enn Henrik Ibsen. Han 

er utvilsomt kjempen i norsk litteratur 
– og fortsatt en kjempe i verdenslitteratu-
ren. Hadde han skrevet på engelsk, ville 
han vært like berømt som Shakespeare, er 
det sagt. Det er særlig den psykologiske 
dybden som setter sitt sterke preg på forfat-
terskapet. Gjennom skuespillene tok han 
opp kontroversielle samfunnstema og vevet 
dem inn i intense menneskelige drama med 
meninger på mange plan, like komplekst 
som menneskenaturen selv.

Det stod kvinner bak
Mennesket Henrik Ibsen var ikke en per-
son det var lett å komme inn under huden 
på. Han var høyst privat, levde et tilbake-
trukket liv, avskydde selskapslivet og gjorde 
ingen anstrengelser for å bli likt – snarere 
tvert imot. Det hører til kunstens paradoks 
at på et menneskelig plan kan kunstneren 
være liten, men likevel en skaper av stor 
kunst. I likhet med andre store kunstnere 
omgav også Ibsen seg med aura av indre 
spenninger, følelsesmessig storm og psyko-
logiske forstyrrelser. Om han noen gang 
gikk i terapi er vel tvilsomt fordi psykoana-
lysen ikke var oppfunnet på hans tid. Men 
astrologer fantes i Europa på hans tid, og la 
oss anta at Ibsen fant veien til en astrolog 
på et av sine mange opphold i Roma. 

Litteraturens sjelegransker Henrik Ibsen:

Oppsøker astrolog 
for å få råd om sine 
personlige problemer
Få kjenner menneskepsykens irrganger bedre enn den 
store forfatteren Henrik Ibsen. Men hva skjer med Ibsens 
til nå ukjente møte med astrologen? Bli med på en astro-
logisk «konsultasjon» hvor Ibsen kommer for å få råd om 
sine egne personlige problemer. Dette er mesteren som 
vet hvor skoen trykker hos andre, men hvor trykker den 
hos ham selv?

:: Tekst: Christian Paaske

«Han smilte aldri, end ikke 
naar den, der talte til ham, 
smilte først.» 

Georg Brandes
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Det hadde seg nemlig slik at hans kone, 
Suzannah Ibsen, var teosof. I dag har 
teosofien en beskjeden tilslutning sammen-
lignet med velmaktsdagene på slutten av 
1800-tallet og rundt det 20. århundreskif-
tet. Da var teosofi en verdensomspennende 
åndelig bevegelse med hundretusenvis av 
tilhengere. 

Mens Ibsen skrev sin skuespill, leste Su-
zannah Madame Blavatsky og Alice Bailey. 

Noe av denne visdommen må nok også ha 
kommet Ibsen til del. Det var nok derfor 
hun som hadde fått Ibsen til å oppsøke en 
av Romas beste astrologer. I god ibsensk 
ånd stod det kvinner bak. 

Hans svenske forfatterkollega August 
Strindberg, som i sin befatning med mysti-
keren Emanuel Swedenborg rikelig tilførte 
sin kunst okkulte og mystiske undertoner, 
hadde også lagt inn et godt ord for astro-

«Horoskopet tyder på 
ubearbeidete tema fra 
barndommen, familien og 
oppveksten.»

Astrologen
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logien. Dette var tankegods Ibsen ikke var 
fremmed for da det var en del av tidsånden. 
I store deler av europeisk kulturliv flyter en 
understrøm av esoterisk åndelig kunnskap 
som har funnet veien inn i mange forfat-
terskap, som hos Shakespeare, Goethe og 
Hermann Hesse. Ibsen hadde vært i Egypt 
og sett pyramidene, han var fascinert av 
hypnose, og selv det å oppsøke en astrolog 
på sine eldre dager var vel kun naturlig.

