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Forord
Journalisten, forfatteren og forlæggeren Peter Nansen (1861-1918) var
ikke alene en central og magtfuld kulturpersonlighed i Danmark omkring
1900, han var også et usædvanligt menneske. Det samme var den norske
forfatter Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Foruden at være en af Europas vigtigste forfattere i anden halvdel af 1800-tallet var han dybt involveret i både den litterære og politiske debat, og han kæmpede ihærdigt
for undertrykte folk i Europa omkring 1900. Fælles for dem er, at de har
skrevet mængder af breve – også til hinanden. Deres brevveksling strækker sig over 21 år, fra sommeren 1889 til foråret 1910. Der findes 101
henvendelser (breve, kort og telegrammer) fra Nansen til Bjørnson og
knap 100 fra Bjørnson til Nansen. Dertil kommer en del breve fra Nansen
til Karoline Bjørnson, som han begyndte at kontakte under Bjørnsons
sygdom i 1909, og som han bevarede forbindelsen med til kort før sin død
i 1918. Kun 24 af Nansens henvendelser er trykt i Bjørnstjerne Bjørnsons
brevveksling med danske (1953).
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Mange har været forundrede over, at Bjørnson og Nansen havde knyttet
sig inderligt til hinanden i et trofast venskab. Bjørnson var 30 år ældre
end Nansen, og man mente, de var meget forskellige og havde meget for-
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skellig indstilling til mange af livets spørgsmål. Sådan forholdt det sig
ganske vist, men der var også store ligheder mellem dem. Nansen har
kaldt Bjørnson for en suveræn fortryller, der kunne vinde enhver, hvis
han ville. Også Nansen kunne fortrylle, ja, endda ”forhekse” mennesker,
hvis han ville. De holdt af at gøre det festligt, når de skulle være sammen
med andre, smykkede bordet med frugt og blomster og lod champagnepropperne springe. De havde begge en veludviklet psykologisk sans, var
storhjertede, meget gavmilde og uhyre hjælpsomme. Desuden lagde de
stor vægt på at være smukt klædt, og de havde storhed nok til at kunne
skatte og beundre andre.
Jeg læste den indtagende brevveksling mellem disse to store nordiske kulturpersonligheder, da jeg arbejdede på biografien om Peter Nansen, Lykkens Kælebarn (2011), og besluttede, at den skulle gøres tilgængelig for alle.
Brevvekslingen mellem Nansen og Bjørnson er teaterhistorisk interessant og et vigtigt bidrag til nordisk kulturhistorie. Den vidner om det
tætte samarbejde, der var, mellem kulturpersonligheder i de nordiske
lande. Den tegner et fint billede af Nansen som forlægger og mellemmand
mellem Bjørnson og danske teatre, dermed også Betty Nansen, der på
fremragende vis spillede flere af de kvindelige hovedroller i Bjørnsons
dramaer. Samtidig vidner brevvekslingen om det meget specielle venskab
mellem Bjørnson og Nansen, der var nærmest forelskede i hinanden, og
den indeholder oplysende diskussioner mellem dem om f.eks. Nansens
teaterstykke Judiths Ægteskab (1898) og spørgsmålet, om Norge skulle
være republik eller monarki. Endelig tegner brevvekslingen nuancerede
billeder af såvel brevskriverne som deres professionelle virke.
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Francis Bull, der i 1953 var medudgiver af Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske 1875-1910, gør i sin indledning opmærksom på, at
brevvekslingen her er en af de største og rigeste fra de sidste 12-15 år af
Bjørnsons liv. Han fremhæver også, at Peter Nansen var en af de få af
Bjørnsons danske korrespondenter, der magtede at give sin glæde over
oplevelsen ved at læse Bjørnsons bøger og sin beundring for kunstværkerne luft i personligt følte og levende ord.
Alle breve, kort og telegrammer er gengivet nøjagtigt, som de er blevet
skrevet. Stave- og tegnsætningsfejl er ikke rettet – heller ikke ukorrekte
gengivelser af navne. Bjørnstjerne og Karoline Bjørnsons breve er opbevaret i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek i København: NKS
4043, 4º. Nansens befinder sig på Nasjonalbiblioteket i Oslo: Brevsamling
B.B.
Flere mennesker skylder jeg tak for hjælp, opmuntring og støtte, mens
jeg arbejdede med brevvekslingen. Tak til John Christian Jørgensen for
medleven og medlæsen, til Bruno Svindborg i Håndskriftafdelingen på
Det Kongelige Bibliotek, der altid er hjælpsom, hvis der opstår spørgsmål
vedrørende breve. En særlig tak til forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo, Sigbjørn Grindheim, der har hjulpet med tydning af
Bjørnsons skrift, og til Bjørnsons biograf, forfatteren Edvard Hoem, som
har gennemlæst breve og kommentarer. Endelig tak til Karsten Sand
Iversen for grundig korrekturlæsning.
Juni 2016
Karin Bang
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Paris, rue Faraday 15, Les Ternes
12de fbr. 86
Idet jeg vedlægger Erklæringen og takker for beløbet1 må jeg bemærke, at
jeg ikke hadde gjort berægning på nogetsomhælst honorar, alene på at
betale bladet med lidt små-pluk, til annet får jeg ænnu ikke tid.2
For alt mit avis-skriveri får jeg aldrig en skilling; det har vakt overraskelse og bryderi, at jeg nu forlangte for ”nytårs-rimene”.
Jeg ser, at Strindbergs orme-hode har hugget æfter mig.3 Vær så
god ænten at ta in mit brev derom til Handelstidningen i Göteborg4 æller
bemærke, at B.B. erklærer aldrig at ha tænkt eller sagt den Hestedumhed, at det var ”umoralsk” af en konge at modta Pænger af en Vænstremand.5 Det er et Digt af samme ”moralske” Værdi som en Del foregående
af samme Forfatter.
Lykke med arbejdet; nu forekommer Deres sak mig betydelig at ha
bedret sig.6 Men hvorfor forsømmer aldeles utlandets præsse? Ærbødigst
Bj. Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

”Af Dagens Krønike”
J. H. SCHUBOTHE’S FORLAG

Redaktør: P. NANSEN
Toldbodgade 10.

23 Juli 89
Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg tillader mig samtidig med dette Brev at tilsende Dem 1ste Hefte af et
nyt Maanedskrift ”Af Dagens Krønike”,7 som jeg er begyndt at udgive paa
Schubothes Forlag.
Som De af den paa Omslaget aftrykte Subskriptionsplan vil se, er
det mit Haab at kunne lave et Tidskrift, der ogsaa kan være til nogen
Morskab for et større Publikum, saaledes at dette større Publikum faar
Lyst til at abonnere. Vore tidligere Tidskrifter har desværre aldrig forstaaet at interessere flere end en ganske snæver Kreds og har derfor faaet
en sørgelig hensygnende Tilværelse.
At jeg efter denne Indledning vil bede Dem om et Bidrag, har De
udentvivl allerede gættet. Uden at kende Dem – og uden at De sagtens
aner hvem jeg er – vover jeg at bede Dem om et Bidrag – ja ovenikøbet om
et ganske bestemt Bidrag.
Jeg vilde nemlig spørge Dem, om De ikke skulde have Lyst til for et
dansk Publikum at give et Billede af Norges Fremtidsmand, Rektor
Steen.8
Ikke kan jeg friste Dem med det Honorar, vi kan byde (125 Kr. pr.
Ark); ikke heller kan jeg appellere til Deres Velvilje, eftersom De ikke
kender mig. Jeg kan kun haabe paa, at Sagen og Emnet i sig selv skulde
interessere Dem.
Forøvrig vil et Bidrag fra Dem om hvilketsomhelst Emne selvfølgelig
med Tak blive modtaget. Men helst noget Aktuelt!
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Ifald De skulde glæde mig med et Ja=Svar, kan jeg reservere Dem
den Plads, De forlanger, enten i Sept. eller Okt. Heftet.
For en Ordens Skyld meddeler jeg Dem straks, at ifølge en Kontrakt
med det svenske ”Ur dagens krönika”9 har den svenske og danske Redaktion gensidig Lov at bruge hinandens Bidrag.
Med Højagtelse ærbødigst Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet Follebu 28.7. 1889

Jeg skriver nu og da i norske blad inlæg i norsk politik, men annen slags
journalistik befatter jeg mig ikke med.10 Henvend Dem til ”Dagbladets”
redaktør cand. jur. Lars Holst;11 han er her den rette.
Ærb.
Bjørnstjerne Bjørnson
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Roma 17.3.95.
4 Fontane 155.

Kjære Nansen, da De, så vidt det har nådd fræm til mig, er det første
mænneske i Norden, som har skrevet uten skruer om „Lille Eyolf“,12
sænder jeg Dem en hilsen fra naturlighedens land;13 jeg beklager, at jeg
ikke er praktisk nok til å gjøre det i blomster. Hils herskabet i ”Politiken”
fra
Deres
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

[skrevet på titelbladet af PNs bog Guds Fred efter en tilegnelse]14

4. Novbr. 1895
Jeg skulde ikke have besværet Dem med denne lille Bog,15 hvis ikke
Bjørn venlig havde sagt mig, at han troede, De vilde synes om den.16 Jeg
vover ialfald at haabe at De ikke vil give Hr. C.B. i norsk Dagbladet Ret,17
naar han betragter den som lurvet Fuskeri.
Jeg benytter Lejligheden til at udtrykke min Beundring for Deres
nye Drama, som Bjørn har ladet mig læse. Jeg erindrer aldrig at have
læst en Akt af saa betagende Magt som 3die Akt i Over Ævne II.18
Med mange Hilsener til Dem og Familie
Deres ærbødigste
P.N.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

2/12 1895.

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Tusind Tak, fordi De lod mig tilsende et Eksemplar af ”Over Ævne”, II
Stykke. Naar De en Gang kommer hertil, vil jeg bede Dem skrive Deres
Navn deri.
Min Beundring for Dramaet kender De. Jeg har ikke talt med Nogen, der har læst det, uden at han deler denne Beundring. Jeg vil gærne
for egen Regning endnu have Lov at sige – med Haab om, at De tror, det
er taget ud af mit Hjærte: jeg føler mig overfor Deres Drama, som jeg
kunde tænke mig, en Landsbykirke vilde føle sig overfor Køllner-Dôm –
saa overflødig, saa ingenting. Og jeg føler det med den Mangel paa nogen
Art af Ærgrelse, med den uskrømtede Glæde, som den højtragende
Kunst altid vækker hos Enhver, der har en Draabe Kunstblod i Aarerne.
De véd vel, hvordan Bjørn førte mig ind i den Gyldendalske Boghandel?19 Jeg er meget glad over at slippe ud af Journalistiken,20 og jeg
haaber, at jeg skal kunne gøre nogen Nytte i min nye Virksomhed.21
Hegel fortalte mig, at han havde faaet et bifaldende Brev fra Dem
om Begivenheden.22 Tak for den Sympati og Tillid, De derved atter har
vist mig, hvem De dog kun kender saa lidt.
Med mange Hilsener til Deres Familie, baade den evropæiske og
den asiatiske Del23.
Deres ærbødigst hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

31 Dec. 96

Kære Hr. Bjørnson!
Modtag, De og Frue, de hjærteligste Nytaarsønsker, med Tak for al
Deres Venlighed i det gamle Aar, fra min Kone24
og Deres ærbødigst hengivne
Peter Nansen
Jeg havde forleden et fornøjeligt Brev fra Pariseren Bjørn.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

[Kort]
6/8 97
Kære Hr. Bjørnson!
Vi har imorges faaet en lille Datter25 og er derover meget glade.
Hjærtelige Hilsener til Dem
og Frue fra os begge.
Deres ærb. hengivne Peter Nansen

@U!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 11/8 1897
Kjære Peter Nansen.
Tak fordi De mældte os, hvormed ”Danmarks motigste kvinne” har bunnet sin man. Vor lykønskning!
Da jeg kjørte ivej for å følge min ælskelige mor26 til graven, mødte
jeg et tog av bryllopsvogne. Det øket smerten. Og da jeg nu kom hjæm og
fant Deres brev, skete det samme.
Lidt efter lidt går det vel over. Men foreløpig er det så.
Deres
Bjørnst. Bj.
Hilsen fra min hustru til dere begge.
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Til Jacob Hegel og Peter Nansen
________________________________________________________________________

pt. Leopoldstrasse 7, München [17?/9 1898].

Kjære Hegel!
Tak for pængerne i begge måneder!
Dette brev er for dig og for Peter Nansen.
Mit stykke er færdigt. Et politisk drama i tre (store) handlinger.
Jeg vil ha almindelig ortografi, kun ”av” for ”af”, ”å” for ”aa” og
gjennemført små bogstaver (uden ved sætnings begyndelse og for egennavne).
Stykket tilegnes fyrst Hohenlohe med følgende ord: ”Dette politiske
drama tilegnes fyrst Hohenlohe, den tyske rigskansler, i beundring av
hans sanhedskjærlighed og hans mod”.27
Da jeg ikke sætter dedikationen på manuskriptet (så den ikke bliver
kjænt i trykkeriet før i de siste dage), bér jeg, at dette brev opbevares, så
den tages ud derav og sættes foran stykket i sin tid. Den skal stå oventil
på siden til højre med ret stor tryk i én samlet kolonne.
Stykkets titel er: Paul Lange og Tora Parsberg.28 Den bør vel trykkes således:
Paul Lange
Og
Tora Parsberg
Men nu kommer hovedsagen. Stykket skal komme ud i de første
dage av oktober.29 Og jeg har bare én avskrift. Kan et dansk trykkeri ikke
tage avtryk (og første korrektur læst) på en fire-fem dage for oversættelsens skyll til tysk, så må det mældes mig pr. telegraf, for så sætter Karoline sig dog til og tager en avskrift.
Anden korrektur læser jeg selv.
Gudbefalet!
Jeg er træt og avspændt.
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Eders hengivne
Bjørnst. Bjørnson.
Bjørn leder prøverne på ”Johanne”30 til almen beundring. Hele personalet
overværer dem; magen har de aldrig set. Han er på nogle dager blet alles
yndling. Karoline har det godt, Dagny noget bedre. Ingeborg trives her.31
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 20/9 1898.
Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Vi udgiver i Efteraaret et lillebitte Bind Grensteen’ske Digte,32 samlede og
ordnede af Einar Christiansen.33 Familjen ønskede saa meget disse Digte
ud.
De holder jo af G.,34 og vi vilde derfor spørge Dem, om De ikke havde Lyst til at vække lidt Interesse for hans Vers ved at skrive et Par Sider
personligt Indtryk, Karakteristik – hvad De vil – af ham – – en lille Ting
til at sætte foran i Bogen? Tror De, De vil og faar Tid?
Deres nye Skuespil længes vi meget efter at læse. Men vi turde ikke
forhale Arbejdet med det og lod det sporenstregs gaa i Trykkeriet. Saa nu
venter vi paa Korr.
Aner De naar omtrent, Bogen skal ud? Det var rart at vide lidt derom af Hensyn til vore Dispositioner med andre Udsendelser.
Hegel takker for Brevkort. Forordet udgaar altsaa.
Baade han og jeg sender hjærteligste Hilsener til Dem og Deres
Frue.
Deres ærb. hengivne
Peter Nansen
De modtager vel Lykønskning til Dreyfus-sagens begyndende Sejr!35
Maatte nu de Slyngler endelig blive tvungne til at lægge deres skidne Kort
paa Bordet. Men naturligvis vil de sprælle det bedste, de kan, inden man
faar dem fast under Kniven.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Schwaz in Tirol36 25.9. 98
Kjære Nansen, for Greensteens skyll må jeg jo gjøre det; men det vil koste
mig arbejde; han hørte til dem, som ikke er let å holde fast.37
Vil De lade pag. 17, 10de linje fra neden, rette kraft til mand.
Stykket kommer ud omkring den femtende oktober i Tyskland, så
kan jo det danske smølevæsen la det komme ud, når det vil! Mange hilsener B.B.

*****

Postkort, poststemplet Scwaz in Tirol 30.9.98
Kjære Nansen, ja, jeg skal prøve, om det kan opsættes med utgivelsen.
De skal høre senere derom. Jeg takker, hvis De vil hjælpe mig med Korrekturen.
Jeg har det så godt her. Er atter i arbejde, avbrydes alene av de begivenheter i Frankrige, som har fåt alt for stor magt over mig. Deres hengivne
Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 8/10 98

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Mange Tak for Deres Mindeord om Greensteen. De giver Manden
saa fint og kønt.
Og Tak endnu mere for Deres Drama, som jeg nu har læst til Ende.
Sikkert vil det vel nok vække størst Opsigt i Norge.38 Men saa stærkt er
dette politiske Drama i sin Almen-Menneskelighed og sin Tragik, at det
vil have Bud overalt. Hjærtelig til Lykke med det.
Imorgen kommer Bjørn for at begynde Indstuderingen af ”Johanne”
med min Kone i Titelrollen. Maatte begge faa megen Glæde af det.
De bedste Hilsener fra alle
her til Dem og Frue
Deres ærb. hengivne
Peter Nansen
Den 1ste November altsaa udsender vi Deres Drama.39
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Schwaz in Tirol 11.10.98

Kjære, lad os sætte til i Tora Parsbergs tale i slutten av annen akt – hvor
hun skal til at citere den store Konges ord – en parentes med følgende
indhold i (jeg kan det udenad fra min barndom).
Det gjør det måske naturligere? Tak for brevet! Og tak Hegel for
pængerne, som kom over Wien.

Deres B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL.
Kjøbenhavn, den 14/10 98

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Tak for Brevet.
Jeg prøvede at sætte Parentesen ind, men det vilde ikke lykkes. Saa
maatte Sætningen være skrevet om, og det turde jeg naturligvis ikke indlade mig paa. Parentesen kunde nemlig kun komme efter: som den gamle
Konge … sa – men dér vilde den kun standse og hæmme. Det vilde lyde,
som om Kongen sagde: jeg husker det fra min Barndom. Efter sa maa,
saa synes jeg, umiddelbart følge, hvad han virkelig sagde.
Nu mener jeg hellerikke, at Parentesen paa nogen Maade er nødvendig. Altsaa valgte jeg, efter megen Prøven, Overvejelse, ikke at tage
den med. Jeg haaber, De tilgiver.
Bjørn er her, men rejser igen midt i næste Uge. Theatret har, som
sædvanlig, vrøvlet. Og Stykket kan først komme op i Slutningen af November, naar min Kollega Konferensraad Oehlenschlägers Fødselsdag er
besørget.40 Bjørn holder da nu kun nogle forberedende Prøver og vender
saa tilbage 15de Nov.
Hjærteligste Hilsener fra os alle
til Dem og Frue
Deres ærb. heng.
Peter Nansen
Exemplarer til Prozor,41 Brækstad42 og Collin43 er besørgede.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Roma 16.11. 1898

Jeg ser av Politiken, at anden udgave av min roman Paul Lange og Tora
Parsberg skal ud. Ret så Sanne til Paul Lange side 170 øverst oppe i replikken om forfølgelse av enkeltman.44 Der er også et spørgsmålstægn
længer nede som ingen mening har. Lad mig få et par expl. jeg har intet.
Der er et par ting til; men uden expl. kan jeg ikke sige det.
Deres
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 18/11 98.

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Vilde De gøre Gyld. Bogh. en stor Tjeneste? Nemlig at udfylde omstaaende Firkant med et Citat af P.L. & T.P., Deres Underskrift samt, nederst i Parentes, Bogens Titel.
Saaledes omtrent

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --Bjørnstjerne Bjørnson
(Paul Lange & Tora Parsberg)

Det er til en Autograf=Julekatalog,45 som vi vil glæde Publikum med.
Undskyld, vi besværer Dem med en saadan Bagatel. Men vi kan ikke
undvære Dem. Og De maa oven i købet gøre os den særlige Tjeneste at
sende os Citatet pr. omgaaende, thi Sagen har Hast og Brev til og fra
Dem tager mange Dage.
Deres Stykke har jo gjort meget stor Lykke. Foreløbig har vi trykt
8000 Expl. i to Oplag.46
Synes De slet ikke om min Bog?47 Det vilde gøre mig ondt, om De
ikke gjorde. Her i Danmark mener alle, at det er mit bedste. Her (og i
Sverige) har jeg haft stor Glæde af den. Men i Norge slog Verdens Gang48
den straks ned med nogle affejende Bemærkninger.
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Det ærgrede mig mere, end jeg kan sige Dem, at jeg, der fra mine
yngste Journalistdage har været vant til at gøre norsk Litteratur Tjenester ikke mindre end dansk, skulde behandles saa ganske urimeligt og
uretfærdigt af Thommesens Blad.49
Naa – tilgiv, at jeg har plaget Dem med mine private Ærgrelser.
Hjærtelig Hilsen til Dem og Frue
Deres hengivne Peter Nansen

>]!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

4 Fontane 147, Roma 21/11 1898.
Kjære Peter Nansen!
Omtrent som skulde jeg gamle man op på en cykle og atter gjøre kapløbet
med, så forekommer det mig, når man præsenterer mig et ægteskabsdrama til gjænnemlæsning. Alle mine læmmer dør, min hjærne står stille.
Sagen er, at min generation har fåt sin portion hundre ganger for ofte;
den må overlade det til de ny å døje mere. Jeg væntet at nogen skulde
pace for mig. Det gjorde så Edv. Brandes.50 Men efter gjennemlæsningen
blev det ænnu værre å stige op. Ja gu gjorde det så! Jeg har ikke læst bogen. De må banke mig, håne mig, eller hvad De vil. Ingen kan mere æn
hans natur tillader. Jeg kommer næppe til å læse den. Gud, var De en
ung, ubemærket forfatter, som der var gjort uræt mod, – jeg var blant de
første til å læse og skrive. Men De – !51
Ja, sådan står det. Jeg er ikke bedre æn som så. Det nytter altså
ikke å skjule det. For De vil og må ha besked, ser jeg.
Prøv nu, om De kan tilgi mig. At Deres søde hustru ikke kan det,
ved jeg på forhånd. Næste gang, vi mødes, skal jeg lægge mit hvide hode i
hennes fang. Så får jeg se, hvad hun gjør med det.
Hvem i alverden trompeterer så stærkt for mig i the Speaker? ”I: G.
R.”?52
Ja, farvel, kjære Peter Nansen; jeg holder så av Dem og har så megen agtelse for Dem, at jeg fortjener å bli behandlet vel av Dem, selv om
jeg ikke læser Deres bøger. Vil De udvælge en god time at sige dette i til
Deres hustru? Sige det pent?
Det er sant. Jeg har flere ganger været på veje å skrive Edv. Brandes til. Han kan begå nogen slemme vilkårligheder både i ros og dadel;
men, eja mig, som han kan i rolig, klar form sige sant! Som nu igjæn til
publikum i anl. H.C. Andersens værker.53 Det burde være avtrykt én
gang om måneden hele Skandinavien over, hele værden over. Som han
overhovedet har den ævne å hjælpe mænneskene in i forståelse av perso-
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ner og forhold. Han bruger lejligheden til det ved bøgers ankomst til
sælskabet med nyheder. Og som han kan gå en sådan nyankommen bog
tilhånde! Så den helt får udrette sit ærind! Der er undertiden av det sublime i det.54
Ja, lev nu vel – og prøv om De kan tilgive Deres gamle væn
Bjørnst. Bjørnson.
Karoline ber Dem hilset tusen ganger. Hun er så forælsket i dere begge,
siger hun.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL.
Kjøbenhavn, den 21/11 98.

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Deres Brevkort naaede hertil, efter at 2det Opl. var færdigt. Det gjaldt om
at faa det ud i største Hast, da vi manglede Expl. Som Følge deraf var
Fejlen med Sanne for Lange ikke rettet. Et Par andre Fejl havde vi selv
fundet. Forhaabentlig faar vi 3die Oplag og jeg skal da passe paa.
3 Expl. af 2det Oplag har De vel faaet? Vil De have flere?
Mange Hilsener
Deres heng.
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 24/11 1898.
Kjære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Hjærtelig Tak for Deres lange Brev, forsaavidt det udtaler Følelser for
mig, som jeg sætter den allerstørste Pris paa. Jeg havde jo nok en Fornemmelse af, at De kunde lide mig. Ellers havde jeg ikke plaget Dem med
et saaret Hjærtes Udbrud – jeg plejer ikke at tale stort om mine egne Anliggender. Helt har De dog ikke forstaaet mig. Jeg har ikke haft nogen
lumsk Bagtanke om, at De skulde rykke ud til Forsvar for min Bog i Norge.
Jeg haabede kun at opnaa dette ene af Dem, hvem jeg holder saa
meget af: at De ærligt skulde sige mig, om denne min nye Bog, hvori jeg
tror at have nedlagt god dansk Kunst og alvorlig dansk Redegørelse for
Samliv mellem Mand og Kvinde – om den paa norske Læsere kun virker
som mislykket Forsøg paa at efterplapre gamle Mester Ibsen.
De erklærer ikke at ville læse min bog.
Tro ikke, jeg undres eller vredes over Deres Ulyst til at læse noget,
som De mener er Dem uvedkommende og overflødigt.
Men mon De alligevel ikke gør en Smule Uret imod mig? De plejer
dog at finde Tid til at hjælpe Folk, der søger Dem.
Og hvor kan De sige, at jeg ikke trænger til Dem! Jeg trænger netop
til Dem. Jeg har sat saa meget ind paa ”Judiths Ægteskab” (som forøvrig
slet ikke [er] en af de sædvanlige Ægteskabs-Historier), at det betyder
meget for mig, hvad en Mand som De mener om mit Forsøg paa med saa
nænsom Sandhedskærlighed som muligt at dele Ret og Uret lige mellem
to Mennesker, der uden at ville det tilføjer hinanden den bitreste Fortræd.55
Men jeg er jo magtesløs overfor Deres kategoriske Erklæring: ikke
at ville læse min Bog.
Dog, hvis De ikke har smidt den bort; hvis den endnu flyder paa
Deres Bord mellem andre ulæste Bøger, – saa haaber jeg, jeg i den lille
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Bog har nedlagt saa meget af den Fanatisme, jeg ejer, at den, naar Deres
Øje en Gang imellem falder paa den, vil hviske til Dem: Kære B. B.! De
gjorde alligevel Uret ved ikke at læse mig.
– Og saa lover jeg Dem højt og helligt ikke at skrive flere Breve til
Dem om min Bog.
Tak for Autografen.56 Og bring Deres Frue min og min Kones Forsikring om varm Genkærlighed.
”P.L. & T.P.” gaar nu i 3die Oplag (1500 Expl., ialt med de to første
Opl. altsaa 9.500). I 3die Opl. skal de to af Dem paapegede Fejl nok blive
rettede.
Mange Hilsener til Dem begge
Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Brevkort poststemplet Roma 27.11.98

Kjære Nansen, det forandrer jo helt saken. Jeg går straks i lag med det.
I tredje oplag vil jeg ha inført noget på side 49:
Arne Kraft
-

-------------------------------------------Så går jeg! Vi ses på mandag. Hos Tora Parsberg.
Paul Lange:
Vi ses før.
Arne Kraft:
Nej, jeg skal rejse bort. – Lev vel!
Paul Lange:
Tak fordi du kom! Tak!
o.s.v.

