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Rosmersholm Henrik Ibsen Hent PDF Johannes Rosmer, eier av Rosmersholm, er den siste av en gammel og
innflytelsesrik slekt av geistlige, militære og embetsmenn. Han var tidligere sogneprest, men har trukket seg
fra embetet. Før stykket tar til har hans kone Beate druknet seg i Møllefossen. Man mener hun var blitt

sinnsforvirret av sorg fordi hun ikke kunne få barn og føre Rosmerslekten videre.

I ungdommen var Rosmer svært påvirket av sin huslærer Ulrik Brendel, en fritenker og idealist. En ung
kvinne, Rebekka West, har gjennom Beates bror Kroll skaffet seg innpass på Rosmersholm. Hun ser

mulighetene i Rosmer og tror hun kan hjelpe ham med å virkeliggjøre hans tanke om å skape en verden av
"glade adelsmennesker". Rosmer blir uten å innrømme det for seg selv forelsket i Rebekka. Samtalene med
henne får stor innflytelse på hans livssyn, og en stund mener han å være klar for å begi seg ut i verden og
aktivt engasjere seg i det politiske liv på venstre fløy. Det kommer til åpen konflikt mellom ham og den

konservative rektor Kroll, som setter alle krefter inn på å redde ham tilbake fra de "frafalne".

I løpet av stykket oppdager Rosmer at Rebekka har manipulert og lurt Beate til å tro at hun selv var gravid
med Rosmer. Han forstår nå at det var dette som var årsaken til at Beate tok livet av seg, og han fylles av tvil

og selvanklager.

Rebekka på sin side oppdager i en konfrontasjon med Kroll at doktor West, som hun trodde kun var hennes
pleiefar, var hennes virkelige far. Etter dette tilstår hun at det var hun som indirekte sto bak Beates selvmord
fordi hun selv ville ta fruens plass på Rosmersholm. Men når Rosmer ber henne om å gifte seg med ham, sier

hun nei. De to kaster seg i fossen fra det samme stedet som Beate gjorde det.
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Johannes Rosmer, eier av Rosmersholm, er den siste av en gammel
og innflytelsesrik slekt av geistlige, militære og embetsmenn. Han

var tidligere sogneprest, men har trukket seg fra embetet. Før stykket
tar til har hans kone Beate druknet seg i Møllefossen. Man mener
hun var blitt sinnsforvirret av sorg fordi hun ikke kunne få barn og

føre Rosmerslekten videre.

I ungdommen var Rosmer svært påvirket av sin huslærer Ulrik
Brendel, en fritenker og idealist. En ung kvinne, Rebekka West, har
gjennom Beates bror Kroll skaffet seg innpass på Rosmersholm. Hun

ser mulighetene i Rosmer og tror hun kan hjelpe ham med å
virkeliggjøre hans tanke om å skape en verden av "glade

adelsmennesker". Rosmer blir uten å innrømme det for seg selv
forelsket i Rebekka. Samtalene med henne får stor innflytelse på
hans livssyn, og en stund mener han å være klar for å begi seg ut i
verden og aktivt engasjere seg i det politiske liv på venstre fløy. Det
kommer til åpen konflikt mellom ham og den konservative rektor
Kroll, som setter alle krefter inn på å redde ham tilbake fra de

"frafalne".

I løpet av stykket oppdager Rosmer at Rebekka har manipulert og
lurt Beate til å tro at hun selv var gravid med Rosmer. Han forstår nå



at det var dette som var årsaken til at Beate tok livet av seg, og han
fylles av tvil og selvanklager.

Rebekka på sin side oppdager i en konfrontasjon med Kroll at doktor
West, som hun trodde kun var hennes pleiefar, var hennes virkelige
far. Etter dette tilstår hun at det var hun som indirekte sto bak Beates
selvmord fordi hun selv ville ta fruens plass på Rosmersholm. Men
når Rosmer ber henne om å gifte seg med ham, sier hun nei. De to
kaster seg i fossen fra det samme stedet som Beate gjorde det.

(Nasjonalbiblioteket)
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