Konsultasjonen
Det ringer på dørklokken presis på det 
avtalte tidspunktet, og utenfor står en 
kortvokst mann med flosshatt, paraply, 
lang fotsid frakk og ordener på jakkesla-
get. Ansiktet er godt gjemt bak strittende 
hårvekst, og ut titter to sjenerte, intense og 
litt hissige øyne. 

– Ibsen, antar jeg. Velkommen. Jeg har 
gledet meg til å møte deg, sier astrologen 
og tar varmt imot.

Han er klar over at foran ham står nå 
Norges mest berømte forfatter. Et levende 
monument, en myte, skaperen av det 
moderne teater og et litterært geni verden 
sjelden har sett maken til. 

Med italiensk sjarm og høflighet legger 
han til:

– Det er en stor ære! 
De finner veien til arbeidsrommet, men 

må først passere en lang korridor med 
bøker stablet fra gulv til tak.

– Jeg vet ikke så mye, derfor har jeg så 
mange bøker, sier astrologen.

En vindeltrapp fører opp til arbeids-
rommet. Stjernekikkerten ved vinduet, 
globusen borte i hjørnet, de gamle utslitte 
bøkene på skrivebordet, skapet med en 
vrimmel av flasker og eliksirer, og den store 
krystallkulen på kaminhyllen gir følelsen 
av å ha trådt inn i annen verden. To enkle 
stoler står inntil et lite bord. Det håndteg-
nede horoskopet ligger klart. 

Ettermiddagssolen legger seg varmt ut-
over rommet, og lyden fra Romas bakgater 
siver inn, selv om vinduene er lukket. Det 
kan være kaldt i Roma på tidlige vårdager. 
De to eldre mennene setter seg overfor 
hverandre – klar til å begynne en samtale 
begge har store forventninger til.

Rett på sak
– Først og fremst har jeg lyst til å takke 
deg for at du har kommet til meg og at 
du har tillit til denne prosessen, begynner 
astrologen. 

– Astrologien tar utgangspunkt i hvor-
dan planetene stod på det tidspunktet du 
ble født. Fascinerende nok reflekterer dette 
også utviklingen i ditt liv, din personlighet 
og særlig det jeg er mest opptatt av, dine 
psykologiske mønstre. Jeg kan se at du 
ikke liker utenomsnakk. Du er en direkte 

person, så la oss gå rett på sak.
– Horoskopet tyder på ubearbei-

dede tema fra barndommen, familien og 
oppveksten. Særlig er forholdet til for-
eldre viktig, og de færreste går gjennom 
barndommen uten riper i lakken. Her 
oppstår psykologiske forsvarsmønstre som 
følger oss for resten av livet. Og hvis vi kan 
avdekke og bli oss bevisst disse mønstrene, 

kan det hjelpe oss å forstå oss selv bedre, og 
det er målet med denne samtalen.

Forholdet til far
– La meg bli litt mer konkret. Mye tyder 
på at din far var den mest dominerende av 
dine foreldre. Han var muligens mye fra-
værende, og horoskopet foreslår at det var 
en viss frykt forbundet med ham. Det kan 
virke som om du fortsatt nærer et opprør 
overfor ham med et behov for å ta igjen. 
Da du var omtrent 6 år gammel, hadde 
du nok en særlig skjellsettende opplevelse 
knyttet til ham. Det forsterket muligens 
stemningen av usikkerhet og uforutsigbar-
het omkring ham, og den utryggheten 
som dette representerte, gjorde at du 
måtte mobilisere krefter av kontroll for 
å motstå dette. Siden har dette muligens 
blitt et mønster også i andre situasjoner, 
hvor andre kan oppleve deg som kontrol-

«Kort sagt virker det 
som du bærer på en 
bombe under den store 
vinterfrakken.»

Astrologen
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lerende, styrende og til tider for sterk på 
egne premisser. Kort sagt virker det som 
du bærer på en bombe under den store 
vinterfrakken. Kan du si litt om hva denne 
aggresjonen handler om? 