U?!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma 4/12 1898.
4 Fontane 147
Kjære Peter Nansen, det er en finttægnende, nobel bok. Den er
utsprunget av å ville gjøre godt. Og den gir trang til tolerance, til å se
menneskeligt på forhold, som gjærne dømmes efter dogmer.
Men jeg bestrider på det bestemteste hovedkarakterens psykologi.57
Den, som lyver, er gjort usikker av frygt eller av stræben, som virkeligheden ikke tillader. Følgelig er den lyvende ujævn, urolig, overdreven, ikke
harmonisk, hensynsfull, sanselig doven. Har ikke det jævnmål over al sin
færd, den fine følelse av å behage eller mishage, som forudsætter noget
umiddelbart i sansningen, der gjerne tapes i et liv av frygt eller spekulation. De har under arbejdet forskyvet henne flere grader op mod det bedre,
højere. Og derved bliver han delvis uforståelig, eller rettere for ubetydelig.
Ti denne kvinne måtte han ha tat på en annen måde, hvis han selv var
mere. Og det piner. Hvad utvilsomt ikke fra først av var hensigten.
Begynnelsen er langtrukken, ja, rent ud kjedelig. For lang forklaring i et avis-sprog, som aldrig har været talt. Med undtagelse av det fortrollende lille optrin æfter barnets fødsel og død,58 i sit slags en perle,
navnlig sangen,59 interesserer det ikke ved nyhed eller magt før pag. 130.
Da blir også sproget personernes eget. Derfra og helt ud. Men tvilen til, at
hun har været slig, blir samtidig stærkere. Da dette med morfinen kom,
sa jeg mig selv: hun har død og pine været morfinist! Det svarer til løgnen. Men behandlingen er her rent ud sublim. Så ægte kunst som noget.
Så fint og diskret, at det forlyster.
Får jeg lov å sende en advarsel? Det sprog for følelse og lidenskab,
som skjuler, som undgår direkte tale, i alle fall de store ord, … vogt Dem
for, at de tilsist glæmmer å røbe, hvad de står skjærmbræt for!
Deres hengivne
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

14/12 1898.
Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har næsten ikke en ledig Stund i disse Dage. Vi er jo midt i Juletravlheden, og hver Nat holdes der Prøve paa Judith, som det frie Theater
opfører i Morgen.60
Derfor først nu et Par Linjer til Tak for Deres Brev. Jeg forstaar godt
Deres Indvendinger. Men husk Vanskeligheden ved den valgte Form: et
Drama mellem kun to Personer. Jeg maatte i de første Afdelinger se bort
fra, om det var helt naturligt, at to Mennesker talte saaledes og saa meget. De kan svare: men hvorfor valgte De da den Form? Dertil siger jeg:
Fordi jeg hader og afskyer alt, hvad der hedder Bifigurer, alt det Apparat,
som Forfatterne saa ofte sætter i Bevægelse for at klare en Vanskelighed.
Jeg vilde Vanskeligheden. Jeg vilde forsøge, om det ikke var nok at
give to Menneskers Tragedie kun gennem disse tos Ageren overfor hinanden. Jeg synes, De ikke helt har været opmærksom på det villede i Formens tilsyneladende Uvirkelighed.
Og jeg mener selv, at det delvis er lykkedes mig at skabe større Intensitet i Judiths og Pauls Samliv ved at stryge alt og alle uvedkommende.
Jeg tror det endnu mere efter at have set Prøverne paa Stykket. De
skulde blot se, hvor min Kone, der er en Race-skuespillerinde, som vi
længe ikke har haft Magen til, faar hvert Ord til at springe levende og betagende frem.61
De advarer mig mod det Afdæmpedes Fare. Jeg er af Blod Jøde62 og
mine Følelser er saavist ikke afdæmpede. Men jeg har ligesom Goldschmidt63 lært at elske den danske Stemning i det usagte Ord. Lad saa
en Gang imellem et Fanden gale mig knitre og brage.
Hjærtelig Tak for Deres oprigtige Brev. Tak for Dadel og Tak for
Ros. En avant!
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Og saa ønsker jeg med det samme Dem og Deres Frue en rigtig
glædelig Jul – haabende, at vi snart faar Dem at se i det nye Aar her i
Kjøbenhavn. Min Kone føjer sin Hilsen til min.
Deres meget hengivne
Peter Nansen.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL.
Kjøbenhavn, den 20/12 98.

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Min Kone og jeg sender Dem og
Deres Frue de allersombedste
Ønsker for Jul og Nytaar.
Deres meget hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

1/2 99.

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Herman Bang64 har vist Edv. Brandes og mig et Brev fra Dem, hvori De
appellerer til vort Skøn om, hvorvidt ”Over Evne” (1ste Del) kan spilles
paa Folketeatret.65 Vi svarer en for begge og begge for en: Bang er saa
dygtig en Sceneinstruktør, at han sikkert vil sørge for at bringe Deres
Stykke frem paa en værdig Maade. Der er ved Folketeatret særdeles flinke og ivrige unge Skuespillere, der flere Gange, under Bangs Instruktion,
har løst vanskelige Opgaver med Held. Vi skønner derfor ikke rettere, end
at De trygt kan overlade Opførelsen til Bangs Omsorg: han vil alene for
sin egen Skyld ikke give sig i Kast med Sagen, hvis han ikke kunde føre
den sejrrigt igennem.66
Min Kone, som i denne Sæson er bleven skændig forsømt af Det
kgl. Teater, gaar næste Sæson til Dagmarteatret. Da hun forleden var
ude for at tage Afsked med Emil Poulsen,67 der for sin Helbreds Skyld
rejser til Syden, erfarede hun, at hun derved gik glip af at spille Tora
Parsberg – en Rolle, som hun elsker højt og som Emil Poulsen smigrede
hende med at sige, hun var den eneste, der kunde spille. Ogsaa Maria
Stuart af Skotland havde han tænkt at genoptage med hende.
Ja, om hun havde kunnet være sikker paa de to Roller næste Aar.
Men ak! Emil Poulsen er vist svagere, end han selv tror, – og uden ham
er Det kgl. Teater for hende, ialfald foreløbig, umuligt.68
De hjærteligste Hilsener fra os begge til Dem og Hustru
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Paris, rue de la pompe 187
(12/2 1901)
Kjære Nansen,
Jeg sendte ”Laboremus” i dag til Hegel med et følgebrev.
I første handling har to mennesker en samtale morgenen efter brudenatten. Han er ældre, hun yngre, og da hun hører, han ikke har sovet,
siden han var hos henne, bliver hun ræd og spør: ’har du ikke tålt – ?’
Dette ”tålt” synes Karoline og Dagny ikke skal stå? Men helt kan tanken
ikke forsvinde; det føler jeg æfter å ha strøket ordet. Dette har jeg tænkt
på og nu har jeg det. Det skal stå – lidt efter den tankestræk, som gir vederlag for ordet tålt – ? ”Noget med hjærtet?”
Vær så snill å sæt det in!
Jeg gad vite, om ikke her er en rolle for Deres hustru?69 Om hun
ikke er den, som best kunde forløse denne opgave? Sig mig et ord om det!
Upartisk, som jeg tror Dem i stand til å kunne gjøre det.
Da De i hvert fall bliver den, som kommer til at forhandle med teatret – hvad for et det så blir – , vil jeg ha sagt, at jeg vil ha 10% av bruttointægten; det får jeg i Tyskland og Kristiania.
Deres
Bjørnstjerne Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 14/2 1901
Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Da jeg imorges Kl. 10 kom paa Kontoret, fortalte Hegel mig, at Deres Manuskript til ”Laboremus” var kommet,70 og viste mig Deres Brev.
At De havde tænkt paa min Kone ved en eventuel Opførelse i Kjøbenhavn, rørte mig dybt. Og hende ikke mindre, da jeg i Eftermiddag fortalte
hende det. Altsaa først en inderlig Tak derfor.
Men dernæst ogsaa en stor Tak for det nye Skuespil. Det skulde jo
straks i Trykkeriet, saa jeg fik kun en Time eller to til at haste det igennem. Og stadig kom der jo Folk, som skulde tale med mig.
Der var da de ugunstigste Forhold til at nyde Værket, og jeg betragter ogsaa kun denne første Gennemlæsning som et lille Svinke-Kig. Men
jeg fik dog Tid nok til at se en stor Skønhed og Herlighed, en dramatisk
Magt, som fik Hjærtet til at banke stærkt,71 og jeg anede UndineSagnets72 nyfødte Bud til Menneskene i Deres moderne Fortolkning.
Om min Kone gærne vil spille Lydia! Jeg svarer paa hendes Vegne
et stort Ja. Som hun brændte og brænder af Lyst til at faa Lov at spille
Tora Parsberg, vil Lydia bringe hendes kunstneriske Trang til at blusse.
Og da jeg med god Samvittighed kan sige, at hun for hver Dag bliver en
bedre Kunstnerinde og at hun er en af de meget faa herhjemme, der har
Blodet,73 saa tror jeg ogsaa, hun vil kunne spille Lydia. Til den unge Pige
er Anna Larssen74 selvskreven. Wisbys og Lægens Rolle vil det ikke volde
Vanskelighed for Dagmartheatret at besætte godt. Vanskeligst vil det blive at faa den unge Mand spillet. De kjøbenhavnske Theatre mangler paa
Herresiden ung Poesi. Men man faar her hjælpe sig paa bedste Maade.
Vi indleverer altsaa Stykket til Dagmartheatret. Og jeg har vel forstaaet Dem rigtigt heri, at Betingelsen for, at Theatret faar Stykket er, at
det spilles samtidig med Udgivelsen?
De bedste Hilsener til Dem og Frue og Langens75 fra min Kone og
Deres hengivne Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Paris, rue de la pompe, 187
(14/2 1901)
Kjære Nansen,
Det vilde måske være lige så misvisende å kalle dette stykke ”et kjærlighedsdrama” som å kalle det et socialt drama. Det er dog måske mere
det siste æn det første; ti nærmere besét er det et socialt forhold, det mellem mannen og den hustru han vælger sig, om hun bygger eller forstyrrer
hans arbejde. Ti på dette er det, som det kommer an!
Skal der skrives nogen notice, så ber jeg Dem gjøre Nærup76 opmærksom på, hvad jeg her siger. Men noticen tror jeg er unødvendig.
Jeg vælger annen april som springdag! Så har vi påsken lidt æfter,
og det synes mig hældigt – trods valgene i Danmark.
Send uopholdelig Bjørn, Sommerrogade, 17, to ekspl. Ligeså Collin,
Docent, Bæstum ved Kristiania. Ja, gjærne for mig Stockholms kgl. teater. Men diskretion! Jeg forstår for øvrigt ikke, hvorfor jeg skyller det teater så megen opmærksomhed.
Deres
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
____________________________________________________________________

BETTY NANSEN

ST. KONGENSGADE 85.

17/2 1901
Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Vore Breve krydsedes jo. Og i mit forrige Brev har jeg jo egentlig besvaret Deres Forespørgsel ang. min Kone. Selvfølgelig vilde jeg aldrig benytte Deres Venlighed til at skaffe hende en Rolle, som jeg ikke med god
Samvittighed kunde sige hun var den bedst egnede til. Jeg tror, alle
Kunstforstandige enes om, at hun er den første blandt de Unge.
Hvad mener De om at lade Edv. Brandes læse Skuespillet i Forvejen og bede ham gøre Forslag til den øvrige Rollebesætning?
Nærup talte jeg med i Gaar. Han var ligesom jeg meget begejstret
over Skuespillet.
Det er en Selvfølge, at Dagmarteatret skal give 10%. Det manglede
bare, at de skulde have det billigere!
I Slutningen af denne Uge tænker jeg, vi kan sende Dem en Del Aftryk af Stykket i 2den Korr. Nærup har først gennemset Manuskriptet for
Ortografiens Skyld og læser derpaa en 1ste Korr. Saa jeg tænker, de
Expl., De faar i 2den Korr., er saa gode, at De kan bruge Dem til Oversætteren.
De bedste Hilsener til Dem og Familjen fra min glade Kone og Deres
hengivne
Peter Nansen
Den sendte Rettelse skal blive indført
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Paris, rue de la pompe 187
(18/2 1901)
Tak for Deres brev, kjære Nansen. Skjæbnen har villet, at De blir min
første læser, og jeg kunde næppe få en finere.
I siste akt står en ufullført replik (i scenen mellem Borghild og
Langfred). Han søker for undinens lokketoner en betægnelse i musikalsk
form. Å, lad Grieg (i al diskretion) læse stykket for å gi mig uttrykket!77
Og send mig det, så oversættelserne også får det.
Vogt Dem for å inlevere stykket, hvis Deres hustru ikke har en poetisk medspiller. Da kommer hun ingen vej. Og jeg kan vænte til han er
der.
Deres
Bjørnson
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Brevkort poststemplet Paris 19.2.01

Kjære Nansen, tusen tak for brevet. Nej, Deres dom er mig nok; jeg har jo
alt sagt Dem det. Men vil De vise E.B. stykket, så har jeg intet derimod.
Han er en diskret man. Har det altså nå ælskeren, og vil De rådføre Dem
med E.B. derom? – Den kvinnelige hovedrolle taper for meget, om ælskeren ikke er en fornæm, fantasifull intelligens. Det er da fans også, at de
unge skal savne lyrik! Så længe kan mine stykker bare vænte.
Deres
B.B.
Om det er i næste scene, at musik-uttrykket skal sættes in? Jeg husker
det ikke længer.

*****

Postkort poststemplet Paris 20.2.01

Kjære Nansen, jeg synes nok, jeg kunde opnå, at hele stykket blev sat op
på nogle dager. Kan man sætte op en avis med flere tillæg på en halv dag,
så må man vel også kunne gjøre det med en bog på fire-fem?
Deres
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________
22/2 1901
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Tak for forskellige smaa Brevskaber.
”Laboremus” er nu udsat og en 1ste Korr. læst af Nærup. Samtidig
med dette Brev afgaar i XBaand 3 Exemplarer. Lad mig vide, om De har
brug for flere Exemplarer, eller om De ønsker, vi skal besørge nogle Expl.
for Dem til Oversættere, Direktioner i Udlandet ell. lign. Har Bjørn faaet
et Expl.? Skal ikke en af de Stockholmske Scener have Stykket?
Grieg lader vi altsaa læse Stykket og sætte det manglende Musikudstyr ind.
Nærup læser ogsaa en 2den Korr., som vi da sammenholder med
den Korrektur, De vel sender os.
Har De bestemt Dagen for Udgivelsen? For den samtidige Udsendelses Skyld i Kristiania og Kjøbenhavn skulde det gærne være en Tirsdag. Der bliver vel Valget mellem 2den, 9de og 16de April. Men 9de April
er næsten umulig, fordi det er Dagen efter 1ste og 2den Paaskedag, hvor
Bogladen har lukket. Dermed vanskeliggøres Expeditionen. Og 2den April
fraraader jeg, fordi vi vist faar dansk Folketingsvalg omkring 1ste April.
Mener De, at 16de April bliver for sent, kunde vi jo tage den sidste Tirsdag i Marts. Imidlertid tror jeg for mit Vedkommende, at 16de April kan
være en god Dag.
Desuden: jeg har talt med Nærup om, at det vist vilde være klogt at
lade en Forhaands-Notits komme frem i ”Verdens Gang” om Stykkets Art.
Alle venter, saavidt jeg kan skønne, et socialt Drama. Var det ikke rigtigt
at lade meddele, at ”Laboremus” er et Kærlighedsdrama?
Jeg indleverer nu idag Stykket til Dagmartheatret og benytter Deres
Tilladelse til at raadføre mig med Edv. Brandes. Jeg har vist brugt for
stærke Ord om Vanskeligheden ved at faa Elskeren spillet. Jeg tror, det
skal gaa – og gaa godt.
De bedste Hilsener til Dem alle fra Hegels, min Kone og Deres hengivne Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

25/2 1901
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har, som jeg selv synes, gode Meddelelser og Forslag.
Direktør Mart. Nielsen78 var meget taknemmelig over Tilbudet om
”Laboremus”. Men han syntes, det var Synd at sætte Stykket op nu, da to
af de vigtigste Roller kun kunde besættes mangelfuldt: Langfred, hvortil
han i Øjeblikket ingen rigtig god Skuespiller har, og Borgny, som Anna
Larssen var selvskreven til, men som hun ikke kan spille for Tiden, da
hun ligger meget farlig syg paa Rovsings Klinik.79
Derimod var der intet at sige. Men derpaa erklærede Mart. Nielsen,
at han overordentlig gærne vilde spille saavel ”Maria Stuart” som ”Poul
Lange og Tora P.”. Han vilde helst spille dem begge endnu i denne Sæson, men turde dog kun forpligte sig til det ene. Det andet forpligtede han
sig til at spille senest næste Sæson. Og ”Laboremus” altsaa, naar vi blev
enige om, at Theatret kunde sætte det op med Honnør.
Baade M.S. og P.L. & T.P. kan Dagmartheatret spille udmærket, og
Brandes, hvem jeg konfererede med om Sagen, fandt Idéen aldeles ypperlig. Han sagde, at vi trygt kunde anbefale den til Dem paa det varmeste.
Min Hustru danser rundt i Stuen af Glæde over de skønne Udsigter.
Vær nu rar, hvis De accepterer Tilbudet, at telegrafere mig blot et
Ja. Thi der bliver ingen Tid at spilde.
Jeg skulde sige, at Theatret selvfølgelig med Glæde betaler 10% af
Brutto=Indtægten.
De hjærteligste Hilsener
til Dem alle
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet Paris 27.2.01

Der er det ”aber” ved Maria Stuart i Skotland, at jeg ønsker ikke femte
akt medtaget. Oprindelig hed stykket med overtitel M.S. i S. og undertitel
”II ’Daarnley’”. Annen skulde hedde ”III Bothwell”. Man overtalte mig til
foreløbig å skrive femte akt. Det skulde jeg aldrig ha indladt mig på.
Deres
B.B.
[Skrevet på tværs hen over ovenstående tekst, men med større bogstaver]:
Hvad siger G.B. om ’Laboremus’! Også Nærup skrev mig til uten å nævne
det. Er det alt faldet i miskredit?

*****

Telegram dateret Paris 28/2 1901

Oui Bjørnson

]]!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 1.3.01

Vær så god å la mig få tre avtryk, straks mine rettelser er optagne i teksten. Send samme dag også den rettede tekst til Bjørn, Kristiania, Sommerrogade, 17. Docent Collin, Kristiania, Bæstum, og til Alexander Kielland.

Deres B.B.

]_!

Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

2/3 1901
Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Først paa egne og Dagmartheatrets Vegne en hjærtelig Tak for den
telegrafiske Tilladelse til ”Poul Lange”s og ”Maria Stuarts” Opførelse.
Indstuderingen af ”Poul Lange” vil blive paabegyndt i den nærmeste
Fremtid. Min Hustru synes, at Thora Parsberg er den dejligste Rolle i
moderne Literatur, saa fin og ren i Linjerne, saa dejlig Kvinde og Dame og
Forelsket lige ud i Fingerspidserne.
Skulde i de politiske Samtaler i 2den Akt enkelte Forkortninger synes ønskelige ved en dansk Fremførelse, maa det saa ske, naar jeg vaager
over, at det gøres paa en ordentlig Maade?
Ang. ”Maria Stuart” – hvor kan De da være saa ond imod den dejlige 5te Akt at ville have den strøget? Ikke blot er Slutningen dramatisk af
en mægtig Virkning, men Scenen mellem Darnley og Maria absolut den
skønneste Kærlighedsscene, jeg mindes at have læst.
Naar Folk nu en Gang kender denne 5te Akt og dens vidunderlige
Skønheder, vil de føle sig skuffede over ikke at faa den med.
Der er Mulighed for at vi finder en udmærket Darnley næste Sæson, nemlig en 20 aarig meget smuk og efter Sigende meget talentfuld
Søn af Emil Poulsen.80 Bedre synes jeg ikke det kunde være.
– Det var nu det. Saa ”Laboremus”. Altsaa udkommer det 2den
April. Tak for Karikaturen og Tilegnelsen til Deres Hustru. Den er aldeles
udmærket.
Bag paa Manuskriptet til Verset stod nogle Ord, som kunde tyde
paa, at et Brev fra Dem til mig er gaaet tabt. Derpaa tyder ogsaa, at jeg
stadig venter Svar paa følgende Spørgsmaal:
1, Skal der Personliste? I saa Fald: hvordan?
2, Hvordan skal Titelbladet se ud?
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3, Hvilken Replik er det, Grieg skal se paa. (I Deres Korr. fandtes
ingen Antydning af, at noget manglede). Grieg er nok forresten
upasselig.
Til disse Spørgsmaal, som jeg beder Dem besvare snarest, kommer
følgende ny:
4, Ønsker De at se ny Korrektur? Eller overlader De os at besørge
det videre?
E.B. sagde ordret om ”Laboremus”: Der er dejlige Ting i det. 1ste
Akt er fuldkommen. Det meste af 2den Akt ypperligt. I de lange Samtaler
om Musik synes jeg der var noget uklart. Men maaske kommer det ved en
senere Læsning. –
Han havde kun Bogen en Aften.
Bjørn fik altsaa først 2 Expl., han har senere telegrafisk rekvireret 3
Expl. og faaet dem.
Til ”dramat. Teatern” sendte jeg intet Expl., da det lod til, De helst
var fri. Maaske er ogsaa Ranfts Theater bedre.81 Det gamle Theater skal
være i slem Decadence.
Bedste Hilsen til Dem alle fra alle her.
Deres hengivne
Peter Nansen
Til Lykke til den store Hyldest i Paris.82
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

3/3 1901
Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Undskyld, jeg vrøvlede om Maria Stuarts 5te Akt. Jeg sammensmeltede 4de og 5te. Nu giver jeg Dem delvis Ret. Alligevel – der er i 5te saameget, man nødig undværer. Og Slutningen er saa pragtfuld. Og nu holder Folk af Dramaet som det en Gang er.
Men, jeg indrømmer, at min væsentligste Indvending beroede paa
en Fejlhuskning og altsaa var noget Vrøvl.
Deres hengivne
Peter Nansen.

]L!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Rue de la pompe 187, Paris 4/2 [4/3] 1901

Kjære Nansen,
1) Jeg vil ikke ha personliste.
2) Titelbladet aldeles ligetil. Jeg mener, stykket har en rolig, varm tone,
og at den klassiske linjeføring er fulgt.
3) Jeg opgir å ha en musikertirade.
4) Jeg holder fast, at Maria Stuart’s siste akt skal strykes. For mig kan
man la være å spille stykket. Får jeg kraft og tid, så skriver jeg: annet
stykke: Bothwell. De kan tro, det skal ta folk.
5) Jeg vil ingen ny korrektur av ”Laboremus”; men derimod nogle korrektur-avtryk. (Ordet rovdyr i siste akt skal atter insættes. Har sagt det til
Nærup.)
Jeg forstod det ikke, som var opførelsen av Tora Parsberg nær forestående. Isåfall: hvem spiller den noble, nervøse, højtbegavede Paul Lange?
Beskriv mig ham til ydre og inre! Skal stykket oplade sig for skuespilleren
og instruktionen, må Tora Parsbergs replikker studeres ned i det dypeste.
I dem ligger det. Georg Brandes har skrevet om det som en stor tosk,
hvad han desværre meget ofte er. Ikke noget strøket i mellemakten! Men
gjør et glimrende nummer av den! Lad os få se Ibsen, Nansen, Grieg,
Bjørnson, Christian Sinding, Werenskjold o.s.v. o.s.v. komme til sælskab;
lad Steen være stortingspræsidenten, lutter kjænte mænd omkring ham
fra politikens værden. – Begå ikke den smagløshed å la mig være Arne
Kraft; men lad det være en man, som har personlighed (og som ved scenen plejer å gi hovedrollerne), så publikum har tillid [til] ham på forhånd.
Stykket skal give intryk av fæst, poesiens fæst. Det må instuderes vidunderligt og utstyres, så det huskes. Har man ingen første rangs Paul Lange, så lad bare stykket ligge, til man har ham. Det haster på ingen måde.
Tak for hjælpen og hils Deres hustru fra
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet 5.3.01

Kjære, vær så venlig: uopholdelig å sende korrekturark til Bernt Lie,
Tromsø, – ja, da gjør De mig en stor tjeneste! Jeg ælsker denne unge,
stoute kraft, jeg visste ikke, hvor han var; han må få del i min tanke, og
sende mig lidt gjensyns-glæde. Tænk Tromsø!

B.B.

