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Kejser og galilæer Henrik Ibsen Hent PDF Forlaget skriver: Ibsens dobbeltdrama "Kejser og galilæer" handler
om den romerske kejser Julian den Frafaldne, hans vej væk fra kristendommen og hans stigende selvbedrag.
Ibsen regner selv stykket, der falder i to dele, som sit hovedværk, og han mener ikke, at det som for eksempel
"Peer Gynt" blot skulle være et læsedrama. "Kejser og galilæer" er dog så langt, at det kun er blevet sat op i

sin fulde længde en enkelt gang.

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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