Ydmyket som liten
– Jeg ble ydmyket allerede som liten. Min 
far var en velholden kjøpmann og en av 
Skiens rikeste menn. Uheldige omstendig-
heter, svingende konjunkturer og delvis 
hans egen sløvhet veltet imidlertid det hele 
over ende, og han gikk konkurs. Ja, det 
skjedde faktisk da jeg var 6 år gammel. Jeg 
var eldst i søskenflokken, og da min far li-
kevel fortsatte å feste og more seg og senere 
tok til flasken, var det mye ansvar jeg følte 
ble lesset på mine små skuldre. Vi måtte 
flytte, og dette tapet av status fra rikdom til 
fattigdom, samt eksklusjonen fra det pene 
borgerskapet, skapte et dypt sår i familien. 
Jeg kan nok innse at langt nede ligger det 
et behov for å ta hevn. Mye av mitt forfat-
terskap og alle mine samtidsdramaer har jo 
unisont handlet om å kritisere og rive ned 
fasaden til borgerskapet. Jeg ble mobbet 
som barn. Jeg ble oppfattet som en særing, 
men jeg søkte tilflukt i mitt eget hjemme-
lagde dukketeater, leste mye og holdt meg 
mest for meg selv. 

Behov for kontroll
– Ja, jeg er besatt av kontroll. Jeg er en 
pedant – et ordensmenneske, jeg gjør alt 
til faste tider. Mitt liv er som en togtabell. 
Også min diktning handler om å få psyken 
under kontroll ved å dramatisere indre 
psykologiske krefter og delvis tema i mitt 
eget liv. Selv om jeg kanskje ikke akkurat 
har skaffet meg så mange uvenner, så har 
jeg nok støtt mange fra meg med min ofte 
bryske og sinte væremåte. Jeg er ganske his-
sig av meg, og raseriutbrudd forekommer 
nesten på daglig basis. Jeg har heldigvis en 
forståelsesfull og overbærende kone. Og 
nå er jeg blitt så berømt at de fleste godtar 
mine særheter.

– Hva ville skje hvis du ga slipp på kon-
trollen, spør astrologen.

– Jeg er nok redd for å føle meg maktes-
løs. Jeg er mistenksom og stoler sjelden på 
andre. Selv et smil har jeg vanskelig for å 
gjengjelde. Jeg retter energien min innover 
i dypet av meg selv, jeg prøver å forstå 
hvilke krefter som syder i mitt indre. I Peer 
Gynt kan du lese om Dovregubben som 
regjerer i trollenes verden, men husk det 
er alle småtrollene som er farlige. Angsten 
min er som et flerhodet monster. Kapp av 
ett hode, og et nytt dukker opp. Det nytter 
ikke å konfrontere angsten direkte, den er 
som Bøygen som Peer Gynt gikk utenom. 
Én etter én må småtrollene tas i form av å 
møte onde tanker, de små irritasjonene må 

tas ved roten, og hvis jeg ikke tar styringen, 
bryter kaoskreftene løs. 

– Men hør nå, det er jo ikke jeg som er 
kommet her for å la meg intervjue. Er det 
ikke du som skal fortelle meg noe jeg ikke 
vet? Det vil bli mer interessant hvis du for-
talte noe litt mer hyggelig. Problemer har 
jeg nok av i livet hvis jeg ikke skal få enda 
flere på grunn av deg? 

– Vel, er det du eller jeg som styrer denne 
konsultasjonen? Ser vi her et eksempel på 
hvordan dette temaet som jeg har påpekt 
av makt og avmakt fortsatt er virksomt 
også nå, og at du nå forsøker å ta kontroll 
over konsultasjon? 

Forhold til kvinner
– Vel, la gå. Fortsett. Plag meg mer, spør 
meg om mitt forhold til kvinner.