*****

Postkort, poststemplet Paris 6.3.01

En væn i Bergen, som jeg skrev til nætop som jeg hadde Deres og
Munchnerreferentens første breve om ’Laboremus’,83 fortalte jeg, hvad I
sa, og jeg føjet ærlig til, at jeg fant det for meget, meget for meget. – Men
han – sætter det i avisen!!! Min forfærdelse og ærgrelse har været stor.
Sørg for, at dersom man optar dette i Danmark, aviserne da får et varsel
om, at ”Laboremus” er et stille stykke, næmlig en samtale mellem to.
Deres
B.B.
Lad Lars Holst i Dagbladet, Kristiania få et ekspl. av korrekturarkene.
Men skriv på: ”Discretion”.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

9/3 1901

Kære Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!
Alt er blevet besørget efter Deres Ønske. Der er sendt Expl. til Bernt
Lie84 og Lars Holst og nye Expl. til Bjørn og Docent Collin. Selv har De
forhaabentlig rigtigt modtaget de 3 nye Expl., De ønskede. Nærup har
læst en Revision og ”Laboremus” er saaledes færdig til Tryk og kan udkomme, naar det passer Dem. Vi har, i Henhold til Deres Meddelelse,
fastslaaet Udgivelsen til 2den April. Har De forandret den Bestemmelse?
Til danske Blade er, mig bekendt, ikke naaet Notitsen fra Bergen.
Jeg kendte den fra et norsk Blad. Jeg skal, hvis det bliver nødvendigt,
sørge for en vejledende Notits i den af Dem antydede Retning.
De maa ikke nu bedrøve os med at ville have Opførelsen af ”Poul
Lange” udsat. Det skal blive godt. Det indestaar jeg Dem for. Men forresten vil jeg hellere have en anden til at udtale sig om denne Sag. De kunde tro, jeg, af personlig Interesse, for min Hustrus Skyld, vilde lokke Dem
med til noget forvovent. De har jo heller aldrig set min Hustru spille Komedie.
Altsaa: Edv. Brandes, der, som De véd, er vor fineste og strengeste
Bedømmer af Skuespilkunst, maa her tage Ordet. Jeg vil bede ham gøre
det, ganske ærligt og uden Besmykkelse.
Emil Poulsens Frue var ogsaa hos mig og sagde, at hendes Mand
havde ladet Sønnen prøve Darnley for ham, og at han efter denne Prøve
vilde tilraade hans Debut i Rollen. Man kan da være rolig. Thi Emil Poulsen vil ikke vove Sønnen ud i noget letsindigt. Og saa har Dagmartheatret ogsaa den unge Mand til ”Laboremus”. Det var just det, dette
Theater – som jeg før har sagt – manglede: den unge fine mand med lyrisk Evne. Paa alle andre Omraader har Dagmartheatret et Mønsterpersonale – saagodtsom alt, hvad der er af ungt Talent, og desuden en Række ældre fremragende Kræfter.
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Vi har været en Del herhjemme, der har lagt Planer om et nyt
dansk Theater. Vi syntes, vi maatte have en Scene, hvor den kunstneriske Iver var større end paa de gamle Theatre. Som det nu staar, er der al
Grund til at tro, at Dagmartheatret vil tage Kampen op. Og føre videre
det, Bjørn begyndte. I saa Fald er det den bedste Løsning. Thi vi har da
en indbydende Scene med et trofast Publikum og den bedste Stab af
Skuespillere. Men saa maa De ogsaa støtte os.
Dagmartheatrets Plan for Resten af Sæsonen er: imorgen spilles
Ove Rodes spirituelle Maskekomedie ”Harlekins Omvendelse”;85 saa 12
Dage efter følger Edv. Brandes’ ”Under Loven”.86 Lidt ind i April ”Poul
Lange”.87 Og saa maaske omkring 1ste Maj ”Maria Stuart”88 med min
Hustru og Emil Poulsens Søn. En anden talentfuld Søn af ham skal
maaske samtidig debutere som Taylor.
Alle Deres Anmodninger skal blive fulgte. I ”Maria St.” saaledes
Strygningen af 5te Akt.
De bedste Hilsener til Dem alle fra min Hustru og Deres hengivne
Peter Nansen

_>!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Rue de la pompe 187, Paris 11/3 1901.

Kjære Peter Nansen. De er dog for fintfølende, når De også kunde opfatte
mit siste brev som en mistanke til Dem, som var De partisk på Deres
prægtige hustrus vægne. I intet af brevene er der en anelse derav! I alle
fall i ét en bestæmt forsikring av det motsatte. Jeg mener om Dem, at De
er en gentleman i dette ords klare tydning; derhen hører, at De også har
sjælens uavhængighed i en dom, så den bliver åpen og fri. Jeg spurte
alene æfter Paul Lange. Jeg kjænner ikke Mart. Nielsen, jeg trodde, han
var en tragisk rumlebøtte. Men det hadde været nok å si mig: han er
mannen, og jeg hadde trodd Dem.
Ja, ja – lad det nu bli, som De vil! God lykke til! Jeg vilde foreslå
Dem, hvis det var muligt å ta Maria Stuarts ”Darnley” f ø r s t. Den, som
hadde set Deres hustru spille Maria Stuart, bragte fantasi med for Tora
Parsberg. Teatret stod sig på det. Maria Stuart adler Tora Parsbergs
fremstillerinde.89
I slutten av mai eller i begynnelsen av juni er jeg der.
Deres
Bjørnson
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet Paris 18.3.01

Kjære Nansen, sørg for, at Erling Björnson (Faaberg station, Aulestad) og
fru Ann Margret Holmgren, Uppsala, hver får sit korrektur-eksemplar
straks. Skriv ”Discretion” på det.
Deres B.B.

*****

Postkort, poststemplet Paris 19.3.01

Kjære Nansen, gjænnem Herman Bang ber Helsengreen, Odense,90 om at
opføre ”Over ævne” første stykke. Jeg har som betingelse telegraferet, at
Kristiania iscenesættelse skal følges. Om betaling er intet avtalt. Vil De
ordne dette for mig? Det kan vel i det højeste ta Dem et par telefonsamtaler? Eller bliver det værre, så får De hænge det på nogen annen. Deres
B.B.

_]!

Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Brevkort, postst. Kjøbenhavn 22.3.01

Kære Hr. Bjørnson!
Jeg har straks skrevet til Helsengren og bedt ham sætte sig i Forbindelse med mig, da jeg har Deres Bemyndigelse til at slutte Kontrakt
om Over Evne I.
I Dag har jeg ladet afsende til Dem et Rentryks-Expl. af ”Laboremus”. Jeg hører, at Langen ikke er glad ved 2den April. Det vilde her være slemt at gøre Forandring, nu alt ligger parat, og Meddelelse om 2den
April officielt er udsendt.
Til lang Forhandling er ikke Tid, da vi, om den oprindelige Plan ikke
følges, allerede paa Onsdag skal lave Pakkerne til Norge istand.
Mange Hilsener Deres heng.
Peter Nansen

__!

Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 4/5 1901.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg synes, jeg maa lade Dem vide, at der til iaften, trods det dejlige Sommervejr, blev udsolgt til ”Poul L. og Tora P.” tidligt paa Dagen.
Kan De huske, De paa en af Prøverne sagde: noget PublikumStykke tror jeg nu ikke det bliver …?91 Er det ikke morsomt, at Publikum
gør Deres ord til Skamme?92 Det viser sig her, som saa ofte før, at Publikum er ikke saa dumt. Det lader sig altid erobre af de store Digterværker,
naar de ikke ødelægges for det.
Jeg vilde ønske, De i disse for os dejlige Dage maatte have følt, hvor
taknemmelige vi er Dem, fordi De har givet os Lov at være delagtige i Deres Digtnings Sejr.93
Naar jeg siger ”vi”, mener jeg selvfølgelig først og fremmest min Kone. Vorherre være priset for sin Miskundhed, at Han først lod hende skue
Dem, da De var nær de Halvfjerds. Og naar hun nu atter ønsker at omfavne Dem, beder jeg samtidig om Tilladelse til at kaste mig i Deres elskelige Frues Arme. Gud give En – er det ikke rørende, saa from jeg bliver –
paa Ens gamle Dage at have en Hustru saa ung og fuld af skælmsk Livsalighed under de hvide Haar.
Nu fester De vel sammen med Bjørn og ”Laboremus”.
Arbejde og Fest … de to er ét og – Livet.
Gennem Arbejde til Fest.
I Fest til Arbejde.
Noget lignende udtrykte jeg en Gang, da jeg skrev: gennem de Mange til Én.94
De hjærteligste Hilsener til Dem alle og alle Deres fra Betty og
Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 19/9 1901

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Hvor bliver De dog af? Dagmartheatret ventede Dem den første Uge
i Sept. Og ”Laboremus” blev instuderet med det for Øje. Saa meldte De,
at De kom mellem d. 16de og 18de. Derefter ansattes Premièren til d.
22de. Og igaar var der en Slags 1ste Generalprøve med Kostymer o.s.v.
Men De var der ikke. Saa besluttede Mart. Nielsen atter at udskyde Premièren, denne Gang til Tirsdag d. 28de.95
Han sagde igaar til mig, at han vilde sende Dem et Telegram desangaaende. Men nu maa De heller ikke vente længere med at komme. Alt
Arbejde ved Theatret standser jo, fordi de, der skal spille i ”Laboremus”,
ikke ret kan gaa i Lag med noget nyt, før de har faaet spillet det, de nu
saa længe har gaaet med.
Og jeg tror, De ikke vil fortryde at komme. Der er arbejdet med megen Energi paa ”Laboremus”, og saavidt jeg kan skønne, vil et smukt
kunstnerisk Resultat naas. Jeg har jo læst om, at ”Laboremus” andre
Steder ikke har haft nogen rigtig Publikum-Succes. Det er jo altid vanskeligt efter en Prøve at dømme. Sikkert er det imidlertid, at paa os, der
igaar saa Dagmartheatrets Prøve, virkede 1ste og 3die Akt saa stærkt, at
vi troede paa en Succes. Det, det kniber med, er 2den Akt. Her former
den store Samtale sig ikke rigtigt dramatisk.
Imidlertid, alt i alt, var jeg, som dog er personlig stærkt interesseret
i Resultatet, meget tilfreds.
Men vær nu rar og kom. Theatret kan ikke godt længere udskyde
Premièren.
Paul L. & Tora P.’s Succes er denne Sæson snarere stigende end aftagende. De 17-18 Opførelser i fjor gav en Gennemsnitsindtægt af ca.
1700 Kr. De 4 Opførelser, denne Sæson har bragt, har vistnok givet en

_`!

Gennemsnitsindtægt af ca. 2000 Kr. Igaar havde Theatret udsolgt allerede Kl. 1.
Betty og jeg glæder os meget til Gensynet og sender de bedste Hilsener til Dem og Frue.
Deres hengivne
Peter Nansen

_L!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet 26.9.01

Kjære Nansen, som De nu vet, kommer vi slet ikke. Vi bliver her. Vi har
for meget å passe på her nætop nu, vi atter har overtat gården. Hils Deres hustru og Nielsen fra mig. Jeg er i skidt humør! Ti en hårdnakket
forkjølelse har holdt mig nede i mere æn en måned. Og andre ting lægger
sig til. – De skriver så godt og varmt bestandig; hver gang jeg ser Deres
håndskrift glæder jeg mig. Hils Hegels. Deres
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 1 Nov. 1901

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg maa lade Dem vide, at Deres amerikanske Protegés Moder,
skønt jeg har skrevet hende til, ikke har ladet høre fra sig. Tvinge hende
til at udlevere Manuskriptet kan jeg dog ikke.
Fra Dagmartheatret er at melde, at Paul L. og Tora P. nu er gaaet
30 Gange og at der stadig er udsolgt Hus. Det bliver sikkert et af de
Stykker, som aldrig helt tages af Repertoiret; men naturligvis maa der foreløbig snart mindskes med Opførelserne af Hensyn til Abonnenterne.
Deres Søn Erling sendte forleden min Kone en Buket og nogle smukke
Ord efter at have overværet en Opførelse; men vi saa intet til ham.
”Laboremus” slog, som De véd, ikke an. Publikum og Kritik var paa
Forhaand uvilligt stemt. Naturligvis var der ogsaa Mangler ved Udførelsen. Men min Kone var saa sandelig uden Skyld. Hun spillede med en
vældig Energi, og mange kunstforstandige Folk har egentlig beundret
hende mest netop i den Rolle.96
Straks efter ”Laboremus” spillede hun den gamle Traver Kameliadamen, meget mod sit Ønske, men Theatret satte det op, fordi det stolede
paa en stor Penge-Succes – hvad det ogsaa er blevet. Desforuden spillede
hun altsaa stadig Tora P. og Cyprienne i ”Lad os skilles”. Spiller altsaa
afvekslende 4 mægtige Roller 6 Gange om Ugen. Med andre Ord: hun slider sig op. Og hun blev nødt til at bede om Henstand med ”Maria Stuart”,
som Theatret vilde haft op lige efter Kameliadamen. Hun vilde simpelthen
ødelægge sig selv, om hun hver Dag skulde prøve paa M.S. fra 1-5 (eller
6) og saa spille fra 8 til 12. Det blev da ordnet saadan, at Emil Poulsens
Sønner kommer til at debutere i Drachmanns ”Renæssance”, hvori min
Kone er fri, og at derefter spilles Edv. Brandes’ nye Stykke, hvori hun
ganske vist har en mægtig stor Rolle, men som hun dog gaar nogenlunde
let til. ”Maria Stuart” gemmes saa til Jul eller til lidt ind i det nye Aar.
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Vi haaber, De ikke synes det er underligt, at hun tager denne Respit. De vil forstaa, det ikke er Mangel paa Lyst, men et nødvendigt baade
legemligt og kunstnerisk Hensyn.
De hjærteligste Hilsener til Dem og
Hustru fra os begge.
Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Aulestad 1901 16/11
Kjære Peter Nansen,
Jeg har en ung dansk væn i Amerika, som har tat sin mors navn og kaller sig O. Arolf Wisby (396 Broadway) New York. Han har begåt et manuskript ”Yankee Papirer”, små-fortællinger. Hans mor, fru Laura WisbyHansen, Lundingsgade 8, Kjøbenhavn, Ø, har det og tør ikke levere det
ut. Nu har jeg dristig skrevet henne til, at De skal ha det for å bedømme
det. Jeg regnede på Deres gode hjærte og på Deres hustrus bedende øjne;
for at disse tager mit parti i en barmhjærtighedskab, derfor er jeg da
trygg.
Kommer ikke Manuskriptet, – kjære, bare rekvirer det!
Deres
Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 21/1 1902.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Vi bliver nødte til at tale med Dem om den paatænkte Udgave af Deres
Artikler og Taler i Udvalg.97
Vi havde tænkt os to store Bind, omfattende, og forsynede med de
nødvendigste Noter og Kommentarer, i kronologisk Orden alt det betydningsfuldeste af, hvad De i Journalistik og Tale har virket gennem snart
halvthundred Aar. Et saadant Værk vilde for det første danne et uundværligt Supplement til Deres digteriske Værker – gennem de to Udgaver
vilde Deres Person og Deres Gærning stige frem i al Mangfoldigheden og
den rige Storhed. Men dernæst vilde der tillige skabes en Norges Historie
fra den nyere Tid, der ved sin Delagtighed i selve Dagens pulserende Liv
vilde være uden Sidestykke.
Alle, hvem jeg har talt med om en saadan Udgave, har været begejstrede for Tanken.
Hvem, der udførte den, kunde forsaavidt være ligegyldigt. Det gjaldt
blot om den strengeste Objektivitet og tilbørlig Skønsomhed i Valget af de
Ting, der skulde tages med, og de Ting, der, hvis det af Pladshensyn gjordes nødvendigt, kunde udelades.
Udgiveren maatte blot ikke ville være nogen Pegepind. Han maatte
resignere og indskrænke sig til at være en trofast Samler og Tilrettelægger.
Har Deres Tanke med en samlet Udgivelse af Deres Taler og Artikler
ikke været en lignende? Jeg skulde huske meget fejl, om De ikke en Gang
i en Samtale har sagt – med bedre Ord vistnok – det, jeg her har udtrykt.
De udpegede Docent Collin som Manden til at besørge Udgaven. Og
hans intime Kendskab til Deres Virken kvalificerede ham jo ogsaa fuldkomment til Arbejdet.
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Men nu har Hegel modtaget et Brev fra ham, hvori han udvikler
sin Plan for Udgivelsen paa en Maade, som jeg synes lidet stemmer med
den oprindelige Plan og Hensigt.
Han vil dele Udgaven paa følgende Maade: til Efteraaret skulde udkomme et selvstændigt Bind, ikke historisk og kronologisk ordnet, der
skulde betitles ”Bj. Bj.s Udtalelser om Literatur og Kunst”. Og dernæst
skulde ad Aare følge et Udvalg af Deres Andre Artikler.
Øjensynlig har Docent Collin foreløbig kun Interesse for det første
Bind.
Det Værk, som Docent Collin har planlagt, vil selvfølgelig kunne
have Interesse. Men det vil ikke blive det, som vi havde glædet os til og
som vilde blive et Monument jævnbyrdigt Deres Samlede poetiske Skrifter.
Saadan som vi havde tænkt os Udgaven, kunde der ventes en meget stor Tilslutning fra baade det norske og det danske Publikum, naar
Udgivelsen skete i billige Hefter. Den literærhistoriske Bog, som Docent
Collin vil uddrage af Deres Publicist-Gærning, vil blive en Bog for et forholdsvis lille Publikum, og den vil altid træde hindrende i Vejen for den
anden langt betydningsfuldere Udgave, som dog først og fremmest bør
udkomme, og uden hvilken man vil savne meget af det vigtigste Stof til
Forstaaelse og Bedømmelse af Dem og det nye Norge.
Hvis jeg ikke syntes, dette gjaldt en stor og betydningsfuld Sag, vilde jeg ikke blande mig i den.
Til Docent Collin, som jeg ikke kender og som sagtens paa Forhaand nærer Mistillid til mig, kan jeg ikke skrive. Derfor maa jeg henvende mig direkte til Dem.
Forlaget vil jo gøre ganske havd De ønsker. Men det er her Valget
mellem noget mindre og noget meget stort. Jeg tror, mit Instinkt – og min
Hengivenhed for Dem – taler rigtigt. De kender mig jo saa meget, at De
véd, jeg kan se bredt og stort, uden hensyn til personligt Ønske og personlig Interesse, paa de Ting, jeg har med at gøre. Og i al fald vil det være
Dem en Anbefaling, at Hegel ser ganske som jeg.
Han og jeg havde glædet os til at kunne lade Deres Samlede poetiske Skrifter efterfølge af Deres ”agitatoriske” Skrifter i Udvalg.
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Og vi vilde meget nødigt se det ende med, at vi fik noget, som hverken var Fugl eller Fisk.
Det, vi foreslaar, vilde blive en Begivenhed. Et Monument.
Det andet bliver en Literaturhistorikers Syn, en Dom, en Agitation.
Men Dommen, Synet, Agitationen bør stige op af selve det skrevne og talte Ord. Og der skal ikke ordnes og ikke skilles ud og forklares af Andenmand. Vi skal have Bjørnson som han var og er.
Nichts weiter.
De hjærteligste Hilsener til Dem og Frue fra Hegels, min Hustru og
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 29/1 1902

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Tak for Deres Brev.98 Som jeg skrev: Forlaget gør naturligvis, hvad
De vil.
Jeg tvivler hellerikke om, at Docent Collins Bog bliver interessant.
Det er ikke det. Jeg hævder kun, at det bliver noget helt andet end Meningen oprindelig var: at foranstalte, som Supplement til Deres æstetiske
Skrifter, en Udgave af Deres Taler og Artikler i Uddrag.
Hvis De nu siger: Jeg vil have Docent Collins Bog og ikke det andet,
– saa bliver det selvfølgelig saa. Men derfor maa vi i vort Hjærte have Lov
til at mene: det bedste vilde være først den kronologisk ordnede Udgave,
saa Docent Collins Bog.
At jeg ikke har misforstaaet Docent Collins Brev, fremgaar af den
Maade, hvorpaa De selv karakteriserer det af ham paatænkte Arbejde: ”et
inlæg av en mans arbejde i de spörsmål, som den forlöbne menneskealder har været optaget av.”
Hegels er i disse Dage i London for at købe nyt Fartøj og hviler ud
ovenpaa Jubilæums=Festerne, der var meget vellykkede.
De hjærteligste Hilsener til
Dem og Frue
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1/3 1902.

Kjære Peter Nansen,
at Deres Hustru blir træt av Maria Stuart og mælder sig syk, siger jeg ingenting til. Men at Martinius Nielsen så spiller det med en annen, er absolut mot overenskomsten.
Gjænnem Dem gav jeg ham ræt til å spille stykket, og De vet best,
at den eneste grun dertil var, at Deres hustru skulde spille hovedrollen.
Uten henne har han absolut ingen ret til å spille det. Dette har jeg telegraferet til ham, og nu bér jeg Dem å kalle pressen til hjælp imot ham.
I Berlin fallt stykket, fordi hovedrollen var betroet en, som ikke
magtet den. Lad dog ikke dette gjenta sig i Kjøbenhavn. Lad stykket ligge!
Deres
Bjørnson.
Hils Deres hustru hjærteligt.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 4/3 1902

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Tak for Deres Brev.
Ja, det var harmeligt, at min Kone skulde blive syg til ”Maria Stuart”s Première. Men hun havde i den sidste Tid været saa overtræt, at det
ikke kom os helt overraskende. Dels har hun jo haft meget og strængt
Teaterarbejde, dels led hun i den sidste Tid af Søvnløshed. Hun brød da
sammen under de sidste forcerede Prøver paa ”Maria Stuart”. De kan begribe, at ingen mere end hun og jeg beklager, at hun maatte svigte. Men
forhaabentlig er hun om en Uges Tid saa restitueret af Ro og frisk Luft
paa Skagen, at hun kan straale som Dronning.
Forhindre, at en anden imens spiller Rollen, kunde vi ikke. Teatermæssigt maatte Rollen afgives til Doublering, og det blev Teatrets Sag,
om det vilde vente eller ej. Nu var Situationen den, at Teatret var kørt
fast. Det manglede Repertoire. En ny Forestilling var nødvendig. Naturligvis, De kan ræsonnere: ”Teatrets Vanskeligheder kommer ikke mig ved.
En omsigtsfuld Direktør sørger for at kunne parere et Uheld.” Men for os
var det umuligt at skride ind hverken paa den ene eller den anden Maade. Den akute Vanskelighed for Teatret var skabt af min Kone, ganske
vist meget mod hendes Vilje – men alligevel. Og derved var vi bundne til
ingen Opposition at gøre. – Det vilde ganske misforstaas og mistydes,
hvis hun eller jeg søgte at forhindre en Doublering.
Hertil kommer, at jeg for Alvor ikke tror, det vil skade Stykket. Enten bliver Fru Wiehe god99 – og hun har nogle Betingelser, bl.a. et smukt
Ydre og et pragtfuldt Organ – og saa er jo alt i Orden;100 saa faar man to
Maria Stuarter at vælge imellem. Eller ogsaa lykkes den vanskelige Rolle
ikke for Fru W.; men i saa Fald bliver der netop Baggrund for min Kones
Optræden. At der bliver fuldt Hus til hendes Førsteoptræden, selv om
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Stykket med Fru W. ikke er slaaet an, kan De være sikker paa. Og saa
faar man en helt ny Première, hvis Skæbne er uafhængig af den forrige.
Ikke sandt, De forstaar, at min Stilling i dette Tilfælde er saadan, at
jeg maa være passiv?
De hjærteligste Hilsener til Dem og
Hustru fra Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 26/3 1902

Aften.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Min Hustru har nu spillet ”Maria Stuart” til 6 Aften=Forestillinger.
– Der har været udsolgt hver Gang tidligt paa Dagen. Idag spillede hun til
Eftermiddagsforestilling Kl. 3, paa Lørdag gaar Stykket atter Kl. 3. – Der
var paa Forhaand udsolgt til disse to Forestillinger.
I Forvejen havde Fru Wiehe spillet Stykket 12 Gange for delvis godt,
delvis jævnt godt Hus.
Teatret har jo sine Abonnenter at tage Hensyn til. Derfor bør det
vist foreløbig ikke spille Stykket mere i Aar. Men efter det glimrende økonomiske Resultat af de 8 sidste Forestillinger anser jeg det for givet, at
”M.S” genoptages snarest.
Efter min – og Manges Mening – er ”M.S.” en af de Roller, min Kone
har spillet allerbedst. Hviletiden paa Skagen havde givet hende en straalende ”vigueur”. Hun var ikke til at kende igen fra den Generalprøve, hvor
hun af Overanstrengelse knækkede sammen.
Bladenes Kritik regner jeg ikke. Men Ove Rode mente, hvad han
skrev.101 Og Emil Poulsen, der sjældent bruger stærke Ord, har sagt Betty de smukkeste Ting om Maria Stuart. At Otto Borchs. i “Dannebr.” erklærede, at vel var Fru Wiehe ikke god, men dog var hun i Sammenligning med Fru N. straalende, og at Stykket straks burde henlægges, da
det ikke kunde interessere Nogen – var de Par Streger over den kloge Perfidi, som bevirker det modsatte Resultat af det ønskede.
Jeg er kun ked af, at De ikke faar Stykket at se. Selv om Udførelsen
har sine Mangler – baade i Iscenesættelsen, der er altfor støjende, og i
Spillet – navnlig er Bothwell slem – var der dog meget, tror jeg, som De
vilde glæde Dem over. Rizzio f. Eks. og for en stor Del Darnley (Adam
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Poulsen) og Taglov (Johannes P.). Det meste af 1ste Akt, adskilligt i 2den
og hele sidste Akt virker overordentlig smukt.
Kun er Explosionen til sidst irriterende. Et helt Bombardement.
Jeg har ventet med at skrive, indtil jeg havde Kendsgerninger at
holde mig til. Og Faktum er, at Publikums Tilløb til ”M.S.” er blevet saa
stort som til de allerstørste Succes’er.102
De Hjærteligste Hilsener til Dem
og Deres fra os begge
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Gyldendalske Boghandel
Kjøbenhavn, den 5/7 1902

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Tusind Tak for det dejlige Ophold paa Aulestad.103 Altsaa, nu har vi
set det skønne og berømte Sted, og det var jo netop som det maatte være:
højt oppe og stort og festligt.
Naar jeg ikke har skrevet før, er det, fordi jeg ikke vilde lade høre
fra mig, inden jeg kunde melde, at jeg havde besørget mine Kommissioner. Hørup-Heftet og Ove Rodes Bog,104 haaber jeg, De forlængst har
faaet, og idag afsendes en Pakke med 5 Exemplarer af Deres Samlede
Skrifter paa fint Papir.105 Disse Extra=Exemplarer er først blevne færdige
nu, lidt senere vil følge et indb. Exempl. paa fint Papir. Dette var det Meningen, De selv skulde bevare. De heftede Expl. tænkte vi De vilde give
Deres Børn. D.v.s. Fru Dagny vil jo helst have Sær=Udgaverne. Det sagde
hun ialfald til mig. Spørg hende, om hun fastholder dette, og bed hende i
bekræftende Fald opgive mig, hvilke Bøger hun mangler.
Min Hustru er paa Skagen og samler Kræfter til den nye Kompagnon. Hegels ventes hjem en af Dagene. Deres Kieler=Tur har været forfulgt af Uheld med Stranding og Havari. Om det var Bjørns eller Hegels
Skyld, véd jeg ikke.
De hjærteligste Hilsener til
Dem alle, ogsaa til de
to smaa søde Drenge.106

Deres hengivne
Peter Nansen

Til Bjørnstjerne Bjørnson
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________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 19/8 1902

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har lige læst Deres nye Drama og er stærkt betagen af det.107
Saa straalende af Liv det er, saa mægtigt af dramatisk Kraft. I ganske
særlig Grad har det selvfølgelig interesseret mig at se Dem tage ”Laboremus”=Spørgsmaalet op til ny Behandling i helt ny Belysning. Med Rette
sagde De i sin Tid, at det ikke var nogen Fortsættelse af ”Laboremus”. Alligevel vil ”Paa Storhove” kaste forklarende Lys over meget i ”Laboremus”.108
Gid min Kone kunde faa Lov til at spille Maria. Jeg tror, hun vilde
kunne gøre det godt.
Fik ”Laboremus” ingen fuld Sejr paa Scenen, tror jeg, at ”Paa Storhove”s Sceneheld er utvivlsomt. Og saamange udmærkede Roller! Et helt
Mylr af de morsomste Bipersoner.
Hvis De skulde ville lade Dagmartheatret faa Stykket,109 mener jeg,
det maatte kunne besættes udmærket. Min Kone: Maria, Fru Wiehe:
Margrete, Fru Anna Larssen: Cecilie, de to Brødre Poulsen de to unge Ingeniører; Fjelstrup eller Jaques Wiehe: Amor paa Pinden110 o.s.v. Og saa
vilde jeg uden Betænkning lade selveste Mart. Nielsen være Dr. Kann (ligesom han burde have været Kann i ”Laboremus”).
Jeg er spændt paa at høre, hvad De beslutter.
De hjærteligste Hilsener til
Dem alle.

Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet Follebu 31.10.02

Tak for Deres brev, tak for meddelelsen. Det var, hvad jeg tænkte mig, at
så kom kvinnen in i sine rettigheter.
Hils innerligt fra Deres
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Brevkort, poststemplet Kjøbenhavn 25.11.02

Kære B.B.
Blot 2 Ord for at meddele Dem, at Hegels er rejst til Nizza (for et Par
Uger). Fru H. var ikke helt rask. – De maa altsaa ikke undre Dem over foreløbig ikke at høre fra ham.
En stor Skam, at det var glemt at sende Dem Expl. af Deres Stykke.
Jeg har straks ladet sende en Pakke.
Mange Hilsener

Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

28/3 1903
Kjære Bjørnstjerne Bjørnson!
William Bloch111 har bedt mig spørge Dem, om det Kgl. Teaters Personale
maatte have Lov til at spille ”Paa Storhove” en à to Gange paa Aarhus Teater i Begyndelsen af Juni.112 De vilde jo gærne have Lov at gøre det uden
Betaling, og jeg antager, at De ikke er ivrig efter at faa de Par Skilling,
som der overhovedet kunde være Tale om. Hvis jeg intet Svar faar, gaar
jeg ud fra, at jeg har Bemyndigelse til paa Deres Vegne at overlade Stykket til denne Benyttelse.
Min Kone og jeg lever jo i Strid og Kamp og Travlhed. Hun kunde
ikke holde Martinius ud længere og brød overtvært. Jeg haaber, hun skal
faa Fornøjelse af sit Makkerskab med Dorph-Petersen.113
Hun og D.P. vil gærne have Bjørn herned som Gæst en lille Tid næste Sæson. Bjørn synes selv at have Lyst. I saa Fald var det Meningen
bl.a. at spille ”Poul L. & Tora P.”. Der findes ingen Kontrakt med Dagmart. om Stykket, og ifølge den nye danske Forfatterlov, er et Stykke frit,
naar der ingen Kontrakt findes. D.v.s. det Teater, der oprindelig spillede
Stykket, har Lov fremdeles at opføre det. Men Forfatteren kan sælge det
ogsaa til andre Scener. Jeg synes, det var morsomt, om Kjøbenhavn
kunde faa P.L. & T.P. at se med en anden end Martinius.
Hjærtelige Hilsener til Dem
og Hustru
fra Betty og Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Aulestad 1903 1/4
Kjære Peter Nansen,
Naturligvis må Skuespillerne få stykket; men hvorfor fan kunde prof.
Bloch ikke selv be om det?
Jeg vil ikke bruke den ret, som kan komme av, at jeg ingen kontrakt har om ”P.L. og T.P.” Men så stormands-gal Martinius kan være,
der er dog også et stykke av en gentleman i ham. Når De finner den rette
mellemhandler, må vel tilladelsen gives. Tusen hilsener til dere begge fra
os her ved Deres
Bjørnst. Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 15/9 1903

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Fra Hegel kender De jo den store Nyhed.114 Midt i de nye Tilstandes
uhyre Travlhed sender jeg Dem en hjærtelig Hilsen og beder Dem bevare
for mig Deres Venskab. Jeg haaber, De vil kunne befinde Dem vel i det
nye Gyldendal. Paa Redebonhed fra de 3 Direktører skal det ikke skorte.
Nu slides der i vort Hus. Min Hustru, der med mig sender kærlige
Hilsener til Dem og Frue, har sit Teater, som synes at skulde trives vel,
og jeg mine forskellige Boglader.
Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 17/10 1903

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Maa jeg som en af Direktørerne i den Gyldendalske Boghandel have Lov
at besvære Dem med et, som jeg haaber, ikke ubehageligt Forretningsanliggende.
Som De véd, har det sædvanemæssige Forfatter-Honorar i Skandinavien de sidste Decennier været 50 Kr. pr. Ark i 1000 Expl. Alene Hegel
har i de senere Aar gjort en Undtagelse med Deres, Ibsens og Lies Honorarer, der for nye Bøger beregnedes til 60 Kr. pr. Ark i 1000 Exempl.
Vi vilde nu gærne have Lov til som en Slags Æreshonorar at tilbyde
Dem og Lie og Ibsen (forsaavidt han mod Forventning skulde skrive noget
nyt) 75 Kr. pr. Ark à 1000 Exempl. for alle nye Bøger, der trykkes i Oplag
paa 5000 Exempl. og derover.
De og vi vil derved have den lille personlige Glæde at have sat en
Verdensrekord. Thi, mig bekendt, har end ikke det største udenlandske
Firma givet nogen Forfatter saa højt Honorar.
Vi beder Dem modtage dette Tilbud, som det er ment, nemlig som
et Udtryk for Forlagets Følelse af Erkendtlighed overfor de store Digtere,
der i saa væsentlig Grad har skabt og befæstet dets Anseelse. Og idet vi
overfor Forlagets Ældste og Ypperste tilbyder et saadant Honorar, er det
vort Haab, at man vil forstaa, at det store Forlag ikke har til hensigt paa
nogen ublufærdig Maade at gøre sig Fortjeneste paa Forfatternes Regning. Men samtidig maa vi betone og understrege, at et saadant Honorar
kun kan være den meget sjældne Undtagelse; thi saare ilde vilde det Forlag være stedt, der gjorde dette Honorar til Norm. I Virkeligheden er det
som en Slags Bonus at betragte. En Bonus for opsparet Værdi.
Dette vort Tilbud maa De ikke opfatte som et Forsøg paa at vinde
Deres Tak. Det er os, ikke Dem, der har noget at takke for.
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Altsaa foreslaar vi Dem, hvis det vinder Deres Bifald, for Fremtiden
følgende Ordning: for Bøger, der sælges til almindelig Bogladepris, betaler
vi: for Oplag paa 5000 Exempl. og derover 75 Kr. pr. Ark à 1000 Exempl;
for Oplag paa 2000-5000 60 Kr. pr. Ark à 1000 Exempl; for de smaa Oplag paa 1000, 1200 og 1500 Exempl. 50 Kr. pr. Ark à 1000 Exempl.
Som De kan tænke, har jeg i denne Tid haft meget travlt. To Ting,
foruden Forretninger, har inderligt beskæftiget mig: Fru Ingeborgs og Fru
Hegels Sygdom.115 Med Bjørn har Hegel og jeg staaet i stadig Rapport.
Stakkels Bjørn, der er saa blid og kærlig, hvad han har maattet lide! Mere end hun, der vel har været halvt bevidstløs af Svækkelse. For et Par
Dage siden fik jeg endelig et, som det syntes, paalideligt godt Budskab fra
ham. Han telegraferede: ”Jævn Fremgang. Din lykkelige Bjørn.” Med Fru
Hegel er det desværre ikke godt.116 Og nogen Fremgang er der foreløbig
ikke. Forleden jeg var derude, var hun virkelig helt flink og vi talte i mange Timer sammen. Saadan kan hun enkelte Dage tage sig sammen. Men
falder saa atter hen i Fortvivlelse. Nu bliver vist Resultatet, efter Rovsings
Raad, at hun tager til Middelfart Sanatorium, der forestaas af den udmærkede Nervelæge Fr. Lange.117 Det er dér, baade Krøyer og Drachmann har været.
Jeg talte med Rovsing iaften. Han mente sikkert, at et Ophold dér
vilde gøre hende rask. Og saa rejser Hegel med hende til Paris eller London, hvor Frederik vil bosætte sig. For Hegel har Fru Julies Sygdom sikkert været i høj Grad medvirkende til, at han ønskede at blive fri for det
daglige Arbejde i Forlaget. Han vilde, om det blev nødvendigt, være stillet
saadan, at han kunde rejse for kortere eller længere Tid.
Fra Betty skal jeg hilse mange Gange. Hun var meget glad over en
venlig Hilsen, De havde sendt hende gennem Schanke [?] til hans Jubilæum. Hendes højeste Ønske er at faa ”Kongen” frem i Kjøbenhavn med
Ejde.118 Og hun haaber paa, at hendes Savn af Tora Parsberg ikke skal
vare evigt.
De venligste Hilsener fra os
Begge til Dem og Deres Frue
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
Kjøbenhavn, den 21/10 1903

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
En udmærket flink og honnet ung svensk Kollega, Wilh. Silén,119
som vi har haft en Del med at gøre, har talt til mig om en svensk Subskriptionsudgave af ”Det flager”.120 Jeg tror, Idéen er god og at han er den
rette Mand til at realisere den. I de brede Lag i Sverige er Deres Bøger altfor lidt kendte. Mig bekendt, er ”Det flager” aldrig oversat paa Svensk.
Har jeg ikke Ret heri? Der er vist forsaavidt intet til Hinder for at sige Ja
til Silén. Og hans Honorar-Tilbud synes mig meget acceptabelt. Han tilbyder Dem 2500 Kr. for et Oplag paa indtil 5000 Exempl. For hvert
Exemplar derudover 1 Kr. pr. Exempl.
Det er dog altid 2500 Kr. paa Bordet og Udsigt til adskilligt mere.
Og Manden er i Penge-Sager en fuldkommen Gentleman.
Maa jeg have Lov til paa Deres Vegne at slutte den Kontrakt?
De hjærteligste Hilsener
og Lykønskninger i Anledning af
Sigurd Ibsens Udnævnelse til Statsminister121.
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Udateret [1903?]122
Til Digterkongen
en Krone af Laurbær og
Evighedsblomster.
Tusinde Hilsener og tusind Tak
fra Betty og Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
TELEGRAM
Peter Nansen
Store Kongensgade 85
Kbh.
Kristiania 6/12 1903
Meddel Albert Langen underhaanden hans tyske Ven kan umulig medtages i Familie og andre Fester i Stockholm.123
Lad ham blive Kjøbenhavn eller reise Christiania
Bjørnstjerne Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK

FORLAG

KØBENHAVN, D. 28/1 1904
KØBMAGERGADE 18.

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
I Tillid til, at jeg stadig er udrustet med Fuldmagt til i en snæver
Vending at afgøre Forretninger paa Deres Vegne, har jeg idag givet det
kgl. Theater Lov til ved en Eftermiddagsforestilling paa Søndag til Fordel
for de Brandlidte i Aalesund124 at opføre ”Paa Storhove” uden Honorar.125
Jeg haaber, det er i Deres Aand. Theatret vil imidlertid gærne af regnskabsmæssige Grunde have som Bilag en af Dem underskrevet Erklæring. Jeg vedlægger en saadan til Deres Underskrift og beder Dem venligst retounere mig den.
Af andre Forretninger (mere indbringende), jeg har ordnet, er den
svenske Udgave af ”Paa Guds Veje”, for hvilken vi har indkasseret til Dem
2,500 Kr. som det fastsatte Minimumshonorar. En mere tvivlsom, og
næppe stor Forretning har vi paa Deres Vegne hos de norske Skuespillere, der optraadte her ved Juletid. De spillede bl.a. 4-5 Gange Geografi og
Kærlighed og skulde betale 10%. Jeg gav dem Henstand med Betalingen,
da de erklærede ingen Penge at eje – det gik ad Helvede til med Forestillingerne, skønt Bladene var svært rosende. Nu faar vi se, om det er ærlige
Folk, der betaler, naar de kommer til Velstand. Med Bonnier har Hegel
sluttet Aftale om en ny Udgave paa Svensk af de gamle Fortællinger. Vi
fik Honoraret sat op fra 1000 til 1600 Kr.
Derimod blev der ingen Forretning med den svenske Forlægger, der
bragte mig et Brev fra Dem, dateret den mindeværdige Nobeldag. Han
vilde have ”Det flager”, men forstod, da jeg havde forklaret ham Sagen, at
den Forlægger, der lige havde erhvervet ”Paa Guds Veje”, maatte have
Førsteretten.
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Her gaar det godt med nye Udgaver. ”Digte og Sange” er kommet
(eller kommer lige) i ny Udgave; ”Paa Guds Veje” gaar nu til Tryk i nyt
Oplag; desforuden kommer et Par af Smaatingene (En glad Gutt og vist
Arnljot) i nye Oplag.
–

– Forresten er herfra kun at melde, at al Interesse samler sig om

Ulykken i Aalesund.126 I den Hegel’ske Familie har denne store Ulykke
medført en privat Sorg: at den forhindrer Kielland i et planlagt Besøg nu i
Februar.127
De hjærteligste Hilsener til
Dem og Frue
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK

FORLAG

KØBENHAVN, D. 2/3 1904
KØBMAGERGADE 18.

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Hjærtelig Tak for sidst.128 Det var en Fryd og en Fest at være sammen
med Dig og din smukke hvide Frue og se Jer saa unge og glade.
Du har virkelig imponeret os alle her. Alle, der var sammen med
Dig, taler om, at de ikke i mange Aar har set Dig i saa straalende Humør
og saa glansfuld af Kraft og Ungdommelighed. Kort sagt, du har gjort Furore og bedaaret os alle. Og vi trænger i vort daglige Graat-i-Graat en
Gang imellem til noget stærkt og lysende og festligt.
Egentlig vilde jeg helst nøjes med denne Tak for sidst, som jeg har
trængt til at sige Dig – paa mine og Bettys og mange andres Vegne. Men
jeg bliver nødt til at føje et Par Geschäfts=Linjer til. Hegel talte nok til Dig
om en lille, ganske lille Bog til Jul. Jeg sender Dig nu et Par af de tidligere
udkomne Smaabøger i denne skandinaviske Serie. Det vilde jo more Hegel og mig, om dette Aar kunde bringe 3 særlig udmærkede Bøger, med
dansk og norsk Repræsentation for det gamle Gyldendal. Drachmann har
lovet at skrive den danske Bog. Og det var storartet, om Du vilde skrive
den norske. Du mente jo at have et Emne, der passede. Vanskeligheden
bliver sagtens mest at faa Bogen lille nok. Vi sælger Bøgerne til éns Pris
og vi betaler en fast pris uden Hensyn til Arkantal. Dig betaler vi selvfølgelig extra godt. Forøvrig betales altid disse Smaabøger godt. Det sædvanlige er 2000 à 2500 én Gang for alle for saadan en lille Bog paa 6-7 Ark.
Dig kan vi i hvert Fald betale det dobbelte. Og hvis Langen vilde, kunde
han samtidig udgive Bogen i Tyskland med de samme Billeder som vi.
Ogsaa i Tyskland maatte han kunde faa stor Fornøjelse af en saadan lille
fint udstyret Fortælling af Dig. Saa er der Tiden for Manuskriptets Afleve-
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ring. Da en Kunstner jo skulde illustrere Bogen, maatte vi have den i god
Tid. Nødig senere end ved Udgangen af Juni, helst før.
Ja saa kun de hjærteligste Hilsener til Eder begge. Og Tak for alt
godt nu som tilforn.
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnsom
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK

FORLAG

KØBENHAVN, D. 9/5 1904
KØBMAGERGADE 18.

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Din Hilsen til Frk. Clara Bergsøe har jeg overbragt. Hun blev henrykt.
Tak ogsaa for dit Brev forlængst.129 Ja, saa fløj altsaa den lille Reklamefugl – foreløbig. Og det er jo kun godt og vel, naar vi faar noget andet og større istedet. Paa dette store er jeg meget spændt. Mon det er noget nærforestaaende eller kommer det først ad Aare?
For min Kone var Torsdag i forrige Uge en Dag med Sorg og Angst.
Hendes højtelskede ”Tora Parsberg” skulde genoptages paa Dagmarteatret – med en ny Tora – Fru Dybwad.130 Hun var forberedt paa, at Kritiken, der er glemsom, og Publikum, der er utaknemmeligt, helt skulde
ofre hende til Ære for den konkurrerende Gæst. Forvænt har hun ikke
været iaar. Parolen har været: denne Fru Nansen er kommen os for højt
op og har været for selvraadig, hun trænger til at kæppes ned. – Naa, saa
fik hun da den lille personlige Tilfredsstillelse, at hele Publikum og saa
godt som alle Blade sagde: P.L. & T.P. blev ikke det, som det var i sin Tid;
vi savnede Fru N. – – Saa var der jo ogsaa nok det, at Fru Dybwad ikke er
vant til at spille med en saa vanskelig Herre som den svajryggede Martinius. Betty kendte ham ud og ind, alle hans mærkelige Pauser, alle hans
Noder og Unoder og kunde parere og neutralisere dem. For Fru D., der i
Kristiania havde en saa sikker P.L. som Bjørn, har det ikke været let Spil.
Naa, men den skønne Drøm om en Gang igen at spille Tora Parsberg ser Betty vel næppe i lange Tider virkeliggjort. Du faar ham vel ikke
til at slippe Stykket løs? Og dog havde Folketeatret nu næste Aar en udmærket P.L. i Johs. Nielsen. Om ham var det forresten, jeg navnlig skulde
skrive. Du véd, det var ham, der i sin Tid havde saa stor Succes som
Sang i Over Ævne I paa Folketeatret. Paa det kgl. faldt Stykket, fordi Nei-
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iendam131 ikke kunde spille Rollen. Nu vilde Folketeatret gærne give Johs.
Nielsen Rentré paa Scenen som Sang (Betty maatte vel saa spille Fru
Sang). For det første: vilde Du have noget herimod? (Paa de sædvanlige
Betingelser naturligvis, 10%). Dernæst: hvis Du synes om Tanken, kunde
Du da ikke tilskrive Direktør Einar Christiansen ved det kgl. T. to Ord
om, at Du synes, det vilde være rimeligt, om Teatret ingen Hindringer
lagde i Vejen? Jeg har talt med Christiansen, som er en personlig god Ven
af baade mig og Betty og Johannes Nielsen.132 Han for sit Vedkommende
vil gærne give Stykket frit, fordi han indrømmer, at det har bedre Chancer paa Folketeatret – med Johannes Nielsen. Men han frygter Vrøvl fra
Personalet (navnlig Hr. Neiiendam). Derfor vilde det betyde meget for
hans Afgivelse, om han fik et Ord fra Dig om, at Du synes, det vilde være
rimeligt at give Stykket frit til det Teater, der har den oprindelige udmærkede Sang=Fremstiller, navnlig da det kgl. T. jo næppe for det første tænker paa at genoptage det. Overladelsen kunde jo ske foreløbig blot for en
Sæson.
Om Du straks skrev saadan et Par Ord til Christiansen, var Du
vidunderlig storartet – som altid. Jeg haaber da, at Du læser mit lange
Brev til Ende – for ellers var det unægtelig en Fadæse at gemme Forretningen til Slut.
De hjærteligste Hilsener
til Dig og din Hustru fra
os begge.
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Via Gregoriana 38, Roma 12/5 1904.

Jeg ilede med at imødekomme Deres Bojensenske nådes intimeste
ønske. Nu har Ejnar Christiansen – hvad skal han ta sig for – allerede mit
brev.
Jeg tænker mig dig bestandig optaget, om dagen af Bojesen,133 om
natten af folketeatret. Og når så din hustru bare lever av vandgrød og
bønner med små-ærgrelser til, så må I to være i en sørgelig forfatning,
når jeg finner dere igjæn!
Jeg er blet så rasende på den udødelige affektant Martinius von Nielsen, at jeg kjænner intet middel så slet – det burde dog forsøkes for å ta
”Tora Parsberg” fra ham igjæn.
Siden din hustru er gåt over til vandgrøden og du neppe mere har
tid til å flotte dig, må I da vel tilsammen spare så meget, at I kunde risikere en liden mulkt for å ha knebet stykket.
Karoline hilser med mig begge dele av dere, både den om dagen og
den om natten, både den i kjød og den i vandgrød.
Eders
Bjørnst. Bjørnson
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet Roma 20.5.04

Frøken Bergsøe har hat den store venlighed å sende mig et ungdomsportræt av fru J.L. Heiberg; det er betagende for alle, jeg syner det,134 Italienere, Tyskere, Franskmænd, Nordboere, men meget for Karoline og
mig. Nu har jeg ænnu ikke fåt mig en væske med mange bogstavbetægnede rum i til mine breve under rejsen, jeg kan ikke rode frem frøken
Bergsøes adresse, altså bringer jeg mere ulejlighed over på dig, idet jeg
går ud ifra, at når du har Boyesen fra alle døre på huset, må du sagtens
kunne lægge omslag om dette kort også! Er ikke det logik? Din B.B.
[Tilføjet i venstre side]: Hils dejligheden
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Postkort, poststemplet Roma 20.5.04

Høffdings bok om de moderne filosofier må jeg ænnelig få. Vi drager snart
opp i Appeninerne ved Bologna. Oluffas portræt av Ejnar, Elsbeth og barnene og så brevet, ja det var en fryd for os, og De skal min sjæl rejse Dem
for å tute det til henne i telefon
[Fortsat i venstre side]: De har godt av at umage Dem for hos dere er det
ikke varmt. B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Monterenzio presso Bologna 16/6 1904.
Kjære Peter Nansen, jeg har skrevet til Mart. Nielsen om Tora Parsberg; jeg har sagt, som sant var, at stykket blev overladt ham for fru Nansens skyll. Jeg må derfor nu bede om, at det overlades mig igjæn, da hun
jo har forladt hans teater. Jeg har sagt, at hans uvillighed ingen god grun
hadde og bare førte til, at stykket blev et strids-æble.
Jeg har intet svar fåt.
Nætop som jeg skulde meddele Dem dette, får jeg sendt som honorar for mit siste opsæt i ”Politiken” (”lidt fra Italien”)135 50 kroner. Aftenposten, deri den samtidig tryktes, gav mig, så vidt jeg ved (pængerne blev
inbetalt til min bror som gave til en trængende) 100 kroner. Jeg får intet i
”L’Européen”. Jeg gjør så dette, jeg lar et norsk og et dansk blad betale,
og intægten går til hjælp et eller annet sted. ”Politikens” honorar var ætlet
Jakob B. Bull,136 som er her med sin store familie, meget for vor skyll.
Men 50 kroner er fanden så lidt. Å, sig Edv. Brandes det ved lejlighed.
Han vil være enig deri.
Jeg håper du lever godt i ferietiden. Jeg arbejder stærkt. Aldrig har
jeg haft et æmne under hænder, som så har forløst alle mine kræfter, det,
jeg har av hjærte, av patos i harme og jubel, og det jeg har av skjæmt.137
Din
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Monterenzo, presso Bologna
1904 30/8
Kjære Peter Nansen,
I dag tirsdag, otte dager tilbake, sendte jeg mit ny stykke til Norge for der
å få den retskrivning, som stæmmer med de samlede værkers.
Jeg antar derfor, at nu har du det i din hånd.
Vedlagt sendes titelen og tilægnelsen. Diskretion!
Jeg ønsker det utgit i de første dager av oktober måned.138
Der blev sendt mig en del nye vilkår for honorar-ydelsen. Jeg så ikke på dem, fordi jeg troede, Hegel endnu havde med sådant å gjøre, og jeg
har aldrig så længe jeg var hos Hegel, far og søn, sét på regnskaberne.
Men siden jeg hører, at Hegel står utenfor forandringen, er jeg blet
mistænksom. Skal jeg herefter ha mindre end før? I så fall vil jeg gå over
til et annet firma –
Din hængivne
Bjørnstjerne Bjørnson

Hils Hegels og din hustru innerligt fra mig.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL

KØBENHAVN, D. 2/9 1904
KØBMAGERGADE 18.

