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Søk

IN ENGLISH

IBSENMUSEET
HJEM

Norsk Folkemuseum / Ibsenmuseet
Henrik Ibsens hjem i Arbins gate 1, der han bodde de siste 11 år av sitt liv,

Program

utgjør kjernen i Ibsenmuseet. Leiligheten er tilbakeført til Ibsens tid med

Skoletilbud

dikterens egne møbler og inventar, opprinnelige farger og dekor. Museet
viser også utstillingen "Henrik Ibsen - tvert imot" som omhandler den
internasjonalt kjente dramatikerens liv og diktning.

Ibsenmuseets historie
Åpningstider og priser
Dikterhjemmet

Ibsenmuseet er en del av Norsk Folkemuseum og ligger i Henrik Ibsens
gate 26 i Oslo sentrum, rett over gaten for Slottet.

Omvisninger
Sitatgaten
Henrik Ibsen - tvert i mot

Norsk

Henrik Ibsen

Dikterhjemmet

Henrik Ibsen, norsk dramatiker

Leiligheten er tibakeført til

og lyriker, ble født 20. mars

Ibsens tid og fremstår nå slik

1828 i Skien og døde 23. mai

den var mens han og hans

1906 i Arbins gate1 i Kristiania

kone Suzannah bodde der fra

(Oslo). Han regnes som

1895 til 1906. Her skrev han

skaperen av det moderne

sine to siste

drama og har hatt stor

dramatiske verker, "John

betydning nasjonalt og

Gabriel Borkmann" og "Når vi

internasjonalt.

døde vågner". En omvisning i

Illustrasjon: Ibsen, av Conrad

leiligheten forteller mye om

Leach

privatlivet til den aldrende
dikteren.

Kontakt oss
Ibsenmuseet

Beatles in A Doll`s house

Norsk Folkemuseum

Visste du at da Beatles lagde

Tlf: (+47) 400 23 630

det navnløse White Album var

ibsen@norskfolkemuseum.no

arbeidstittelen på plata "A

Postboks 720 Skøyen

Doll`s house"?

N-0214 Oslo

Er det tilfeldig at John Lennon
hadde kinnskjegg og runde

Besøksadresse

briller slik som Ibsen?

Henrik Ibsensgate 26, Oslo

Sangen Glass Onion, er det

Adkomst

Peers løk vi hører om?

Fem

Kom å se utstillingen Beatles

minutters gange fra Nationaltheatret.

in a Doll`s house så finner du
kanskje svarene?

Nærmeste trikkeholdeplass er
Sollie eller Nationaltheatret.
Kommer du med buss er
nærmeste holdeplass Sollie eller
Rådhusplassen

Utstillingen står ut 2016.