– Ja, du er jo berømt for dine mange 
kvinneskikkelser i skuespillene. Den 
hjertegode og naive Mor Åse, den trofaste 
og lojale Solveig, den lidenskapelige og for-
føreriske datteren til Dovregubben og den 
feministiske Nora, for å nevne noen. Men 
hvordan er ditt eget kjærlighetsliv? Horo-
skopet foreslår at du er en meget sanselig 
person, med store og dype lengsler. Men 
det kan se ut som om du blokkerer din 
egen erotiske kraft og behov for nærhet og 
sensualitet. Den unge moderne psykologen 
Sigmund Freud ville kalt dette sublime-
ring, hvor du gjennom kunst og fantasi 
lar dine drifter og begjær leve ut fremfor å 
virkeliggjøre dem? 

– Ja, det er lenge siden Suzannah og jeg 
hadde et intimt samliv. Vi sover hver for 
oss, vi har en formell omgangstone, og med 
vår sønn Sigurd har vi gjort vår innsats i 
forplantningens tjeneste, hvis det er det 
du ønsker å vite. Jeg har flere unge vakre 
selskapsdamer som jeg omgås, og som jeg 
dyrker en slags gammelmanns avstands-
forelskelse til, men det blir jo aldri til noe 
fysisk. Jeg kaller dem mine prinsesser. Ja, 
jeg er som mange av mine borgerlige rolle-
figurer som lever halve liv. For meg handler 
det om mot, jeg er nok ingen modig mann. 

– Min sanselighet tar jeg ellers ut i god 
mat som jeg nyter sammen med et godt 
glass øl. Alkohol har aldri vært noen hind-
ring for inspirasjonen. Jeg elsker naturen, 

jeg bor ikke jevnlig i Italia uten grunn. Når 
jeg har bodd 27 år i landflyktighet, skyldes 
det ikke mangel på kjærlighet til Norge, 
men det er småligheten som har fordrevet 
meg fra landet.

Skyldfølelse og stolthet
– Er det stolthet, skam og sinne som har 
gjort at du i alle disse årene foretrakk 
Roma, Dresden og München som dine 
hjemsteder?

– Ja, alle sammen, og tilfør gjerne litt 
paranoide tendenser i tillegg. Jeg synes 
nordmenn generelt har for små sko. Norge 
ga meg lenge klaustrofobi, og jeg måtte 
komme meg ut. Men jeg har da vendt 
tilbake på mine eldre dager, og har møtt en 
mottakelse og sjenerøsitet over all forvent-
ning. Jeg føler meg velkommen nå, men 
fortsatt vil jeg ikke sette mine ben i min 
fødeby Skien. Jeg ønsker ikke kontakt med 
min familie. Jeg skylder dem ikke noe, og 
overfor min uekte sønn har jeg gjort opp 
for meg, han får klare seg selv. 

– Ja, det er mye stolthet i dette horosko-
pet. Men som med mye annet i horoskopet 
har det sine fordeler og ulemper. Fordelen 
med denne siden ved deg er en del av ditt 
store talent for drama, personliggjøring av 
følelser hvor du står fram på livets scene 
og blir lagt merke til. Din eksponering er 
indirekte ved at du får skuespillere til å vise 
oss deler av deg selv. Det har vært din måte 
å si: «Her kommer jeg, se på meg, klapp, er 
jeg ikke enestående og fantastisk?» Du har 
underholdt en hel verden, og mange er 
takknemlige overfor deg av den grunn. 

– Baksiden av medaljene, som du jo er 
så glad i, er en form for nesten barnslig 
selvhøytidelighet og forfengelighet, hvor 

«Jeg er en pedant – et 
ordensmenneske, jeg gjør 
alt til faste tider. Mitt liv er 
som en togtabell.»