NORDISK FORLAG

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Til Lykke til Fuldendelsen af dit nye Værk.139 Og Tak for dit Brev, som jeg
lige har faaet ind ad Døren. Manuskriptet derimod har jeg endnu ikke
faaet. Saasnart jeg har det, skal jeg lade det sætte op, saa Du i en lynende Fart kan faa Korrektur. Fra vor Side er der intet til Hinder for en Udgivelse de første Dage af Oktober, Notabene hvis vi faar Manuskriptet med
det aller aller første, thi ellers naaer vi det ikke. Men véd Du, at Langen
gærne vil vente til 1ste November? Han sendte mig et Par Ord derom. Du
maa jo selv bestemme, hvordan det skal være.
Du er da den underligste Mand i Pengesager. Det Brev, jeg i sin Tid
sendte Dig, gik jo netop ud paa at tilbyde Dig et forøget Honorar for dine
nye Bøger. Nemlig 75 Kr. pr. Ark for 1000 Exempl., medens Honoraret før
var 60. Det giver jo paa det store Oplag en ikke ringe Forskel. Honoraret
er over europæisk Top=Notering og kan kun gives ved saa extrastore Oplag. Skal jeg sende Dig en Afskrift af det, jeg den Gang noterede op? Imidlertid, Du kan i hvert Fald være ganske beroliget. Du faar mere end nogensinde før. Og selv om jeg saa ikke er Hegel, er jeg dog en nogenlunde
hæderlig Mand.
Det er en meget smuk Titel, Du har givet dit nye Skuespil. For
Danske vil bare de to n’er i landet (lannet) straks virke en Smule forvirrende. Det varede en halv Minut, før jeg fik fat i Ordet.
Jeg skriver, saasnart jeg har faaet Manuskriptet, som jeg vil sluge,
før Trykkeren faar det.
De hjærteligste Hilsener
til Dig og din Hustru
Din hengivne Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Monterenzo 1904 5/9
Kjære Petrus, jeg visste ikke om så megen dyd i Israel ænsige i
Boyesen; jeg bér dere begge ydmygeligen hundre tusen millioner ganger
om forladelse!
Det var jo storartet! Stykket skal ut de første dager av oktober altså!
Tak for det med!
Albert Langen har hat akterne til oversættelse æfter hvert som Karoline fik dem færdige. Første akt allerede i de første dager av august. Så
skyllen er ikke min, når de nu bliver æfternølere.
På Bjørns råd skal du være så snill å rette: ”Hjælp!” i sidste handlings sidste scene til: ”To vrede mansrøster høres udenfor tale på én gang
kun utydeligt”.
Og det gjentages: ”de vrede røster høres igjæn”.
Jeg har glæmt i samme handl. å antyde, hvor det var (i Ragnas fortælling), at Berthe skreg.

Kunde hun, der hun taler om, at hun opda-

gede, det var for vanskeligt for henne, få indført et ”jeg gled”, så var det
kanske bra!
Se på det! Synnerlig vigtigt er det ikke.
Hils din hustru og – for første gang – Boyesen!
Din B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 6/9 1904 Aften.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Kl. 10! i Formiddags blev dit nye Stykke i Manuskript bragt ind paa mit
Kontor. Kl. 11 sendte jeg første Akt til Trykkeriet. Kl. 3 var alle Akter læst
og sendte til Trykkeriet. Paa Fredag er Stykket sat op og sendes Dig i Korrektur, samtidig med at vi sender Nærup Korr.
Dit Stykke er fortryllende. Fortryllende som Du selv. At læse det er
som at have Dig siddende i Stuen. Snart saa mild og kærlig, snart med en
klukkende Undergrund af Skælmeri, snart stigende i hastige og skarpe
Ord til brusende Vrede og Harme – og saa atter Solblink af den fineste
Nænsomhed og Forstaaelse. Denne Kamp mellem Gammelt og Ungt, som
ofte er skildret, er her adlet ved Finheden hos de Mennesker, Du lærer os
at kende. Og ved Forsoningen, som de Gamle af deres rige Hjærter paa
gavmilde Hænder bringer Ungdommen – Ungdommen, der kun venter
paa det forstaaende Ord for at gengælde Kærligheden.
Med det Stykke vil Du erobre alle Hjærter.
Du sendte min Kone Brev forleden, hvori Du skrev, at jeg skulde
stjæle Stykket til hende fra Trykkeriet. Det gør jeg nu ikke for ikke at
hæmme Arbejdet. Men Fredag eller Lørdag kan hun altsaa læse det i
Korr. En stor Brand vil det kaste i hendes Sjæl. Thi – mellem os – hun er
af danske Skuespillerinder den eneste, der kan spille Ragna. Og der er
ingen, der vilde være bedre til den gamle Dag, end Johannes Nielsen. Og
Adam Poulsen kunde være Sønnen og der er ved Folketeatret en ung henrivende smuk Dame, der kunde være Berthe. Men … men … Fru Dag. Til
hende tror jeg ikke der er nogen helt god. Og naturligvis vil hverken hun
eller jeg foreslaa Dig at foretrække Folketeatret for det kgl., naar vi ikke
kan sikre Dig en virkelig gennemført god Fremstilling. Nu faar vi se. Foreløbig lever hun i ”Over Ævne”, som hun til at begynde med var bange for,
men hvor hun nu siger hun kommer til at spille udmærket. Og hun er
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begejstret for Sammenspillet med Johannes Nielsen. For første Gang faar
hun en udmærket dansk Jævnaldrende at spille med.140
De hjærteligste Lykønskninger og Hilsener til Dig og din hvide Dame
Din hengivne
Peter Nansen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Monterenzo 1904 9/9
Kjære væn, vil du være så innerlig snill å betro i faktorens hånd
vedlagte (og mælde mig, at det er gjort!)
Jeg er meget forskrækket over, at jeg ænnu intet har hørt fra dig.
Kjære, de har da vel ikke kastet bort stykket.
Hvor morsomt det var å få brev fra din hustru. Så fortræffelig hun
skriver! Og så ren og skjøn en håndskrift, en sådan fantasi-forkynnelse i
den!
Hils!
Herfra den 14de. Næste adresse: Siena ”poste restante”.
Bed Hegel sende os pængerne derhen og betids, så vi kan være i
Rom, via Gregoriana 38, den første oktober og ha huslejen med. Den betales altid forskudsvis.
Din B.

1) (To små ændringer til tydeliggjørelse av Steners og Ragnas misopfatning av faderen, som i stykket spiller en så stor rolle.)
I første handlings første scene istedetfor Berthes replik: ”Jeg liker ikke
rigtig å høre dig tale om far
Skal jeg læse videre?”
Skal stå:
Jeg liker ikke rigtig å høre dig tale om far. Han er ikke sådan som du
husker. Siden det med Fredrik er han meget anderledes. –
Skal jeg læse videre?
vend!
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2) I annen handlings fjerde møte skal efter Berthes replik (mod scenens
slutning) inskydes:
Fru Dag
Du skal se, far er ikke mere som han var. Siden det med – ja, siden vor
store uløkke er han meget annerledes.
Berthe
Det er sant.
Ragna (stolt)
Og jeg? Jeg har da udrettet noget i disse år.
o.s.v.
vend!

[Resten mangler]
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Siena (poste restante)
18/9 04
Kjære Peter Nansen, bare fordi jeg læste korrektur i de siste øjeblikke før avrejsen fra Monterenzo glæmte jeg å tilføje, at denne forfængelige opblæsen av teksten i trykkeriet er mig så absolut imot. Tryk sammen linjerne. Bogen måtte kunne minskes en tredjedel. Kjære, gjør det!
Det er ikke på bogladen her skal tjenes.
Når I har tredje korrektur, bør I sende et expl. op til Bjørn, så han
kan forberede sig. Og et op til Erling på Aulestad i hans ensomhed der.
Men på begge skal stå ”Discretion”. På Bjørn frugter det ikke. Men Erling
holder det.
Det er dette med fru Dag. Det er en overmåde vigtig rolle. Det gjælder først å lære den ægteste franske uttale av en begavet franskmand (eller fru Gogin?),141 dernæst gjælder det å lytte ut, hvordan en fransk ”daler” dansk. Kanske fru Gogin, der også kan hjælpe; hun er jo mærkelig.
Og så er det det gode med henne, at man betaler for timen. Man ”plages”
ikke. Disse to vilkår må opfylles intil fuldendthed. Så kommer selve rollen,
fin, god, let, modig, som fru Dag er. En åndfull dame må instudere den
med henne, hvis hun ikke er åndfull selv. Jeg sætter den højeste pris på
en god fru Dag. Jeg gir ingen tilladelse, før dette hovedpunkt er klaret.
Men jeg stoler fast på, at I klarer det. Det er jo i alle tilfælle morsomst, at
I har stykket.
Jeg må snart få høre fra en av dere om det.
Albert plag mig med opsættelse av salget. Han vil i alle fall ha utsat
til den tiende. Jeg er ræd for, det bliver ikke med det. Men når man har
en så ælskværdig og prægtig svigersøn, er det ikke godt å være selvstændig. Vi får nok slå av.
Hilsen fra os begge
til dere begge. din B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Firenze 20.9.04

Det er den åbenbareste utaknemlighed av mig, når jeg ikke har bedt om,
at også Collin, adr. Bæstum ved Kristiania, skal ha sit expl., så snart
stykket er færdig trykt. Hvad siger du om, at også Alex. Kielland får sit?
Han klager gudsjammerlig deroppe over ensamhed. Vi er atter tilbage i
Firenze, hôtel Helvetia; der var for ækelt i Siena. Hils din vidunderlige!
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

p.t. Firenze, hôtel Helvetia.
[udateret, september 1904]
Kjære væn, Bjørn og Collin vil begge med megen iver, at jeg skal gjøre
Dags optræden i siste handling betydningsfullere, altså nytte scenen,142
da de to er ene, til nok en debat. Selv finner jeg dette unødigt. Men kanske er der flere som vil savne noget her, og jeg kan jo neppe skade værket
ved å lægge noget in. Jeg har nok å ty til. Der har vært meget mere. Nu
skal jeg i morgen og overmorgen prøve. Lykkes det, så sender jeg det. I
hvert fall får I besked!
Eders
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Roma, dato ulæselig [september 1904]

Altså den trettende! Vel. Hold nu fast. Jeg blander mig ikke i det.
Ænnu en gang må jeg bry dig. I første handling siger fru Dag tre
ganger: Mais ma fille! Jeg hadde understreget hver gang et forskjelligt af
de tre ord. Men i avtrykket var intet udhævet, og det likte jeg bedre. Sørg
nu for, at Nærup ikke retter det tilbake til mit manuskript! Er den, der
skal spille fru D. din hustrus mor?143 Jeg kan ikke forstå det annerledes?
Ja, ja!! Din B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

KØBENHAVN, D. 28/9 1904
KØBMAGERGADE 18.

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Samtidig med dette Brev har jeg telegraferet for at meddele Dig, at det er
os plat umuligt at standse Trykningen af dit Stykke for de første 10 Arks
Vedkommende. De blev nemlig allerede trykt i Forgaars og i Gaar. De sidste 5 Ark (hvori jo hele sidste Akt) har jeg foreløbig standset. Mere som
jeg telegraferede: skal Bogen ud 13de Oktober – saaledes som aftalt mellem Dig og Langen og mig, saa kan vi ikke vente mere end et Par Dage.
Thi der vil behøves en Uge til at faa besørget den store Del af Oplaget, der
skal indbindes, og dernæst kommer Forsendelsen til Norge og Provinsen.
Jeg er spændt paa at erfare Grunden til dit Ønske om Opsættelse.
For nogle Dage siden skrev og telegraferede Bjørn til mig,144 at han vilde
foreslaa Dig nogle Ændringer og at han derfor henstillede til os at vente
med Trykningen. Jeg svarede, efter min ærlige Overbevisning, at jeg ikke
forstod hvad der kunde være at ændre, og at jeg troede, Du gærne vilde
have Stykket ud snarest. Jeg fremhævede, at en ny Bestemmelse angaaende Udgivelses-Tiden maatte træffes hurtigst. Saa fik jeg imidlertid et
nyt Telegram fra Bjørn, lydende omtrent: Tryk bare løs. Det indtraf samtidig med Telegram fra Langen, lydende: Altsaa d. 13de. Og derpaa trykkede vi løs for at naa d. 13de. Endnu i Morges, en Time før dit Telegram
indløb, kom dit Brevkort om, at nu maatte det blive ved d. 13de og at vi
ingen Forandring maatte gøre heri.
Du kan da forstaa min Forbavselse over dit Telegram med Ordre
om at vente med Trykningen. Det eneste, jeg kan tænke mig, er, at din
Ordre staar i Forbindelse med nogen Ængstelse angaaende Korrekturen,
fremkaldt ved Brev fra Nærup. Hvis det er Tilfældet, saa lad mig straks
berolige Dig. Ikke blot har Du og Nærup læst Korrektur, men bagefter har
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jeg sammen med Bogtrykker Hannover læst en meget omhyggelig 3die
Korrektur og endelig har Bogtrykkeriet revideret Arkene, inden de nu gik
til Rentryk. Du kan da begribe, at jeg ikke vilde handle letsindigt med et
Stykke af Dig. Netop derfor tog jeg selv Affære. Og angaaende et enkelt
Tvivlsspørgsmaal lod jeg Trykkeriet for nogle Dage siden forespørge hos
Nærup, der jo havde Manuskriptet. Det var i sidste Akt (angaaende de
Handsker, hun tager paa sine saarede Hænder). Der stod et ”fra ham”,
som syntes mig vanskeligt at forstaa. Nærup raadede til at lade de to Ord
gaa ud; det vilde ikke forstyrre Meningen. Forøvrigt kan det jo endnu rettes, om der er begaaet en Fejl. – – Men altsaa venter jeg nu med Spænding nærmere Besked fra Dig.
Ja, Fru Ring er min Kones Moder, en meget sød og klog og smuk
Dame paa 47-48.145 Hun vil kunne se aldeles nydelig ud. Hun er meget
sympatisk og perfektibel. Betty vil selv læse Rollen med hende, og hun vil
kunne gøre det godt; thi om ti Aar vilde hun selv være en fortræffelig Fru
Dag. Og hun glæder sig til i sine senere Aar dér at have en Rolle. Hun vil
nemlig ikke, som de fleste af sine Kolleger, blive ved at spille 20 og 30 Aar
til hun er 50.
De hjærteligste Hilsener fra os begge til Dig og din Hustru.
Din hengivne
Peter Nansen
Du meddeler vel straks, naar Du skifter Ophold og Adresse?
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL

KØBENHAVN, D. 3/10 1904
KØBMAGERGADE 18.

NORDISK FORLAG

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg begriber ikke, hvor Bjørn og de andre (Collin og Nærup) kan finde dit
Stykke daarligt. De har Uret. Til den Grad kan jeg ikke tage Fejl. Jeg læste
Stykket i ét Aandedrag og ganske tagen af dets Skønhed og Styrke og Ynde. Og det gik Betty ligesaa.146 Og det gik Dorph-Petersen, hendes Meddirektør, som vi selvfølgelig maatte lade læse Stykket, og som ogsaa er den
paalideligste tavse Mand, ligesaa. Saa jeg holder paa, at det er vi Danske,
der denne Gang har Ret.
Jeg synes ved Gud, Du har Grund til at være i straalende Humør –
ligesaa straalende som Stykket selv er.
Bogen er nu færdigtrykt, med Tilføjelse og det hele. Saa Tilegnelsen
kan ikke godt tages ud.147 Men Du vil af ovenstaaende ogsaa se, at jeg
vilde finde det urimeligt. Svenska Akademiet har aldrig faaet smukkere
Gave. Om det altid har fortjent det, véd jeg derimod ikke.
Paa Lørdag spiller ”Over Ævne”.148 Jeg skal lade Dig vide, hvordan
det gaar. Jeg tænker, din Søn Ejnar, som kom hertil idag i Forretninger,
kan komme med ialfald til Generalprøven (paa Torsdag).
I Lørdags giftede vi altsaa Frederik bort. Jeg tror, Hegels er kommet
til at holde af den irske Dame. Og Frederik var henrykt.149
Jeg adresserer dette Brev til Rom, hvor Du vel nu er. Vore (Bettys
og mine) sidste Breve til Firenze har Du vel faaet? Bettys var det sidste,
saa har Du det, har Du ogsaa mine.
De hjærteligste Hilsener til Dig og Hustru.
Din hengivne Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Roma 2.10.04

Tak for telegram og brev og brev-kort. Altsammen kjært, især fordi det viser mig, at du holder av mig. Ænnu en gang heltud: tak!
Jeg er såmænd glad igjen! Jeg er sågar i arbejde med å planlægge
fortællingen. Det kgl. teater har slåt efter stykket, jeg har svaret, at I har
fåt det direkte. Alb. Ranft i Stockholm ber om et korrektur-avtryk, likeså
direktør Thomassen i Bergen150. De bør vel få det. Tusen hilsener fra B.B.

*****

Postkort, poststemplet Roma 4.10.04

De avtryk jeg bad dig være så venlig å sende til nogle enkelte, blev de
sendt, før inskuddet i siste handling kom in? Dette er av vigtighed for
Bjørns vedkommende, som i så fall må vite om, at det er der. – Karoline
har skjændt på mig, fordi jeg har ”læsset på dere” C.P.151 Nej, er han en
byrde (det har jeg jo sagt), så må I intet gjøre. – Jeg vilde du skulde våge
over, at der fra første færd blev gjort opmærksom på, at det, som bringer
løsning i stykket, går helt forbi proceduren, springer op av livet selv, uavhængig av argumenterne, er blod og overmod ud av livsvældet. Mener ikke også du, at det er et historisk syn? Din B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma 1904 8/10 1904.
Via Gregoriana, 38.

Kjære Nansen, vedlagte fra N.C. Frederiksen må du læse.152 Jeg skrev
sist, at de 200, jeg vilde give til Clemens Petersens garderobe153, skulde
du betro til prof. Frederiksen; men kanske følgen blev, at Frederiksen tog
på sig å klæde ham op, og den følge vilde være skrækkelig. Han forstår
ikke engang å klæ sig selv. Nej, jeg tror, du bør ta tyren ved hornene og
selv gå på. Du er så insmigrende, så han kanske betror sig til dig. Jeg har
det indtryk, at 200 her neppe slår til. Han savner vist også undertøj. I så
fall: spar ikke!
Det bedste bliver vel, at jeg tager ham med hjæm. Dette brev har
synt mig, at her er virkelig nød.
Din
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Roma 12.10.04

Jeg har glæmt mine to veninner: Fru Ann Margret Holmgreen,154 Brunkebergs torg 14, Stockholm og frøken Sofie Manthey155 1, Rosenberggaten,
Kristiania.
Og siden vi er ved det: S.A. Hedin,156 riksdagsmann, Stockholm og
frøken Alvilda Prydz,157 Frimannsg. 20, Kristiania.
Det var godt, at ”Over ævne” gik således. Men såmæn burde I ha
spenderet et telegram! Sådant gjør Nordmændene og Svenskerne; men
Danskerne – ?
B.B.
[Tilføjet i venstre side]: Send et expl. til Teodor Lundberg og frue,158 Firenze, via Benedetto da Foiano, 6.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 15/10 1904.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Du maa virkelig tilgive, at Du ikke fik Telegram om ”Over Ævne”. Det var
ikke dansk Uhøflighed, men dansk Beskedenhed. For os var det jo en stor
og vigtig Sag. Men vi turde ikke gaa ud fra, at Du, der saa ofte har sejret
med ”Over Ævne”, skulde føle saa intimt med for denne Genoptagelse. At
vi har saaret Dig ved ikke at telegrafere, gør os hjærteligt ondt. Men ligesaa hjærteligt glæder det os, at Du virkelig har været spændt paa Resultatet.159
Heldigvis fik vi Danske Ret med ”Daglannet”. Det har vakt stor
Glæde hos alle, jeg har talt med – Levin,160 Rode, mange andre. Og jeg
véd, at Folk som Vilh. Andersen161 ligeledes er begejstrede. 1ste Oplag
(6000) solgte vi straks. Paa Tirsdag sender vi nye 1500 ud. Og jeg haaber,
det ikke skal blive derved.
Selvfølgelig har et Par Blade haft ondt af, at Du har overladt Folketeatret Stykket. Og det har ikke skortet paa frække Insinuationer mod
mig for at have misbrugt min Stilling i Forlaget. Jeg har svaret med medfølgende lille Artikel. Forøvrig indrømmer alle, jeg har talt med, at Folketeatret paa væsentlige Punkter kan besætte Stykket bedre end noget andet kjøbenhavnsk Teater. Og lidt Ufred skader ikke. Det var det samme,
da Du i sin Tid gav Dagmart. P.L. & T.P. – Forøvrig har E.B. skrevet en
udmærket Artikel idag om det kgl. Teaters Forhold til Dig.162 Man kunde
vel ogsaa tage det Standpunkt, at da Fru Nansen er den af danske Skuespillerinder der har spillet de fleste og største Bjørnsonske Kvinderoller163
og da Johannes Nielsen er den mest bjørnsonske af danske Skuespillere –
saa kunde det Teater, hvor de to nu var samlede, være ligesaa kvalificeret
til at spille dit nye Stykke som det kgl. T., der ganske vist fik en Succes
paa ”Paa Storhove”, men til Gengæld en Fiasko paa ”Over Ævne” og som
har ladet en væsentlig Part af dine betydeligste Arbejder ligge. Naa, nu er,
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saavidt jeg kan skønne, Presse-Vrøvlet over. Man har indset, at der i denne Sag er handlet fuldt loyalt.
Cl. Petersens Broder164 var hos mig og var dybt rørt over dit Tilbud.
Han sagde, at Cl. P. trængte haardt til baade det ene og det andet. Vi
gjorde saa den Aftale, at han foreløbig skulde ekvipere ham med et Sæt
pænt Tøj og en Overfrakke – jeg foreslog tillige en Cylinderhat. Undertøj
havde han. Han (Broderen) vilde foreløbig sige, det var en gammel Ven,
der havde tilbudt at laane ham Pengene. Siden vilde han nævne dit Navn.
Endnu er Cl. P. meget svag og taaler ingen stærke Sindsbevægelser. Til
”Over Ævne” sendte vi ham jo Billetter. Han havde været dér med en Søster og havde været til den Grad greben, at han laa syg næste Dag. Han
talte siden ikke om andet end denne Opførelse. ”Daglannet” lod jeg ham
ogsaa sende for at glæde ham. Og Broderen sagde, at det vilde være Cl.
en stor Glæde en Gang at komme til at tale med Betty. Men han mente,
det helst maatte vente en lille Tid endnu. Men altsaa, vi skal nok være
gode mod din Ven. Jeg har ladet ham vide, at han naarsomhelst han vilde
kunne faa Billetter til Folketeatret.
Ja, saa Farvel for idag. Jeg er i denne Tid meget træt og anstrængt.
Saa Du maa bære over med mig, hvis jeg forsømmer et og andet. Betty
skriver en af Dagene til Dig om Opførelsen.165
De hjærteligste Hilsener til Dig og Hustru
Din hengivne
Peter Nansen
Lige nu fik jeg Brev fra Herman Bang med Lykønskning til at ”Dagl.” skal
spilles paa Folketeatret. Han tror, det vil virke udmærket.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma, via Gregoriana, 38.
19/10 1904
Kjære Nansen, her strømmer in beklagelser over, at stykket ikke er
overladt det kgl. teater som det eneste, der kan give det værdigt, navnlig
med Bloch som sceneinstruktør. Min overordnede, hr. Bjørn Bjørnson, er
blant de meget fortvilede. Men for mine øjne ser det ud som det er en almen skuffelse. Måtte nu den ikke gå ud over dere!
Tag det som et momento til å gi en mønster-forestilling. Slip det ikke frem, før det går så sikkert som bækken til elven og elven til havet. Lov
mig det!
Jeg glæder mig meget over den modtagelse, stykket har fåt. Paul
Lindau166 telegraferer: Ihr herrliches, jugendlisches werk hat mich entzückt. Premiere 29ten.
Hvorledes de i Tyskland prøver fremgår herav: allerede den 29!!!
Her er grunnen til, at jeg så sjelden har slåt til i Tyskland: menneskene er ikke færdige i sin psykologiske nuancerede mangfoldighed. Uden
det er mine stykker ikke levedygtige. Se, som det gik ”det ny system” i
K.havn! Eller som det vilde ha gåt ”Paul Lange”, om jeg ikke var kommet
til.

[Resten mangler]
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma, via Gregoriana, 38
[udateret, efterår 1904]167
Kjære Nansen, smigrerierne i dette (ypperlig formede) brev lar mig ane, at
det ikke er helt rigtig bestillt med mannen, som har skrevet det, så jeg tør
ikke hjælpe ham; jeg vilde kanske bare skade dem, jeg hjælper.
Men I, som har adgang til å forhøre dere, burde ta dere av mannen.
Her er utvilsomt – efter hans digte å dømme – noget nyt i frembrud. Så
kommer det jo an på hans karakter, sunhed og øvrige forhold.
Din
Bjørnstjerne Bjørnson
Tag Boyesen med på råd.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

[Postkort, stemplet Roma 12.12.04]
Jeg har fåt nok et brev fra Johann Sigurjönsson168 og er atter slåt av dets
plastiske form. Måske var jeg for stræng i min vurdering sist. Smigreri –
er måske en særegen islandsk form. Jeg har hørt det sige nu igjæn.
Men står vi ikke her foran en stor lyrisk kraft i selvstændigt frembrud, så skal det undre mig.
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL

KØBENHAVN, D. 6/2 1905
KØBMAGERGADE 18.