Henrik Ibsen 

«Han var 
for stærk. Der 
stod kvinder 
bag ham.»
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Det foreligger en dåpsattest som bekref-
ter 20. mars 1828 som fødselsdag, men 
fødselstidspunktet er ukjent. Det er 
satt til kl. 14.05 basert på en spekulativ 
antakelse.  Med en som var så tilbake-
trukket, hemmelighetsfull og privat 
som Ibsen, passer det med Solen i 8. hus. 
Hans engasjement for teater, drama og 
Løvens arena finnes ingen andre steder 
i horoskopet, med mindre han får Løve-
ascendant. Hans beundring og støtte til 
monarkiet, at han samlet på ordener og 
bar dem selv til hverdags, hans forfenge-
lighet i klesveien og den fyldige «løve-
manken» av frodig hårvekst føyer seg til 
argumentene.

Mer om makt og avmakt
Sol–Pluto-konjunksjonen er altoverskyg-
gende. Solen er den eneste planeten som 
virkelig er i trøbbel, alle andre planeter 
er kun i mildere grad berørt av de ofte 
forstyrrende påvirkningene fra de ytre 
planetene. Månen er sterk i sin eksalterte 
posisjon i Tyren, og kan delvis stå imot 
presset fra halvkvadraturet til Saturn. 
Venus triumferer i sitt eget tegn, og Mars 
trives godt i Skytten. Saturn i Krepsen er 
dog i en frustrert posisjon og bidrar til å 
legge lokk på følelsene, kapsle dem inn i 
krepseskallet og vie seg til familiedrama 
som sin spesialitet. 

Sol–Pluto-personen kan ofte omgi seg 
med en aura av makt og skjult aggresjon, 
og gi andre en ubehagelig følelse av uforut-
sigbarhet og manipulering. Georg Brandes, 
som var Skandinavias fremste litteraturkri-
tiker på Ibsens tid, fanget dette opp på et 
tidlig tidspunkt. Robert Ferguson skriver: 
«I likhet med de fleste intelligente mennes-
ker som traff ham, forble Brandes fascinert, 
frastøtt, tiltrukket av og ytterst forvirret over 
Ibsen.  Hans hemmelighetsfullhet, og det inn-
trykk han ga av å være hermetisk lukket inne 
i seg selv, lokket frem antropologen i folk. 
Ikke lenge etter deres første møte bemerket 
Brandes den merkelige auraen av angstfull 
trussel han utstrålte.» 

I sin milde form kan Sol–Pluto føre til 
kontrollerende adferd, med en underlig-
gende angst for å slippe kontrollen. Blir det 
skikkelig ille, kan det føre til psykopatiske 
trekk, forfølgelsesvanvidd, hensynsløshet 
og brutalitet. Det er ofte en dyp avvisning 
fra farens side, enten i form av å være fra-
værende, dominerende eller maktsyk. Når 
Ibsen er 6 år gammel, går Solen i progre-
sjon i nøyaktig konjunksjon med Pluto, og 
det er grunn til å anta at spenningen med 
faren ble dramatisk intensivert.

Et uekte barn
Ibsen røpet i sin ungdom i fylla for to ung-
domsvenner at hans far slett ikke var hans 

far, men at han var sønn av sin mors gamle 
flamme, en politiker og dikter fra Tele-
mark. Ibsen nevnte det ikke siden, og viser 
det karakteristiske ved Sol–Pluto av tvil, 
mistenksomhet og fremmedfølelse overfor 
far. Pluto kan ofte ha en slik erstatningsef-
fekt som viser seg med en skjult livsløgn 
som denne.

Ibsens sinne blir ytterligere forsterket 
med Mars i kvadratur til både Solen og 
Merkur, som gjorde ham til en kverule-
rende kranglefant og hissigpropp. På sine 
eldre dager etter at Ibsen hadde fått slag, 
kikket han ut av vinduet sammen med 
Larsen, som var hans barberer. Da de fikk 
se noen fugler som pikket i hestepærene på 
gaten nedenfor, kom det til en diskusjon 
om hva slags fugler det var. Barbereren så 
utmerket at det var spurver og sa det. Ibsen 
mente det var skjærer, og da Larsen gjentok 
at det var spurver, snudde Ibsen seg rasende 
mot ham: «Når jeg har sagt det er skjærer, så 
er det det.» Og dermed var det selvfølgelig 
skjærer.

Skjult Skorpionenergi
Dovregubbens hall er en god introduksjon 
til hva Freud senere kalte det ubevisste. 
Her møter Peer Gynt kongen av underver-
denen i skikkelsen til Dovregubben og alle 
hans undersåtter av småtroll, tomtegubber 
og trollkjerringer. Astrologisk er dette et 

Astrologiske kommentarer

din aristokratiske fremferd får andre til 
å oppleve deg som en kald, utilnærme-
lig sfinks. Dette kan være en del av ditt 
beskyttende forsvar, men kan også ha en 
isolerende effekt som skaper avstand til 
dine medmennesker, og som resultat gjør 
deg til en ensom mann. Å bryte ut av dette 
vil handle om å se på denne stoltheten, å 
gjøre som du har gjort med borgerskapet 
fasade, la den sprekke og våg å vise dine 
nærmeste ditt sanne jeg.

Makt og avmakt
– Fordeler og ulemper kan også sies om 
det jeg vil betrakte som hovedtemaet i 
horoskopet ditt, som er forholdet mellom 
makt og avmakt, samt frykten for å miste 
kontroll. Her kan vi ta ulempene først, som 
er at det hemmer din livsutfoldelse. Du 
fornekter din egen dype erotiske natur, og 
lar undertrykt seksualitet og et uoppgjort 
opprør mot din far komme ut som kritikk, 
aggresjon og sinne. Du har stått rolle-
modell for Freud, som har innrømmet at 
ingen andre har vært mer inspirerende og 
lærerike for psykoanalysen enn du og din 
dikterkollega Dostojevskij. Og her rører 

Stoff til ettertanke
– Jeg håper ikke at jeg ikke nå har tatt 
livsløgnen fra deg?

– Å, du tenker på skuespillet Vildanden. 
«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnitts-
menneske, tar De lykken fra ham med det 
samme.» Nei, jeg er nok ikke noe gjennom-
snittsmenneske.

Konsultasjonen er kommet til veis 
ende. Ibsen trekker bestefarsklokken ut av 
vestelommen og konstaterer at Suzannah 
venter med middagen. De to mennene tar 
avskjed. Ibsen begir seg ut i Romas gater i 
den stemningen han ønsker sitt publikum 
å være i etter å ha sett et av hans skue-
spill. Han føler at han vært gjennom en 
underholdende, engasjerende, tidvis sjok-
kerende og følelsesmessig rensende prosess, 
og viktigst av alt har det gitt ham stoff til 
ettertanke. Han merker at han ser verden 
og seg selv i et nytt og mer optimistisk lys. 
Han føler seg oppløftet og glad på en måte 
han ikke har kjent på lenge. Det synes å 
merkes av omgivelsene, for en liten gutt ser 
opp og smiler til ham. Og da skjer det for 
Ibsen merkelige – han smiler igjen.

                                                                
  

«angsten min er som et 
flerhodet monster. Kapp 
av ett hode, og et nytt 
dukker opp.»

Henrik Ibsen

vi ved det positive, som er at denne indre 
spenningen og smerten har fått deg til å 
bore dypt i menneskesinnets irrganger og 
har gitt oss verdifulle innsikter om oss selv. 
Det har nok også vært din egen terapi, og 
kombinert med vilje til forandring tror jeg 
også at det har gitt deg mange innsikter i 
deg selv, og har sikkert gjort livet lettere å 
leve med årene. Nevroser lar seg dessverre 
sjelden forandre, disse mønstrene vil nok 
alltid være der. Men det vi kan forandre, er 
vår holdning til dem. Gjennom å akseptere 
oss selv for den vi er, og rent faktisk ha 
medfølelse med oss selv, kan vi gi mer slipp 
og slappe av, og ikke la oss dominere og 
rive med av inngrodde reaksjoner.



treffende bilde på Pluto og en refleksjon av 
Ibsens eget nære forhold til denne planeten.  