NORDISK FORLAG

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Vi vil såmæn altid gærne stille os imødekommende overfor de til Forlaget
knyttede Forfattere. Men med Jacob B. Bull er Sagen vanskelig af den
vægtige Grund, at han ved Kontrakt er absolut bundet til Aktieforlaget.169
Nu kunde det jo nok tænkes, at Aktieforlaget vilde give ham Lov til at gaa
til os med et dramatisk Arbejde.170 Men det vilde jo være til ringe Glæde
for os. Thi det véd Du sikkert, at af ti dramatiske Arbejder, selv om de gør
Lykke paa Scenen, sælges ikke ét som Bog. Det er jo kun Dig og Ibsen og,
i mindre Maalestok, et Par enkelte andre, der her har en Særstilling.
Vilde Bull forresten ikke kunne opnaa det ønskede Arrangement
ved Theatret? Det bliver dog gennem Theatret, han vil kunne tjene Penge
paa sit Stykke.
Saasnart jeg faar en Smule Tid, skriver jeg Dig et langt privat Brev
om mangt og meget, der er sket, sker og vil ske herhjemme.
Dette Brev er ogsaa fra Bojesen, der jo er den, der har haft med
Bull at gøre. Han beder mig sige Dig, at det kun er de tidligere forkludrede Forhold som bevirker, at han ikke har kunnet gøre mere for Bull. Naar
Manden nu faktisk er fast knyttet til et andet Forlag, saa maa vi melde
Pas.
De hjærteligste Hilsener til Dig og Fru Caroline.
Din hengivne Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
[Postkort stemplet 12.2.05]
Kjære Nansen, jeg har glæmt å fortælle, at titelen på J. B.’s stykke er
”overmænnesker”. Jeg tror nok, at den titel skaffer læsere.
Hilsen fra
B.B.

*****

Roma, via Gregoriana 38
(1905 20/2)
Direktionen for
Gyldendalske forlag,
N.F.
Nu da jeg hører, at Jacob B. Bull på annen måde har betalt, hvad ellers
Deres forlag måtte ha lagt ud, tillader jeg mig ænnu én gang å foreslå, at
man sætter ham i stand til å skrive sit lystspil ”Overmennesker”. Det vilde være en vinding for litteraturen, om hans rike humor ænnelig engang
fik udfolde sig. Der ligger, æfter mit skjøn, hans bedste ævne.
Ærbødigst
Bjørnstjerne Bjørnson
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma 1905 8/3
Via Gregoriana 38
Hvis jeg ikke innen fem dager fra idag får annen telegrafisk besked fra
folketeatret, holder jeg antagelsen av ”Daglannet” for opgivet171 og overdrager retten til at opføre det til direktør Ranft i Stockholm.
Ærbødigst
Bjørnson

*****

Postkort, poststemplet Follebu, datering ulæselig [oktober 1905]

Kjære Nansen, vil du være så venlig å bevæge forlaget til å lægge ud for
mig 100 kroner til Clemens Petersen, Øehlenschlægergade 32, W.
Den forbandede politik har gjort, at jeg neppe får min fortælling
færdig til jul.172 Cavlings Blad173 har ved sin uforstandige, rent uvittige
tolkning av visse foreteelser i Norge formået at skræmme eders hof og
derved at skade.174 Og så at inkassere Ullmann som autoritet!!!175 Din
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 27/10 1905
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
De 100 Kr. til Clemens Petersen er besørgede.
Til din Efterskrift om ”Politiken” og dens Kampagne mod Prins
Carls Kandidatur til den norske Trone vil jeg gærne knytte et Par Ord.
Husker Du, da Du på Rejsen hjemover i Foraaret var i Kjøbenhavn
og vi talte om Kongedømme eller Republik i Norge? Da mente Du som vi
andre, at det maatte blive Republik.
Den Begejstring, hvormed det frisindede Danmark hilste den norske Bryden-ud af Unionen, bundede i Begejstring for det revolutionære i
det, I gjorde. I Stockholm har jeg haft Lejlighed til at forklare Mange af de
Unge dette. Jeg sagde: ”Husk, at i Danmark sker aldrig noget, som kan
opflamme Ungdommen. Danmark er af Vorherre indstiftet til det Land,
der skal bevare det monarkiske Princip til Dagens Ende. Naar hele den
øvrige Verden har givet sine Monarker Afsked, vil Danmark bevares som
det lille forhistoriske Land med en Æventyrkonge, der paa de store Højtidsdage kører i Guldkaret, mens Guldæblerne springer i Fontænen på
Gammeltorv. Og Alverdens Turister vil valfarte til Danmark for at se,
hvordan det gik til i gamle Dage. Nuvel. Saadan er det i Danmark, men
just derfor beundrer vi de Folk og de Lande, som vover de store Begivenheder. Og derfor beundrede vi Norge, ligesom vi vilde have beundret Sverig, om det havde bedt den elskværdige gamle Kong Oscar tage Ophold
paa Carl-Johan-Slottet i Kristiania og havde gjort Prins Eugen eller en
anden radikal svensk Mand til Præsident.”
Dette forstod de Unge i Sverig. – Norge som det virkelige Foregangsland i Norden kunde samle Sympatien hos alle Nordens Unge (og alle
dem, der føler ungt).
Men saa kom det, at I vilde have vor Prins Carl til Konge.176 Det
blev den kolde Straale paa Begejstringen. Du vil svare: Jamen, vi begyndte jo straks med at bede Kong Oscar give os en af sine Sønner til Konge. –
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Jeg vil dertil sige: Det gjorde I. Men Ingen troede, det var andet end et
Udslag af diplomatisk Courtoisie.177 Vi tænkte: De vil være hensynsfulde
mod den gamle Konge, forsøde den bitre Pille. Og det syntes vi, var bare
pænt af Jer.
Men da det viste sig, at I for ramme Alvor og for enhver Pris vilde
have en Konge – I, som nu stod med en enestaaende Chance for at indrette det, som I selv vilde – saa svækkedes Begejstringen. Og vi forstod Jer
ikke.
Jo. Hvis I sagde: dette er noget, som vi tvinges til. Gør vi det ikke,
faar vi Allandsens Ulykker paa Halsen. Stormagterne vil med væbnet
Haand tvinge os til at tage en Konge.
Men er det saadan, saa maatte I ogsaa sige det.
Skal vi derimod bedømme Sagen, som om Norge af hjærtelig Trang
og inderligt Ønske tager en ung ukendt Prins til Konge – blot for at bevare
sig som Kongedømme – , saa synes vi, I ikke har holdt, hvad I lovede.
Og vi ser intet stort politisk Fremsyn i Jeres Aktion.
Thi – derom kan der, saavidt jeg skønner, ikke være Tvivl, at hele
den politiske Udvikling i Verden bærer hastig hen imod Evropas forenede
Stater under republikansk Styre som Modvægt og ligestillet Konkurrent
til Amerikas forenede Stater. Og til den gule Races Sammenslutning.
At det i Rusland – der er som skabt til en stor Republik med Gouvernements-Rigsdage og et fælles Parlament – ender med Republik, anser
jeg for givet, alene af den Grund, at man ikke kan gøre Overgangen fra
Czardømme til konstitutionelt Monarki, men meget vel Springet til fuldkomment Folkestyre. Og at det kun er et forholdsvis ringe Tidsspørgsmaal, inden Italien, Spanien og Østrig-Ungarn bliver Republiker,
kan dog Ingen tvivle om. Og saa falder ganske uvilkaarligt alle de andre
Monarkier i Fisk. Med Undtagelse af Danmark, der skal bevares som et
Kuriositets-Kabinet og tjene mange Penge paa at forevises som en Levning fra de gode gamle Dage.
I som Republik vilde haft en glansfuld Førerstilling. Som Kongedømme vil I blive kluntede Efterlignere af os, der har en ganske anderledes sikker monarkisk Kultur.
Du véd, jeg til daglig ikke blander mig i Politik. Men jeg er jo ikke
helt uden Interesse for det, der foregaar udenom mig. Og naar man ikke
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er Journalist længer og har ophørt at komponere Bøger, kan man i stille
Aftentimer ikke lade sin Hjærne sysle med noget mere spændende end
Storpolitik – hvis man ikke foretrækker at lægge Kabale. Det har Du vist
aldrig forsøgt?
Uden Spøg: Du maa forstaa, at det ikke er helt uden Omtanke – og
ikke blot for at fortrædige Jer – at Mange af os ikke har kunnet følge Jer
paa Jeres Kongevej.
De kjærligste Hilsener til Dig og Fru Caroline
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1905 30/10
Ja, der kan man se, hvor liden ret fremmede har til å blande sig i
andres affærer! Det er jo misforståelse på misforståelse!
Vi brød da ikke ud av unionen for republikens skyll, men for vor
uafhængigheds. Vi tilbød ikke prins Carl av Sverige at bli konge i Norge
for kongedømmets skyll, men for vor uafhængigheds. Og vi tilbyr ikke
prins Carl av Danmark at bli konge i Norge for kongedømmets skyll, men
for vor uafhængigheds.
I må da virkelig prøve at forstå, at når jeg nu av al magt kræver
prins Carl, er det ikke fordi jeg tror monarkiet er bedre i sig selv eller bedre for os, men fordi vi er nødt til det. Slige barn i politiken, som I er, at
nogle av jer foreslår engelsk protektorat for Danmark, andre, at I skal absolut isolere jer og ikke tænke på noget så usselt som en nordisk sammenslutning, I kan naturligvis også falle på, at forlange av os, at vi skal
gjøre republik for at more jer. Men for os er det hårdt alvor; vi må for at
sikre vor selvstændighed søke forbindelser og det snarest. Det er ganske
oprørende for mig at se den letsindighed, hvormed danske journalister av
purt teoretisk liebhaveri behandler det, som for os er et livsspørgsmål.
For os gjælder det først et nordisk forbund for derigjænnem at
komme til et større. Aldrig lykkes det os i en republik. For os gjælder det
at vinde de store staters sympati; vi har fienden i vor ene vægg. Ja, da er
republiken udelukket – for det første.
Hils din hustru og Hegels fra din
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Nørrevoldgade 48, 2. Sal, [Kbh.] 4/11 1905

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Fordi jeg véd, Du tillader os yngre at tale ganske aabent til Dig – det er jo
ikke mindst derfor, vi elsker Dig – , derfor altsaa skrev jeg mit forrige
Brev, hvori jeg redegjorde for min ganske ”udenforstaaende” Mening.
Selvfølgelig er Norges Uafhængighed det første og det største for
Jer. Og hvor meget Barn jeg end er i Politik – forresten protesterer jeg
mod Delagtighed i Planerne bag Ønskerne om engelsk Protektorat
o.a.lign. – , det kunde da saagu’ ikke falde mig ind, at I, for at ”more” os
Danske, skulde lave Republik. Men jeg gik ud fra, at det kunde ”more”
Jer, hvis ellers Jeres Uafhængighed tillod det, at gaa i Spidsen for Gennemførelsen af de Idéer, som først og fremmest Du har gjort Dig til Talsmand for i Norden. Nu siger Du, at I har været nødte til at beskytte Jer
Uafhængighed ved Kongedømmet. Dette er afgørende, og det maa Enhver
bøje sig for. Men forklar mig da, hvordan 29 norske Stortingsmænd kan
vedblive at holde paa Republik! Forklar mig, hvordan en af Jeres Ministre, som dog maa have haft den intimeste Viden om de Farer en Republik kunde medføre, har ment at maatte melde sig fra ved Gennemførelsen af Monarkiet! Forklar mig, hvorfor en god Patriot som Stang stadig er
paa Republikanernes Side!
Du maa vise os Danske den Retfærdighed at forstaa, at vi vildledes,
naar vi ser adskillige berømte og i Politik erfarne Nordmænd agitere fanatisk imod Monarki. Vi kan da ikke tro, at disse Mænd vil deres eget Lands
Fordærv.
Og husk og tænk paa, at hele Verden befinder sig i Revolutionens
Tegn – undtagen vi Danske. Vi er i en Tid, hvor der sker Jærtegn.178 Og vi
syntes, det er underligt, at Du, der mer end nogen Anden har varslet
Jærtegnene, at Du ikke er med til at gøre dem.
Du har selv vænnet mig til at have Lov at tale frit og uden Omsvøb
til Dig. Du kan lukke min Mund, men ikke mit Hjærte. Skæld mig ud,
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haan mig, kald mig Barn og en letfærdig Ironiker – jeg slipper Dig ikke – ti
Du har altid været god imod mig – og jeg vedbliver at være din og dines
hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 28/11 1905
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Altssa Til Lykke! Nu er det sket, som Du vilde det.179 Og af ganske Hjærte
ønsker jeg, at Du har haft Ret. Men nu maa Du ogsaa med al den Autoritet, Du raader over, og al den Hjærtets Finhed, som vi elsker hos Dig, gaa
i Spidsen for det Arbejde, der nu skal gøres: Genopbyggelsen af den
skandinaviske Enheds-Tanke, kulturelt og økonomisk og storpolitisk.
Du har været vred paa os Danske, på dem af os, der ikke har kunnet begejstres for Tanken om at lade en dansk Prins Carl blive en norsk
Prins Haakon. Nu maa Du ikke gemme paa denne Vrede. Men Du skal
tænke paa – Du, som hævder, at man skal se praktisk paa Tingene og ikke være barnagtige Teoretikere – , Du skal tænke paa, at vi Danske vel
sagtens er den Part i Skandinavien, der foreløbig kommer til at betale
”Gildet”. Vort næstbedste Marked er Sverig. Norge betyder for den danske
Handel meget lidt. Og vi vil i de kommende Aar betale adskillige Millioner
for vore norske Sympatier og for Kong Haakon.
Raseriet i Sverig mod Danmark har i de sidste Tider været stedse
stigende. Der er dannet en ligefrem Liga til Boycotting af danske Produkter i Sverig. Det, I nu maa sørge for ikke sker, er, at Danmark bliver smidt
paa Porten baade af Sverig og Norge. Vi har jo da ogsaa vort Land at værge, ogsaa vi hænger dog ved vort.
Og det, jeg efter fattig Evne nu vil arbejde for, er at holde sammen
paa Stumperne af det splittede Skandinavien og, paa Basis af den Selvstændighed, hvert af de 3 Lande nu har, at opbygge et nyt og bedre Gensidigheds-Forhold.
Til det skulde alle de bedste i Norden samarbejde. Og jeg har faaet
den Idé, om ikke vi, naar den første Bitterhed har lagt sig, skulde indbyde
til et stort skandinavisk Møde af Alle, der paa en eller anden Maade spillede en Rolle i det offentlige Liv: Politikere, Kunstnere, Digtere, Videnskabsmænd, Bankfolk, store Forretningsfolk o.s.v.
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Mødet maatte jo holdes i Kjøbenhavn. Og helst skulde det kunne
holdes allerede til Sommer.
Hvad mener Du om det?
… Hvis Du faar Tid at svare mig paa dette, saa lad mig ogsaa vide,
hvordan det gaar med din nye Bog. Naar tænker Du at ville have den ud?
Lad mig ogsaa vide, om Du lægger nogen særlig Vægt paa, at vi udgiver det Stykke, en norsk Konsul havde bedt Dig introducere til Forlaget.180 Jeg synes nemlig, som Du antydede, at det kommer altfor meget
post festum. Det vil ikke vække nogen Interesse, og det er ingen Digter,
der har skrevet det. Saa helst vilde jeg sende Forfatteren det tilbage med
nogle Løfter og venlige Ord.
De hjærteligste Hilsener til Dig og alle Dine fra
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

p.t. Kristiania 1905, 2/12
Kjære Peter Nansen,
Jeg talte under hele kampagnen om det nordiske forbund, som lettere
kom i stand, hvis vi fik en konge (og navnlig en med de forbindelser), æn
om vi fik en republik. Dette forbund er vilkåret for at arbejde med hæld
på at komme med i et større forbund, som må blive en livsopgave for de
små stater, der ellers resikerer at spises op av de større. Forbund indbyrdes er nemlig ikke nok.
Dette vil jeg fremstille i en tale, jeg skal holde Sankthansdag på
Skamlings banke;181 men antagelig allerede forinnen i en av de publikationer ”Potentia” besørger til verdens-pressen.
Er du fornøjet med de oplysninger?
Hele den lange norske krise har sinket min fortælling over alle rimelige grænser. Fra nu av må jeg vel både få nattefred og arbejdsro. Jeg
tør ænnu ingen mening ha om den, – desværre. Det kommer av, at den
avgjørende bearbejdelse ænnu ikke er påbegyndt (i dette tilfælde den
tredje.)
Med kongen og dronningen er vi meget fornøjdde. Jeg skal sammen
med ham i kvæll igjæn.182 På tirsdag hjæmover.
Din
Bjørnst. Bjørnson
Hils din sejrende hustru.183
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL

KØBENHAVN, D. 13/12 1905
KØBMAGERGADE 18.

NORDISK FORLAG

Kære Fru Bjørnson!
Nej, selvfølgelig skal Bjørnson ikke betale de 1200 Kr. til Erling tilbage i
Januar. Kontoen klarer sig udmærket.
De maa hilse Deres Mand hjærteligt og takke ham for et venligt
Brev og ønske ham snarlig Helbredelse.
Idag spiser Bjørn og Ingeborg hos mig. Jeg var forleden sammen
med Erling.
Deres meget hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1906 6/3
Kjære Nansen, jeg er færdig med min fortælling. Næsten halvdelen
er alt oversat på tysk, og det er meningen, at fra dette sprog oversættes
den til flere.
Den beste tid for offentliggørelse er vel høsten? Begynnelsen av oktober. Men, hvis det lod sig gjøre, vilde jeg ha den trykt nu, så var jeg for
min del færdig.
Vel halvdelen af fortællingen er fin, og, som jeg tror, interessant
psykologi. Men fra det så går løs, er det det mest gripende jeg har skrevet
i fortællings-form. Og utgangen, tror jeg, strålende. I alle fall tager den
Karoline og mig stærkt. Jeg har nu alene igjæn at gjennemgå Karolines
avskrift for sidste halvdel. Det er et omhyggeligt arbejde, som tager mig
intil én uke.
Jeg lykønsker firmaet med strandhugg i Norge.184 Sådan skal de
karle ha det. Så vækkes de vel engang. Men uanset kjøpet, – et stort
skandinavisk forlag er en velgjærning for vore to folk i deres åndsvirksomhed og inbyrdes forhold. Også videnskaben vil det frugtbaregjøre,
når vi når længer fræm.
Jeg ser, din hustru er vændt hjæm igjæn fra sine triumfer. Hils
henne fra din hængivne
Bjørnstjerne Bjørnson
Min kompliment til de to andre direktører.

@>N!

Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

KØBENHAVN, D. 10/3 1906
KØBMAGERGADE 18.

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Tak for dit Brev, som glædede mig meget. Hjærtelig til Lykke til Fuldendelsen af den nye Fortælling, som jeg er meget spændt paa.185 Naar Du og
Fru Caroline er glade for den, bliver vi andre det sikkert ogsaa.
Jeg tror, Du har Ret i, at vi bør udskyde Udgivelsen til Oktober.
Men selvfølgelig kan Bogen blive sat op straks, saa Du kan være fri for
Korrektur i Sommer.
Giver Du Langen Besked om, at Udgivelsen først finder Sted til Efteraaret?
Købet af Cammermeyer haaber jeg skal vise sig nyttigt.186 Foreløbig
er jeg mest glad for det, fordi vi derved har faaet Forbindelse med
Svanstrøm, som jeg holder meget af. Ligesom af hans fine og smukke Hustru. (I Tugt og Ære!)
Betty har haft et storartet Aar. Ikke mindst Udbytte har hun haft af
sit Ophold i Finland, hvor hun havde den Glæde, Svenskerne nægtede
hende, at spille ogsaa Tora Parsberg.
De hjærteligste Hilsener fra os begge til Dig og Fru Caroline
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

p.t. Aulestad 1906 27/4
Kjære Peter Nansen,
Først nu har jeg (gjænnem Bjørn) fåt vite om Albert Langens nederdrægtighed mot den fine og stolte Dagny, hans løgnagtighed, hans forsøg på å
bedrage sine egne barn ved formuesopgjøret, hans bakvaskelse av mig
o.s.v. o.s.v.187
Jeg vil jo ikke for børnenes skyll gjøre det brudd, som jeg helst ønsket, nemlig forlade hans forlag.
Men jeg vil absolut ikke have mere med ham å bestille. Går det ikke
an, at I overtager alle mine rettigheder i hans forlag? Således nu akkorderer med ham om min nye bog, som længst er færdig (den er hos oversætteren til tysk), lar ham besørge oversættelserne til andre sprog, men hæver honorarerne. Ligeså honorarerne av mine andre bøker og scenerne
med.
Helst vilde jeg, at I kjøbte det altsammen av mig, at nogen rejste
ned og gjennemgik det og værdisatte det, så jeg kom utenfor, men tilsyneladende for verden fremdeles var i forlaget?
I gjorde mig en voldsom tjeneste.
Din hængivne
Bjørnstjerne Bjørnson
Jeg er om fjorten dager på gjennemrejse til Berlin en dags tid i Kjøbenhavn. Tænk på det!

@U@!

Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL
KØBENHAVN, D.

NORDISK
FORLAG

3/5 1906

KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Selvfølgelig vil jeg – og vi – gøre, hvad vi kan, for at hjælpe Dig i den pinlige Situation med Langen. Og i hvert Fald hvad den nye Bog angaar, vil
Langen jo nemt kunne ordnes, naar han faar Besked om at forhandle og
afregne med os. Vanskeligst bliver det med Teatrene. Bare Du kunde faa
det hele lagt i Hænderne paa et af de store kendte og fuldt paalidelige Teater=Bureauer – Felix Bloch188 eller Eduard Bloch.189
At sælge os f.Eks. Opførelses=Retten overfor Udlandet gaar ikke an.
Thi Ingen vilde kunne sætte en nogenlunde retfærdig Vurdering. Hvad der
af Teater kan indvindes, beror paa saa mange Tilfældigheder. Et Stykke
kan uventet blive en mægtig Succes og indbringe en Formue. Du saá det
jo de Par Sæsoner, da alle tyske og skandinaviske Scener spillede Over
Evne I og Poul Lange og Tora Parsberg.
Men altsaa taler vi nærmere om Sagen, naar Du kommer hertil om
et Par Uger.190 Forhaabentlig bliver det inden 1ste Juni. Til den Tid er jeg
her. Men i Begyndelsen af Juni tager jeg vist Ferie.
De hjærteligste Hilsener til Dig og Fru Caroline og paa Gensyn
Din hengivne Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1906 8/5
Kjære Nansen,
Jeg mener, at intægten av mine stykker i Tyskland heræfter ikke kan være synnerlig; derfor tok jeg den med. Jeg tjente atter ifjor en tre à fire tusen alene i Berlin på ”Over ævne” og adskilligt på ”De Nygifte” og ”Falitten”.
Jeg tænkte, om I gav mig en 10,000 for hele den stas, så var jeg tilfreds. Men det er bedre som du siger, at jeg overdrager dere retten til å
hæve pængerne og holde regnskap med ham. Ta tingene fra ham vil jeg
nødig. Jeg vil dække forholdet for verden.
Så kan jo altså på samme måte, svenske? Dere får regnskabet, dere
sælger mine ny bøker, som neppe bliver én eller to til. Og tager dere betalt. Vi skal tale om det!
Din B.B.

*****

Postkort, poststemplet Follebu 2.7.06

Tak for dit ælskværdige brev. Jeg går helt ind på dit forslag.
Tusen hilsener til den opstandne!
Din B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 20/7 1906.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har læst din nye Bog og jeg er ganske indtaget i den.191 Den er som
Du selv, naar Du er i dit allersomnaadigste Lune, naar din Stemme bliver
saa mild og fin og dit Ansigt lyser af Smil – saadan som Du endnu altid
er, naar der paa din Vej kommer en dejlig ung Pige. Aldrig har jeg læst en
saa galant Bog. Fra hun bliver født og til hun lægges i sin Atlets Arme,
omgærder og beskytter Du skøn Mary med den nænsomste Ømhed, vaager Du over hende med den ærbødigste Forelskelse. Og Du river din Læser med, saa ogsaa han sidder i evig Angst for, at der skal tilstøde Mary
noget slemt. Det er en fortryllende Bog. Den har, efter min Mening dog én
lille Plet. Du bliver til sidst en Smule uretfærdig mod Jørgen. Jeg kan ikke lide den Samtale, Frk. Røy og Mary har om ham.
Vi skulde nu ”bryde om” paa Satsen til rigtige Sider. Hvad vil Du
helst – have meget lidt paa Siden, altsaa mange Ark og forholdsvis dyr
Pris, eller færre Ark og moderat Pris. Jeg vilde foreslaa 14-15 Ark (saa bliver Prisen ca 3! Kr.) hvad mener Du herom? Og hvad mener Du, om vi
for en Gangs Skyld forsøgte at ødelægge de amerikanske EftertryksUdgaver ved at lave paa billigt Papir et lille Oplag til Export? Jeg synes,
det kunde være morsomt at gøre Forsøget.192
Forhaabentlig har Du nu helt overstaaet Din Forkølelse. Med min
Patient gaar det stadig udmærket fremad.
Hjærteligste Hilsener til Dig og alle dine.
Din hengivne
Peter Nansen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1906 24/7
Kjære væn, da jeg læste korrekturen, var der et formeget i omtalen
av Jørgen, som også stødte mig. Ikke at jeg tviler om sanheden av det;
bare ”en helbefaren kan bære sig sådan, bære på en så opøvet attrå, forsake et slikt overfall, bevidst gjøre hende frugtsommelig, bagefter optræde
som trøstende formynder”.
Men de ofrede formeget på ham; det var likesom jeg vilde vække
medlidenhed med hende, hvad jeg al vej har undgåt. Jeg har jo ellers bare
refereret.
Vil du antyde, hvad du mener, så skal jeg se på det.
Din
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Follebu 30.7.06

Jeg skjønner mig jo ikke på forretninger; men hvad behøver jeg det, når
jeg har dine kloge, skeptiske øjne nede i mine papirer? Behandle du
skoglunden, som du har anlæg til og lad mig nyde min sommer; den er så
kort. Hils den igjæn opstandne fra din
B.B.