Dette bringer skorpiontema på dagsor-
denen, og forklarer mye av Ibsens psykolo-
giske motivasjon, hans kompromissløshet 
og mistenksomhet, og hvordan han som 
en brutal og hensynsløs kirurg i følelsens 
verden skar seg inn til borgerskapets 
innvoller og såreste områder. Dog i tjeneste 
av personlig transformasjon, både for 
seg selv og en voksende individualistisk 
identitetssøkende impuls i hele kulturen. 
I det moderne menneskets kollektive tilpas-
ning til industri- og kunnskapssamfunnet 
var Ibsens skuespill sentrale impulser i 
europeisk kulturliv. Hvert nytt skuespill ble 
møtt med forventningsfull spenning, solgt 
som bøker i store opplag og satt opp på 
teaterscener verden over.

En hemmet mann
Skal vi tro legen Ibsen brukte på sine eldre 
dager, dr. Edvard Bull, hadde Ibsens sterke 
kroppslige og erotiske hemninger. I et er-
indringsnotat skrev legen at han hadde en 
ekstrem skyhet for å blotte sin kropp. «Det 
var ingen Erotikk i ham. Det er min bestemte 

Overbevisning, at han aldrig har ‘staaet i 
Forhold’ til Kvinder.» 

Dette står i sterk kontrast til en person 
med Månen og Venus i Tyren, Mars i Skyt-
ten og med en mulig Løveascendant. Her 
ligger det mye sans både for lidenskap, fy-
sisk nærhet og intimitet. At dette ikke kom 
til uttrykk annet enn i fantasi og diktning, 
tyder på at usikkerheten, sjenansen og ang-
sten fullstendig dominerte hans liv. Så det 
var ikke bare undertrykt aggresjon dette 
handlet om, men det la også en demper på 
hele hans evne til å nyte og ta for seg av i 
hvert fall kjønnslivet. At han tilsvarende 
hadde så mye iboende erotisk og seksuell 
kraft, sier enda mer om hvor sterk denne 
undertrykkelsen var, og om Ibsens egen 
emosjonelle smerte.

Eneboeren
Ibsens begrensede imøtekommenhet 
overfor sine slektninger kan undre noen 
og hver. Ingen av dem, og heller ikke 
hans uekte sønn, fikk noen goder av hans 
rikdom som følge av hans verdensberøm-
melse. Bildet som uvilkårlig danner seg, er 
selvopptatthet og egoisme. 

Løveascendanten og aspektet mellom 
Solen og Jupiter kan ha vært vann på møl-
len for denne siden ved hans personlighet. 
Dette hissige aspektet som har en tendens 
til å blåse ting ut av proporsjoner, kan ha 
bidratt til å gi ham store tanker om seg selv 
og nærsynthet med hensyn til egne behov 
og liten omtanke for andres. Her er hva 
Camilla Collett skriver i et brev til sinn 
sønn, etter at hun hadde avlagt det ibsen-
ske hjem i Dresden et besøk: «Han er fra 
Top til Taa Egoist, og navnlig er han dette 
som Mand ligeoverfor Kvinder... Han har 
levet som en Eneboer bestandig.» 

Astrologisk er 8. hus adressen for et liv i 
tilbaketrekning og i tjeneste av selvinnsikt 
og indre forvandling. Ibsen var en mester 
i faget, både som eneboer og moderne 
psykolog. Kunstnere av klasse betaler ofte 
en høy pris med sin egen lidelse, mens sam-
funnet får en gave i form av stor kunst.     

Kilde: 
Robert Ferguson: «Henrik Ibsen, mellom evne 
og higen», Cappelen Forlag, 1996.
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