*****

Postkort, poststemplet Follebu 9.8.06

Man roser så siste bog av Jens Z. Kielland.193 Kjære send mig den.
Det er dumt, at jeg alene læser korrektur på fortællingen; jeg dur
ikke til det. Men nu får det gå.
Tænk, ænnu plager bronkitten mig! Hvad skal jeg gjøre for å dræpe
kimen, tilbøjeligheden til denne sykdom?
Hils din dejlige!
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1906 19/8
Kjære Petrus, egentlig begriper jeg ikke, hvorfor jeg skal la mig tyrannisere av dig. Hvorfor skal jeg ikke få Donatellos Den hellige Cecilia på
titelbladet, når jeg ønsker det?194 F.e. i matricen på bogsiden? Eller foran? Når du ænda hadde en sikker smak? Men den, som i slet omgang (jeg
siger ikke længer med hvem)195 lar sin æstetiske finfølelse opblande av
slige hensyn som fik dig til å forkaste min titel, imponerer mig ikke ved
sine veto. ”Mary” er jo vokset ut av bogens hjærte, – og endda skal den
Gyldendalske vindesyge ha forrangen? Føj! –
Nej, sørg for en nydelig vignet, deri Donatello’s Cecilia sidder undselig grundende!
Din B.B.
Hils din ælskelige!
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststempel ulæseligt – modtaget Kbh. 4.9. 06

Jeg har længe tænkt å spørge, om forlaget har en god engelsk ordbog. Min er antikveret. I så fall bér jeg om en for min regning.
Frøken Bernburg196 fortæller, at din hustru er meget svag. Kjære,
hvordan forholder dette sig. Din
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1906 19/8
Kjære Nansen, jeg frembærer min allerbeste tak til den højt ærede
direktion for den engelske ordbog. Enten det er en gave, eller det er for
min regning, min taknemlighed er stor; ti hvad jeg stymper har lidt ved
den slette engelske ordbog, jeg før havde, er optegnet av den, som optegner et menneskes eder og forbandelser. Der skal virkelig være en, som
gjort det.
Nu er der en annen ting, som plager mig – og dere.
Pastor O.P. Monrad fra Norge197 (Svanemosegaardsvej, 11, Khavn
V.) bér mig om at bede forlaget forære ham mine samlede værker!!! Han
opnævner ikke samtidig sin adkomst til en sådan velgjerning, den kan
umulig være, at han er filosof (søn av en filosof), at han er meget musikalsk og far til Cally Monrad,198 jeg fatter min sjæl ikke sådan dristighed.
Reflekterer I på det, bør I sætte bøkerne på min rægning. Jeg kjænner
ham jo, men heller ikke mere. Han er medarbejder i forskjellige
(fri)religiøse tyske tidsskrifter og skriver smukke breve til mig; det er omtrent alt, jeg ved om ham.
Med de allerbeste hilsener til din hustru, som burde være i denne
luft nogle uker – din
Bjørnstjerne Bjørnson
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL
KØBENHAVN, D.

NORDISK
FORLAG

17/9 1906

KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Selvfølgelig faar Du alting ganske som Du vil have det. Naar jeg har henstillet et og andet, er det i den ydmygeste Beskedenhed.
Nu bliver altsaa Vignetten lavet efter dit Ønske.
Jeg venter en meget stor Succes for din Bog.
Mens jeg nu hævder, at jeg er uden nogen formastelig Tanke om at
ville tyrannisere en Stormogul som Dig, vil jeg gærne bevare mig Tilladelse til en Gang imellem at plage Dig. Og derfor spørger jeg Dig nu: Du
skulde da ikke ligge med en tilfældig Stump Digt eller noget andet smukt
– blot en lillebitte Ting – som Du vilde spendere paa ”Juleroser?
De hjærteligste Hilsener
til Eder alle
Din hengivne
Peter Nansen
Betty er stadig i Fremgang. Men langsomt gaar det. Det er en Taalmodigheds-Prøve for hende, der er saa ivrig efter igen at tage fat.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Follebu 21.9.06

Hellige Petrus, din vilje ske! Var det du, eller var det Paulus, som havde
det syn om de rene og urene dyr i én sæk?199 Når jeg kommer med i Julerosen, opfyldes det. Skriv til Torvald Lammers, Bæstum ved Kristiania!200
Han fik nætop av mig som gave et litet poetisk utbrud efter min siste
sykdom, jeg gik her og intet kunde. Jeg skrev det til en tung svensk melodi. I skal betale ham for begge; han ordner næmlig også melodien. Din
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Grand Hotel
Christiania
NORGE
Christiania den 2/12 1906
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg forstod, at Du gærne vilde have Sagen om dine Værkers Salg hurtigt
ordnet.201 Jeg sad derfor i Nat og gennemtænkte Sagen og lavede medfølgende lille Udkast. Se paa det, og hvis Du synes om det, tager jeg det
med til Kjøbenhavn, forelægger det for mine Kollegaer og, hvis de ogsaa
bifalder det, lader det udarbejde i den nødvendige juridiske Form, og saa
kan Du om faa Dage have alt i Orden.
Du vil se, at jeg har holdt de Værker, Du endnu kommer til at skrive, udenfor. For saadanne Værker bør Du, da det kan repræsentere betydelige Summer, have Honorar, saalænge Du lever. Efter Din Død bliver
det noget andet – da bør de tilhøre Forlaget.
Til Vederlag foreslaar jeg, at Indtægt af dine Stykkers Opførelse i
Danmark tilfalder Forlaget – dog ogsaa først efter Din Død.
Imorgen træffes vi jo hos Swanstrøm. Saa kan Du give mig Besked.
Tak for igaar. Det var en ualmindelig hyggelig Dag. Tak ogsaa hjærteligt Fru Bergliot Ibsen.202
Mange Hilsener til Dig og din Hustru
Din hengivne
Peter Nansen
vend
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Til sammenligning anfører jeg Betingelserne for Ibsens Værker. Vi købte
Retten for Skandinavien for 150.000 Kr., der udbetales saaledes:
20.000 Kr. straks; derefter 10.000 om Aaret i de følgende 8 Aar;
derefter 5000 om Aaret i de følgende 10 Aar.
– Som Du ser, er Betalings=Raterne, som jeg har foreslaaet for Dig, ogsaa i din Favør.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

1906 4/12
Kjære væn, tak for igår og for alle dage i dette dit for os så dyrebare
besøk.
Jeg vil få lov å gjøre dig opmærksom på, at Karoline og jeg har fem
– 5 – direkte arvinger.203 Det synes mig at utbetalingerne æfter vor død
burde være 25,000 året, i stedet for 20,000.
Men som du vil!
Tusen hilsener fra os begge
din
B.B.
Da vi skal søke dit utkast for å lægge det in, finner vi dit brev og ikke det!
– Jo, her er det ænnelig!
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Grand Hotel
Christiania
NORGE
Christiania den 4/12 1906
Kl. 10 Aften
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Ogsaa jeg vil sige Dig og din Hustru Tak, inden jeg rejser. Ikke blot for
denne Gang, men for ofte tilforn.
Og naar nu det, vi denne Gang har aftalt og som jeg gaar ud fra accepteres af den samlede Direktion, har været Dig til Glæde, kan jeg forsikre Dig, at det har været mig en stor Glæde at kunne hjælpe med til en
for alle Parter smuk og god Ordning.204
Dit Ønske om at faa de 20.000 rettet til 25.000 haaber jeg ogsaa
skal blive opfyldt.
Kære Venner, lev hjærteligt vel, til vi, forhaabentlig, snart ses igen.
Et godt Aar for Eder begge.
Jeg beder Dig bringe Fru Bergliot Ibsen min bedste Hilsen.
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Torsdag Aften
6/12 1906
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Efter min Beregning skulle Du have dette Brev Lørdag Morgen, og det
skulde først og fremmest bringe Dig min og Bettys hjærteligste Lykønskning til din 75 Aars Dag. Gid Du endnu mange Aar maa bevares for dine
Nærmeste og for alle os andre, der har Dig kær og for hvem Du ikke blot
gennem dine Værker, men ogsaa rent menneskeligt betyder saa meget.
Dernæst vil jeg meddele Dig, at min første Gærning efter Hjemkomsten var at bringe Sagen om dine Værker i Orden og at Du i Løbet af Fødselsdagen vil faa Dokumentet overbragt af Swanstrøm. Jeg sender ham 2
Exemplarer, det ene underskrevet af Direktionen; det andet, som vi skal
have tilbage, beder jeg Dig forsyne med din Underskrift.
Dokumentet er affattet i nøje Overensstemmelse med det af Dig
godkendte Udkast, kun med de 20.000 forandret til 25.000 og med en
udtrykkelig Tilføjelse om, at Opførelsesretten er holdt udenfor.
Jeg har endvidere fastsat Udbetalings=Terminen til 1ste Maj. Det er
nemlig den Tid, det vil passe os bedst, og Dig kan det vel være omtrent
det samme. Skulde Du imidlertid ønske den første Udbetaling, den for
1907, nu straks eller til Nytaar, kan Du blot sige til. Forøvrig véd Du
maaske, at Du har ikke saa faa Penge til Gode hos os. Det var jo rimeligt,
om vi gav Dig en Opgørelse nu til Nytaar, hvis det passer Dig. Du og din
Hustru kan selvfølgelig ogsaa, om I maatte finde det bekvemmere, faa det
ordnet saadan, at de 10.000 Kr. udbetales Jer maanedsvis eller kvartalsvis. Men angaaende dette behøves ingen Forandring i Dokumentet. Det
kan ske ved, at jeg bekræfter den Ordning, I i saa Henseende maatte ønske.
Lad os nu Alle tage godt Varsel af, at denne store Sag afgøres paa
din Højtidsdag.
Fra mine Meddirektører en ærbødig og hjærtelig Hilsen.
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Fra mig og Betty tusind Hilsener til Jer alle, først og fremmest til
Dig og din Hustru.
Din hengivne
Peter Nansen

*****

Telegram Kbh. 8/12 1906
Jeg opdager det er ikke 75, men kun 74. Saameget bedre. Ogsaa
det gratulerer vi til.
Tusind hilsener
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 18/12 1906.

Kjære væn, jeg vil bede dig for den samlede direktion å udtale min
hustrus og min hjærtelige tak for den smukke måte, som forholdet til forlaget, nu for al tid er ordnet på. Vi har det ønske, at forlaget må stå sig på
det og i længden føle sig så trygg ved kontrakten, som vi føler os.
Vor særskilte tak til dig, kjære væn, som her har været agens. Fra
første dag jeg lærte dig å kjænne, har jeg holdt av dig, og din noble måte
er mig så innerlig kjær, også ved din diskrete, legende form.
Jeg takker for hilsenen til min fødselsdag; jeg ber dig også fremføre
min tak til Bagge og hustru.205
Det er vel best, at den månedlige forsørgelse bortfaller med december måned, og at vi med januar selv overtager, hvad vi måtte have til gode.
Kjære, vær så venlig å la Clemens Petersen, Øhlenschlægersgade
32, få 100 kroner fra mig.
Hils din hustru fra os begge.
Din
Bjørnst. Bjørnson.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

NØRREVOLD 48

20/12 1906
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg skulde netop en af disse Dage have sendt en Julehilsen til Aulestad
og udtalt min Glæde over, at vi saa fik den store Sag lykkelig og vel ordnet paa din Fødselsdag. – Nu ser jeg, at din Broder Peter,206 Swan’s Svigerfar, er bukket under for sin Sygdom. Og jeg skynder mig at sende Dig
en inderlig deltagende Hilsen. Din Broder var vist en elskelig Mand. Jeg
har aldrig hørt andet end gode Ord om ham, og – skønt jeg kun meget
flygtigt kendte ham – bevarer jeg et overordentlig sympatisk Indtryk af
ham. En fin og mild og hjærtevarm Mand. Sammen med vor deltagende
Hilsen til Sorgen, som har ramt Dig, sender Betty og jeg Dig og din Hustru og alle Dine Ønsket om en, om end vemodig farvet, saa dog god og
lykkelig Jul.
Din hengivne
Peter Nansen

Jeg haaber, Swan har husket at sende Jer nye Bøger.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1906 30/12
Kjære væn, jeg skrev det allerpeneste Brev til dig (og gjænnem dig
til direktionen), deri jeg takket for eders opgjør med mig, som jeg fant generøst og vakkert. Og jeg uttrykte det ønske, at også I måtte bli tilfreds
med det. Men på dit siste brev kunde jeg ikke se, at du hadde fåt det.
Det ængster mig lit for Clemens Petersens skyll, ti jeg bad dig for
min rægning sende ham 100 kroner (Adresse: Øehlenschlägersgade, 32)
Og så bad jeg dig ophøre med de månedlige forsendelser mot at jeg
fik mit tilgodehavende utbetalt (hvis I så vilde).
Tak for sammenværet i Kristiania. Tak bestandig!
Nej Swanstrøm har ingen bøker sendt mig; men nu kommer han vel
op selv, så skal jeg skjænde.
Å, som vi savner min bror! Som vi ælsket ham, alle sammen. Tænk,
en bror av mig, som alle talte godt om!
Vi har glimrende juleferie, og ungdommen har fullt av julegjæster.
De går på ski i 18 graders R. Derav kan du skjønne for en slægt den næste bliver! Vogt eder!
Din Bjørnstjerne Bjørnson
Hils den uforlignelige!
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL
KØBENHAVN, D.

3/1 1907

KLAREBODERNE 3

NORDISK
FORLAG

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Vore Breve krydsedes – det er Forklaringen.
Paa egne og Meddirektørernes Vegne takker jeg for dit Brev, som
glædede os meget.
De 100 Kr. sendte jeg straks til Clemens Petersen.
At I denne Gang fik, som før, 800 Kr., var en Fejltagelse.
Vi havde efter Aftale med Fru Caroline og Swanstrøm, i December
indsendt 5000 Kr. til en Kristiania Bank af dit Tilgodehavende.
Vi

skal

nu

til

1ste

Febr.

sende

endelig

Opgørelse

med

Rest=Tilgodehavende. Hvis det passer Dig at vente saalænge. Ellers kan
vi ogsaa lade Bogholderiet gøre det før.
Maaske har Du set af Bladene, at Betty nu har givet sig det Kgl. i
Vold.207 Den offentlige Mening hernede forlangte det. Og hun valgte det
som det relativt bedste under de forhaandenværende elendige Teater=Forhold. Jeg haaber nu, hun ikke maa fortryde det. At Teatret virkelig vil gøre Brug af hendes Evner. Økonomisk er det et stort Offer. Men
det, hun navnlig led under ved sin ellers saa muntre fri Tilværelse, var
Vanskeligheden ved under gode kunstneriske Forhold at indstudere nye
Roller. Hun havde kun Folketeatret og Dorph-Petersen; thi med fremmede Skuespillere turde hun ikke vove Ny=Indstuderinger. Og D.P. er jo ikke nogen modig Mand.
Vi sender begge Dig og dit Hus de hjærteligste Nytaarsønsker med
Tak for alt godt i det gamle Aar.
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Follebu 3.4.07

Å, send bud ned i bogladen, at jeg får et expl. av Karin Michaëlis’s Småfortællinger.208 Jeg har saan moro av dem, og nogen har tat dem fra mig.
Men hvor bliver hun og han av? Hvor er de? Jeg læste igår ”Digteren”.
Det er en tæt, god bog. – Som jeg beundrer din hustru, at hun turde
slippe løs alle hunde i byen. Hun måtte dog vite, hvem de så satte æfter.
Hils henne i al ydmyghed fra en mindre motig sjæl, hennes væn
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE
BOGHANDEL
KØBENHAVN, D.

5/4 1907

KLAREBODERNE 3

NORDISK
FORLAG

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg sender hermed Karin Michaëlis’ Fortællinger. Og tillige et Exempl. af
dine egne Fortællinger. Jeg har en Bøn til Dig. Vor lille Pige er nu saa vidt
fremskreden i Literatur, at hun kan begynde at læse dine gamle Fortællinger. Jeg vilde saa gærne, at det Exemplar, som hun fik at læse, var
foræret hende af Dig. Vilde Du være saa meget rar at skrive dit Navn foran? Hun hedder Esther.
Saa har hun frem i Tiden et Minde om Dig. Hun vil kunne fortælle
sine Børn: ham saa jeg som lille Pige i mine Forældres Hus og han sendte
mig disse sine dejlige Fortællinger.
Vil Du det?
Jeg frydes over Dig og beundrer Dig, at Du endnu snart 75 Aar
gammel dragen i en stor Leding med saa ungdomsfrisk en Varme. Kampen for Jert Højnorsk, dit og Ibsens og Lies og Kiellands Sprog, er, synes
jeg den vigtigste Kamp for Aandsfællesskab i Norden.
Min modige Kone er nu i Finland og fejrer store nye Triumfer.209 Ja
mange blev rasende, ikke mindst de tarvelige smaa Journalister. For Folk
kan ikke lide, at en Skuespiller er en Personlighed. De vil egentlig helst,
at de skal være saa meget ”Gøgler” som muligt. Og de skal ”gøgle” Publikum til Behag og være lykkelige og taknemmelige over at være Publikums
”Yndlinge” – føj for Fanden … Naa, der var jo ogsaa adskillige, som syntes
godt om, hvad hun gjorde. Og i det lange Løb vil hun have Gavn af at være lidt rankere i Ryggen end de fleste andre.
Mange hjærtelige Hilsener til Dig
og Fru Caroline og alle dine
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Din hengivne
Peter Nansen
Hvis Du altsaa sender mig dine Fortællinger med dit Navn, vil Swanstrøm
sikkert gærne besørge Sendelsen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1907. 2/5.
Kjære væn, bøkerne ligger her desværre ænnu; jeg skulde skrive et
par ord i dem og har ikke funnet tid eller humør; mener du ikke, jeg atter
blev forkjølet på min Kristiania-rejse, og jeg slipper aldrig lettere æn én
måned eller så.
Vær så snill å send pængerne til min forretningsfører: Overretssagfører Schey, Lillehammer.
Jeg vilde ikke trykke mere æn godt og vel halvdelen av de fortællinger, dramaer, skuespil, som dere trykker. Men det forstår sig: mit hode
fordunkles hværken av tobak eller toddy! Stik den, du!
Hils dejligheden ovre i Finland fra din hengivne B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma Corso Umberto 397,
3/1 08
Du kjære væn, jeg vil takke dig og din hustru for eders hilsen til os,
den var så dejlig. Jeg vil takke dig, Nansen, for al din trofaste godhed mot
mig. Du er så ælskelig og morsom i din måte å vise mig den på. Jeg forstår bare ikke, hvormed jeg har fortjent den, eller at jeg med min måte å
være på har kunnet vinde din rike hengivenhed. Dette må jeg atter og atter gjenta.
Desværre: bronchitten har overvunnet mig; jeg hoster mig kraftløs
og træt.210 Og i værelset ved siden er en annen av slægten, som ikke får
sove.
Nu er der lovet ham søvn gjennem tilførsel av fosfor. Vi får se! Mig
er der lovet bedring, når solen kommer højere på himlen. Vi får se! Du
skal takke din kollega Bagge og din bordfælle bogtrykkeren for deres venlige hilsener. Likeså når du træffer Hegels, som jeg forresten vil skrive til.
Ja, I danske vænner, som I lyser op i mit liv.
For ét år siden, da jeg på Tageblatts bøn skrev om Kong Oskar for å
trykke det, når han døde (han var dengang meget syk) var jeg vred på
”Politiken” og gav det til min dusbror fra ungdommen, Karstensen (hvad
jeg angrer gyseligt.)211 Vil du være av den godhed å be ham sende mig
honorar! Har du hørt make: han sender ikke honorar for en artikel, som
ifølge sin natur er så sjelden. 100 kroner må jeg ha! Ikke sant? – Nå, dig
faller alting så let. Du gjør det, ikke sandt? –
Hvad bliver det så til med Tora Parsberg!212 Hils henne, som skapte
rollen, innerligt fra din

B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. Fredag Aften 17/1 1908.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Hver Dag har jeg villet skrive til Dig. Men jeg har bogstavelig ikke haft 5
Minutters Ro. Navnlig nu de sidste Dage har det været rent galt. Til alt
det andet er kommet utallige og uendelige Konferencer om Drachmanns
Bisættelse.213
Jeg havde haabet, at Staten vilde foranstalte Sørgehøjtiden. Jeg
syntes, vi Danske en Gang kunde trænge til at samles om noget, der helt
var vort eget og som vi havde Lov til at være stolte af. Og med alle sine
næsten alt for let iøjnespringende Fejl var Drachmann dog det største, vi
havde; paa nogle Omraader det største, vi overhovedet nogensinde har
haft. Og netop med baade Fejl og Fortrin saa udpræget dansk.
En saadan Sørgehøjtid paa offentlig Bekostning viste det sig imidlertid umuligt at gennemføre. Regeringen ansaa det for haabløst at faa
Bønderne med paa det.
Saa forsøgte vi at faa Raadhuset. Men kun Socialdemokraterne i
Magistraten stillede sig velvilligt. De andre var aabenbart skræmte af det
Postyr, der blev efter Drachmann-Festen i 1906.
Vi gjorde saa forskellige andre Forsøg med passende Lokaler. Opgav
til sidst det hele. Nu bliver der i Kjøbenhavn ingen egentlig Højtid. Men vi
sejler Urnen til Skagen, og dér ordner Krøyer og Ancher214 og Fiskerne en
Højtidelighed, som sikkert bliver ejendommelig smuk. Urnen skal anbringes i den yderste Klit paa ”Grenen” – Jyllands Nordspids, den lille Strimmel Land, der beskyttes af to Have.
Ja, under alt dette glemmer jeg at takke Dig for Dit kære hjærtelige
Brev, som rørte mig dybt. At Du spørger, hvorfor jeg holder af Dig? Det
var vel nok saa rimeligt for mig at undres over, hvordan jeg har vundet dit
Venskab. At Du, den meget ældre, Du, den store og berømte, straks
vandt mit Hjærte, da Du velsignede mig med dit Uimodstaaeligheds-Smil
og tog mig i Din Alfader-Favn, er noget saa selvfølgeligt. Men at Du holdt
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mig fast i stedse større Hengivenhed, skyldes det trofaste Venskab, Du
siden gennem mange Aar har vist ikke blot mig, men ogsaa Betty. Derpaa
har jeg efterhaanden lært mig at vurdere Venskab. Jeg synes, at det bedste i Livet er det, at de Mennesker, man knytter sig til, at med dem føler
man sig saa fast forbundne, at man aldrig svigter hinanden. Ikke paa noget Punkt. Man kan se hinandens Svagheder, man kan smile af dem,
man kan være uenige; men, naar det gælder noget afgørende, saa siger
man god for hinanden. Det afgørende er ikke det, om man er uenig om
Politik, Religion, Moral o.s.v. Det afgørende er noget langt intimere. Hvad
gør det mig, om Du finder adskilligt af det, jeg har gjort, ganske forkert?
Det river intet i stykker mellem os. Det kommer vi over ved at indrømme
hinanden den elementæreste Menneske-Ret. Men hvis noget betyder noget for Dig og din Velfærd og jeg her svigter Dig, da har Du Lov at kalde
mig en daarlig Ven.
Du har ofte undret Dig over, at Venskabet mellem Edv. B. og mig
brødes. Her har Du Grunden: efter at jeg i det meste af tyve Aar havde
været ham en Ven, paa hvem man kunde stole som paa sig selv; efter at
jeg fattig og forgældet, uden nogensinde at nære en misundelig Tanke,
havde været med til at skabe Rigdom for det Blad, han var Medejer af,
kom der endelig, for første Gang, en for mig og Betty – Betty, der havde
draget hans dramatiske Literatur frem af Mørket til Sejr – Situation af
baade kunstnerisk og menneskelig og økonomisk afgørende Betydning.
Og i denne Situation forraadte han os og tog Parti imod os. Ikke aabenlyst, men fordækt, underjordisk, underminerende. Jeg lægger ikke Vægt
paa den Fortræd, han forvoldte os. Vi var jo ikke saa svage, at vi ikke
kunde komme over den. Men jeg kan ikke komme ud over, at det var den
Gengæld, der bødes mig af den Mand, jeg havde regnet med som vor sikreste Ven.
Du har aldrig haft nogen Grund til at føle Dig forpligtet. Vi har aldrig kunnet gøre Dig noget godt, der betød noget for Dig. Men Du har fra
den Dag, Du tog os ind i dit Venskab, ustandselig gjort os godt. Du har
taget det som en Selvfølge, at Du altid, hvor Du kunde, var med os.
Det er derfor, vi begge elsker Dig.

@_L!

Du er saa dejligt ovenuds stor. Saadan var Du i dit Forhold til Kielland. Jeg er ikke saa indbildsk, at jeg vil ligestille mig med Kielland. Men
der er noget af det samme i dit kærlige Sindelag overfor mig.
Ja, nu har jeg, der har vanskeligt ved at tale om mine Følelser, for
en Gangs Skyld aabnet mit Hjærte for Dig.
Og saa vil jeg blot til Slut meddele Dig følgende:
I: Jeg talte med Carstensen. Han lovede at bringe Sagen i Orden.
Jeg haaber, Du har modtaget dit Honorar og at det ikke var altfor snollet.
II: Baade Einar Christiansen og Grev Danneskjold215 har sagt mig,
at det var i Orden med P.L. & T.P. – Einar Chr. har til min Kone sagt, at
Teatret vilde spille Stykket i Marts-April.216 – Rimeligvis kommer Liebmann217 til at spille Paul Lange, hvilket jeg ogsaa anser for det bedste.
Gid nu Sol og Varme snart maatte faa Bugt med din Bronchitis. Og
gid Bjørn maatte sove vel.
Sikke Mas de har med at finde hans Efterfølger!
Hils ham og din Hustru mange Gange og vær selv hjærteligt hilset
fra Betty og
din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Roma, Corso Umberto, 397
1908 21/1
Min væn, jeg gråt over dit brev, og det var neppe bare av alderdom og
svækkelse. Det var et dejligt brev. Det ærer både dig og mig. Og det gjorde
godt; ti jeg forstod ikke før. Det at jeg holder av den, jeg holder av (og innerligt, når det skal så være), det var i mine øjne så naturligt, at jeg ikke
ante, din ”uforklarlige” hengivenhed stak deri.
Jeg stirret i en hel annen retning; jeg var atter en tosk. Jeg holdt på
med det, at du, som er selve behændigheden, kløgten, ironien, du, som er
den allerypperste utgave av gammel, forfinet by- (og race-) kultur, du
kunde være så innerlig, innerlig god mot mig, så interesseret for mig og
mit, så morsom sammen med mig, så tilbunds ægte glad. Ja, det var det,
jeg sat og funderte over.
Kielland. – Ham beundret jeg, og han var så grænseløs morsom.218
Og så gjordes der ham på mangfoldig måte uret. Men jeg har aldrig holdt
av ham som av dig. Ja, det er muligt; men jeg tror det ikke. Jeg har det
med forælskelse, og du vet, at man altid undervurderer de forrige. –
Drachmann. Nej, meget ved ham var ikke dansk. ”Das überschwängliche,
die personaustellung” har aldrig været dansk! Ej heller den hule pathos.
Min dom over ham faller antagelig sammen med Sofus Michaëlis’, som jeg
har læst brudstykker av i norske blad. Gir han ham også sin fulle store
ros, så er jeg helt med. Ej heller kan en nationalforsamling eller en hovedstadskommune hylde in corpore en foregangsman, som vilde, at biskop Martensen skulde ha danset cancan med Johanne Louise Heiberg
”for at frælse Danmark”. ”Den hellige ild”, som igrunnen er den hellige
penis, er ikke skikket til at bæres foran ved et ligtog på statens eller hovedstadskommunens kost. Men som privat vil jeg være med på alt til
Drachmanns hæder; jeg bryr mig ikke om utskejelserne, jeg holder mig til
det evige ægte.219 – Tora Parsberg. Hvem skal sætte den i scene? Jeg tænker især på annen akt, som på Kristiania teater er et mesterstykke fra
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første replik til siste. Ja, i den grad, at det nu hører til det fullkomneste,
jeg har set på et teater. Spør Edv. Brandes! Det går ikke an, at man låner
prof. Bloch til det? – Så siger man, at Liebmann (eller hvad fyren heter)
ikke fyller Paul Lange. Kjære mine vænner, vær nu forsigtige! Gjør et kassestykke av det! På det kgl. teater må det være muligt. Kjære dere, fortæl
mig og trøst mig; ti jeg har angst. Se, som de der har rakket til ”fallitten”!220 Bjørn er ledig. Det gik ikke an, at han kom op? Om ikke for at
spille Paul Lange, så dog for at sætte i scene? Han er nu i München; men
jeg tror, han gjorde det. Mine innerlige hilsener til dig og dine to!
Din
B.B.
Men Sofus Michaëlis er jo en stor journalist.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Nørrevold 48, [Kbh.] 7/2 1908
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Du synes vist, jeg er en baade uhøflig og utaknemlig Person, at jeg ikke
for længst har takket Dig for dit Brev, som jeg dog blev saa glad for. Men
jeg har bogstavelig ikke haft et Øjebliks Ro. Det har været en travl Tid i
Forretningen. Drachmanns Død og Højtidlighederne ved hans Ligfærd har
taget ikke blot Timer, men Dage. Ogsaa privat har jeg haft meget at gøre.
Nu endelig finder jeg nogle stille Øjeblikke. Men i al Travlheden har
dit Brev været i min Tanke og har gennemstrømmet mig med sin rige
Varme.
Du er den sødeste gamle Mand i Verden. Du kan jo ogsaa være
stræng. Og jeg véd jo, at der er dem, som har fundet Dig herskesyg. Mig
har Du aldrig forskrækket, for jeg har fra første Færd set, hvor let dit gode forstaaende Smil lod sig lokke frem. Jeg skal aldrig glemme en af vore
første Samtaler. Det var ude paa Skovgaard, og Du havde sat Dig for at
holde Skoleret over mig, fordi jeg antog til Forlaget Bøger, som syntes Dig
alt for kyniske. Det var navnlig én bestemt Bog, der havde vakt din Uvilje.
Saa sagde jeg: ”Jamen, kære Bjørnson, naar det nu er min Overbevisning, at Forfatteren har et stort Talent, og naar jeg véd, at han ikke kunde faa sin Bog ud paa noget andet Forlag …”. Saa kiggede Du paa mig og
saa svarede Du: ”Ja, det forandrer Sagen. Saa maatte Du selvfølgelig antage Bogen.” En saa bred og overlegen Forstaaelse har jeg ikke truffet hos
nogen Anden. I samme Nu var Din Retfærdighedsfølelse der og al Din
Vrede sluktes i et straalende Smil.
Og saadan har jeg set Dig atter og atter. Og jeg har set Dig – hvad
der er noget saa usædvanligt og det smukkeste jeg véd – vokse i Forstaaelsen af alt nyt, jo ældre Du blev. Dit Smil blev for hvert Aar mildere
og kærligere.
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Ja, saadan sidder vi to og gør hinanden Kærligheds-Erklæringer.
Folk i al Almindelighed vilde, om de vidste det, finde det absurd. De vilde
mene, at Du og jeg ikke kunde have nogen intim Kontakt med hinanden.
Det ligger ikke i, at Du er det store geniale Menneske og jeg af saa meget
mindre Kaliber. Thi Ingen vilde undre sig over, at Du og f. Eks. en af vore
idealistiske Højskolemænd var Venner. Men man ville ræsonnere: de to,
B.B. og Nansen, er af bundforskellig Race; de vil aldrig kunne faa noget
fælles.
Alle puttes vi ind i Hylder. Værs’go, dér er din Plads og dér er din.
Jo ældre jeg bliver, des mere er det gaaet op for mig, at de Mennesker, der er noget ved, bryder sig til Syvende og sidst Fanden om de Hylder, paa hvilke deres Anskuelser har puttet dem ind.
Der er i hele Livet kun ét, det kommer an paa, og det er det uforklarlige, som kaldes Sympati. Mellem Mænd og Kvinder som mellem
Mennesker af samme Køn.
Hvad bryder jeg mig om den og den, fordi han politisk, kommunalt,
litterært, socialt mener omtrent det samme som jeg? Han kan have de
med mine mest overensstemmende Anskuelser og jeg kan dog anse ham
for en skidt Knægt. Til Gengæld træffer jeg en Præst, en reaktionær
Godsejer, en ganske forstokket Grosserer, som ved de personlige Egenskaber, der bunder langt dybere end Anskuelser, vækker min Sympati,
faar mig til at føle ham som En, der staar mit Hjærte nær.
Jeg tror mer og mer paa, at Menneskene bør dele sig ikke efter Partier, men efter Sympatier.
Og ét endnu: jeg synes, vi skal lære hinanden at beundre alt det,
der er Beundring værd, uden smaalig Kritik. Ikke mindst vi smaa Nationer trænger til at lære dette. Vi er blevne saa fejge i vor Lidenhed, at vi
finder et Velbehag i at kritisere hinanden sønder og sammen. Og dog ser
vi, at netop de smaa nordiske Nationer med en rent ud forbløffende Frodighed skaber Mennesker med Evner ud over det almindelige. Fordi vi er
saa smaa, vil vi ikke rigtigt tro paa, at vi kan være med i det store. Og
med en underlig Dværge-Perversitet besudler vi for os selv og andre det,
som burde være vor Stolthed.
Derfor sørger jeg over det, der er sket i Danmark ved Drachmanns
Død. Herregud, lad ham være bebyrdet med tusind Svagheder, han var
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dog i al sin Svaghed større og skønnere end Mennesker er ellers. Han var
det største Festblus, Norden har sét. Danmark har ikke i de sidste to
Menneskealdre sét en saa frodig og kongelig Kunstnerpragt.
Naar saa det Lys sluktes, saa bør den Nation, der har ejet det, ikke
begynde at undersøge, om Tanen221 undertiden har oset.
Jeg tror ikke, at Michaëlis har tænkt over, hvilken Fortræd han
gjorde, da han i sin Artikel indflettede nogle meget saarende Vendinger.222
Det gjorde mig personligt ondt, at M., hvem jeg sætter saa stor Pris paa,
ikke lod sig mere betage af Tabets Alvor.
Kære Ven! Du siger, at Drachmann ikke var udpræget dansk. Tag
næsten ligegyldigt hvilken Du vil af hans Bøger – tag f. Eks. Sangenes
Bog, Forskrevet, Melodramer,223 – og Du vil blive grædefærdig af Henrykkelse over den nye Skønhed, han har vakt i det danske Sprog. Noget tilsvarende har vi aldrig sét. Ejer Du ikke ”Sangenes Bog”, saa lad mig sende Dig den. Aldrig har en Digter givet sit Sprog saa vidunderlig Skønhed
som Drachmann i de halvandethundred Sider har givet det danske Sprog.
–

– Jeg haaber, Du har modtaget Pengene fra det kgl T. for P.L. & T.P.
Din Idé med at Bjørn skulde sætte Stykket i Scene, er fortræffelig.

Men skal det blive til noget, maa Du selv skrive derom til Teatret.
Hvem har gjort Dig bange for Liebman? Der er ved det kgl. T. kun
ham, der kan spille Rollen. Stol paa det. – Der kunde let tænkes dem, der
var bedre. Men vi har ingen bedre. Og L. kan blive god.
Jeg synes, Du straks, hvis Bjørn er villig, burde skrive til Grev Danneskjold og sige, at Du vilde sætte Pris paa, om Bjørn, hvis Iscenesættelse
Du anser for den bedste af alle, Du har sét, fik Anledning til at sætte Stykket i Scene paa det kgl. T.
Det kan ikke nytte, at jeg her tager Aktionen.
Forresten forlyder det, at Dagmarteatret ogsaa vil spille Stykket.
Med en Debutantinde i Tora P.s Rolle.
Maaske det ikke kan forhindres. Dig kan det jo være temmelig ligegyldigt – .
Og Einar Chr. har lovet, at det ikke skulde influere paa det kgl. T.s
Stilling til Stykket.
Spørge E.B.?
Nej, Gu’ vil jeg ikke, Nej.
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Du kan stole paa, at jeg raader bedre end han. Fordi jeg holder mere af Dig.
Hjærtelige Hilsener til Jer alle.
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 23.2.08

Non, je ne la voudrais pas avoir dans la publicité. Cela ne m’exposait que
à des embarrass. Je vive ici aussi tranquille et inconnu. Mais que faire?
Votre
B.B.

*****
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Corso Umberto 397, Roma 5/5 1908

Min kjære væn, jeg har trang til nætop idag, den femte mai, (dagen
er mig hellig, og det brev, jeg skriver på den skal du bevare; jeg vil se det
igjæn), jeg har trang til å meddele dig, som jeg holder så av, at av alt, jeg
har skrevet siden Tora Parsberg, er det, jeg har færdigt om 2 à 3 måneder, det, som har mest av mig selv.224 Derpå, alene derpå kommer det an,
hvor meget et digterværk kan gi av ham, som har født det.
Og det – skjønt det er et lystspil! Jeg visste neppe, at der var så megen skalk i mig. Jeg har en ren glæde ved det, som jeg tror bliver det bestes. I gråt og latter. I bestandig gjenkænnelse.
Dette skyller jeg den ro, den tilfredshed, som er fallt over mig siden
kontrakten, I gav mig, og hjælpen siden.
Det er længe siden jeg har sendt fra mig et brev i så frugtbar sinnsstæmning. Hils din fortryllende hustru, hils Hegels og hils dine kolleger,
som har været mig så gode. Jeg glæder mig ubeskrivelig til næste frokost
med dere (uten træk!)
Din
Bjørnson.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 12/5 1908.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Da jeg igaar efter 3-4 Ugers Ophold i Berlin atter intren paa mit Kontor i
Klareboderne, modtoges jeg af dit Brevs Velkomsthilsen.225
Det var virkelig en lys og god Velkomsthilsen. Tusind Tak. Og Tusind Gange til Lykke.
Du er da ved Gud den vidunderligste 75 Aars-Herre i Verden. I en
Alder, hvor alle andre for længst er sure og gnavne eller, naar de har konserveret sig sjældent godt, forsyner deres Samtid med GammelmandsVisdom eller –Moral, fornyer og forynger Du Dig fra Aar til Aar, og efter
Kærlighedsromanen ”Mary” digter Du nu Lystspil.
Et Lystspil, hvori der selvfølgelig ogsaa er Graad. Ellers vilde det jo
ikke være noget rigtigt Lystspil for Dig. Et Lystspil med Latter alene vilde
være et Stykke uden Hjærte. Og det kunde Du ikke skrive.
Jeg ser Dit søde gamle Ansigt, mens Du læser dine egne Repliker –
jeg ser det straale af Fryd over alt det Skælmeri, Du har tryllet ned paa
Papiret med dine særlige Hieroglyffer. Jeg hører Dig kluklé over alle de
vidunderligt komiske Ting, Du lader Dine Personer sige og gøre. Og jeg
ser Dig pludselig faa Vand i Øjnene og fyldes af Medlidenhed med Menneskenes Taabelighed og Forvildelse.
Jeg glæder mig usigeligt til det Øjeblik, hvor jeg holder dit Manuskript i min Haand og, festligt stemt, bereder mig til at nyde.
Fra Bjørn véd Du vist allerede, at han og jeg en Morgen mødtes i
Hôtel de Romes Korridorer – jeg i Slaabrok skridende til mit Morgenbad.
Vi var sammen nogle Dage. Og jeg glædede mig over at se, hvor
rask han var bleven. Og jeg fik jo Lejligheden til at konstatere, hvilke
glimrende Chancer han har i Berlin. Lørdag Aften, da jeg rejste, var han
og jeg sammen med Brahm fra Lessingteatret226, Dr. Elias og Kone,227
min udmærkede Forlægger Fischer og Kone.228 I sidste Øjeblik, ligesom
jeg skulde sige Farvel, kom Gerhard Hauptmann og Frue.229
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Tre Teatre i Berlin staar nu Bjørn aabne: Lessingth., Deutsches og
Hebbel-.
Berlin bør ogsaa for Dig kunne blive en langt bedre By end den hidtil har været. Man kender i Berlin alt for lidt af Dig, ”Over Evne” og ”En
Fallit” og ”De Nygifte”. Men knapt nok ”Paul Lange”. Slet ikke ”Kongen”,
”Det nye System” o.s.v.
Tusind hilsener til Dig og Fru Caroline fra Betty og
Din hengivne
Peter Nansen
D. 5te Maj? Hvorfor er den Dag Dig særlig dyrebar?
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 2/7 1908.

Kjære, Clemens Petersen bør ha 100 kroner igjæn. Han siger, at han ikke
har læst ”Mary”. Enten det er sant eller ej, bør han få boken.
Jonas Lie holder på å dø.230 Naturligvis det bedste, som kan ske.
Men det er ondt, at vi ikke fik leve lit sammen, æfterat hun er død, som
så længe og så uretskaffent holdt os skilte.231
Hils direktør Bagges’ på det hjærteligste. Som dere alle er gode mot
mig.
Du er da vel ikke sint på mig?
Din
B.B.
Å, som her er dejligt!
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 7/7 1908
KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Hvor kan Du dog falde paa, at jeg skulde være vred paa Dig! Af
hvilken Grund? Jeg fatter virkelig ikke den Tanke, at jeg overhovedet nogensinde skulde kunne blive vred paa Dig, der aldrig gør mig andet end
godt.
Fik Du mon ikke Drachmanns Digte, som jeg for nogen Tid siden
lod Dig sende? Foran i ”Sangenes Bog” skrev jeg et Par Ord, der virkelig
ikke tydede paa nogen Misstemning.
Alt er besørget:
Brynildsens Lexikon og sidste Bind af Salmonsen til Dig;232 100 Kr.
og ”Mary” til Clemens Petersen (jeg tror forøvrig ganske sikkert, at han en
Gang før har faaet Bogen).
Ja den elskelige Jonas, der saa hastigt fulgte sin mindre elskelige
Tomasine! Jeg rejser imorgen til Kristiania for at bivaane Sørgehøjtiden.233
Nu maa Du være saa sød at leve rigtig mange Aar endnu. De sidste
par Aar har berøvet os saameget af det største og bedste, at vi ikke har
Raad at miste mere. Men Gudskelov saá Du da heller ikke ud til at tænke
paa at opgive Ævret. Du bedaarede os alle ved din straalende Friskhed.
Tusind hjærtelige Hilsener til Dig og din Hustru.
Din hengivne Peter Nansen

@`@!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Aulestad 1908 12/7
Kjære væn, da jeg fik de to digtsamlinger, som jeg takker dig hjærteligt for, var jeg så uhældig i den som var tilægnet Edv. Grieg og hustru234 å træffe på et, deri Drachmann’s flagrende kappe, fem ganger for
vid slog utmanende om hellige følelser og store krav, . . . og jeg lukket
boken. Følgelig kom jeg heller ikke til å se din fortale til mig. Dagen æfter
var bøkerne ryddet væk (her er nemlig et hus, deri det ryddes.) Jeg glæmte dem – like til dit kjære brev kom. Ja, da slog jeg op og blev meget glad.
Derfor nemlig, at jeg hadde gåt her med slet samvittighed. Du er ikke sint
på mig. I oprømt stæmning tog jeg så atter fat, denne gang i ungdomsdigtene, og der er da ikke skrevet i sin art noget dejligere æn sangene om
Dyveke. Og mange, mange, mange andre. Du skal ha innerlig tak for den
sending, men især for fortalen.
Tak dine kolleger også for den engelske ordbok; den er av stort
værd for mig.
Salmonsens konversationslexikons avsluttende bind har jeg ænnu
ikke fåt.
Så er da Jonas Lie’s jordefærd foregåt med al den lovtale, vi spenderer på vore fallne. Og du var med som fast begravelsesråd.235
Jeg agter å vænte en stun ænnu; jeg har for meget å gjøre, – også å
gjøre godt igjæn.
Innerlige hilsener fra Karoline og
Bjørnst. Bjørnson.
Jeg sendte nogle ord om gamle Hegel. De var vist ikke, som man
væntet dem; ti jeg har intet hørt.236
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Brevkort. Poststemplet Paris 8.12. 08.

Kjære – jo jeg har så vidt begynt igjæn.237 Første handling færdig.
Om tre uker annen, – der er tre. Men det smærter i hånden å skrive, og
jeg arbejder ikke mere æn halvannen time om dagen, ofte ikke det. Jeg er
bedre, men, herregud, hvor elendig jeg ænnu er. I alle måter.
Altså: ikke Paul L. og Tora P. på det kgl. Teater. Din hustru atter
utenfor.
Hils!

Din
B.B.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 14/12 1908
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Jeg forstaar sandelig, at De er ulykkelig over det Løfte, B.B. har givet Jahn.238
Jeg fik straks fat i ham og forklarede ham, hvor haardt I var
spændt for, og at det var Synd, saa alle Mennesker misbrugte Bjørnsons
gode Hjærte.
Jahn svarede: ”Jamen Herregud, hvorfor lod Fru Bjørnson mig ikke
det straks vide, inden jeg sluttede Kontrakten? Den Gang sendte hun mig
gennem Fru Dagny de 200 Kr., som jeg manglede i den første Udbetaling,
uden Besked om, at jeg ikke kunde vente Indfrielse af B.B.’s Løfte om de
3000 Kr. nu til Terminen. Havde jeg faaet en saadan Besked den Gang,
havde jeg kunnet lade Handelen gaa i sin Mor igen. Nu er jeg bunden. Og
hvis jeg ikke skaffer de 3000 inden d. 18de (vi har i dag d. 14de), tages
Forretningen fra mig og jeg mister ikke blot de allerede betalte 1000 Kr.,
men skal yderligere – uden at faa noget for det – hæfte for de 3000.”
Saadan sagde Jahn. Jeg kan jo ikke overse Situationen. Jeg kan
hellerikke bedømme Chancerne. Han paastaar, at Pengene er en god og
rentabel Anbringelse.
Han vilde forsøge, om han ad anden Vej kunde faa ialfald nogle af
Pengene. Jeg tvivler om, at det lykkes. Hans Affærer er jo hidtil ikke
gaaet saa godt, at Folk har videre Tillid.
Nu maa De tænke over Sagen og svare omgaaende. Selvfølgelig maa
vi skaffe Pengene til Dem, hvis De beslutter at hjælpe ham. Han tilbyder i
saa Tilfælde at tilbagebetale med 50 Kr. om Maaneden det første Aar,
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derefter 75 Kr. om Maaneden. Da Gælden vilde blive i alt 3200 Kr., vilde
en Tilbagebetaling med 600 Kr. første Aar og 900 Kr. de følgende vare
omkr. 4 Aar. Desforuden skulde han jo svare 5% Rente. Og han sagde, at
han for de 2000 kunde give Sikkerhed i en Livspolice.
Men selvfølgelig risikerer man, at Afdragene udebliver.
Som De forstaar, haster det med en Afgørelse.
Mange hjærtelige Hilsener til
Dem og B.B. og Fru Dagny.
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 19/12 1908
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Tak for Deres Brev. Igaar fik altsaa Jahn de 3000 Kr. Men naturligvis lod vi ham underskrive et Gældsbevis, ogsaa for de tidligere modtagne
200 Kr. Gældsbrevet er i de strængeste juridiske Former. Det er udstedt
til B.B., men selvfølgelig har vi ordnet det saadan, at Renter og Afdrag
skal erlægges til os. Jeg kunde jo nok forstaa, at I helst var fri for Besværet. Desuden er der jo større Pres paa Jahn, naar det er os, der indkasserer Pengene.
Jeg skal nok gøre, hvad muligt er, for at holde ham til Ilden, og jeg
skal, naar nogen Tid er gaaet, meddele Dem, om han overholder sine
Forpligtelser.
Ja gid nu B.B. snart maa genvinde Sundhed og Kræfter og Humør.
Mange kærlige Hilsener
til ham og Dem
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 27.12.08

Kjære, jeg kan ikke minnes, når jeg sist læste en så åndfull stil som
i din én-akter!239
Men vorherre bevare ethvert anstændigt mænneske for å bli gift
med en slik tigerkat.240 Desværre, jeg kan bare skrive med smærte; lit
fremgang med benene og søvnen. Men ellers smærter, smærter, smærter.
Hils!

Din
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________
Telegram fra Berlin 23/1 1909
Wie geht es Betty
Bjørnson

*****

Telegram tilbage samme dag
Bjørnson
Habsburgerhof
Berlin
Kein Gefahr. Täglich Besserung Grüsse
Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 10/2 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Karoline Bjørnson!
Hermed en Anvisning paa 1000 Kr. De nævnte ikke nogen bestemt
Sum, men jeg antog, det var 1000 Kr., De vilde have, da den var det Beløb De havde regnet paa fra Heinemann.
De maa takke Bjørnson meget for et Kort, jeg samtidig fik fra ham.
Jeg begriber, hvad det maa være netop for ham stadig at føle sig svækket
i sin Arbejds=Evne, men godt er det da, at det stadig gaar lidt fremad. Og
nu styrer vi jo mod Foraar og Sol.
Betty er nu saa vidt over det, at hun en af Dagene kan flyttes hjem.
Men før i April kommer hun næppe til at optræde.241
Hun indgav sin Afskedsbegæring til det kgl. Teater for at staa frit,
naar den nye Direktion kom.242 Men det er ikke udelukket, at hun træffer
nyt Arrangement med Teatret. Naar blot hun kunde være sikker paa, at
der nu vilde blive lidt mere Liv. Thi hun holder ikke ud den Sløvhedstilstand, hvori alt hidtil er gaaet paa den gamle forbenede Anstalt.
Storartet med ”Revolutionsbryllup”s Succes i Berlin. Det har glædet
mig inderligt baade for Bjørn og Michaëlis.
Tusind hjærtelige Hilsener til Dem alle
Deres hengivne
Peter Nansen
Jahn har betalt sit 1ste Afdrag (50 Kr.). Nu maa vi jo haabe, han fortsætter.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

(Du maa, paa en æller annen måte, ta dig av følgende. For jeg er aldeles
fortvilet.)
Avenue Ingres 4, [Paris 23/2 1909].

Jeg er kommet mig saa vidt, at jeg atter kan arbejde et Par Timer
om Formiddagen. Vel smærter Haanden endnu, naar jeg skriver; men jeg
har vænnet mig til det.
Så skal følgende Uheld indtræffe:
Vi bor i Avenue Ingres ved Fortifikationerne,243 saa at sige i en
Skov. Avenuen er opkaldt efter den store Maler,244 og Huset, vi bor i, er
bygget af ham. Vi bor hos vor Datter og nætop i hans Lejlighed.245 Den er
henrivende. Men i Tidens Længde er Huset blet solgt og flere Etager bygget oven paa vor. Dette supplerende Bygværk er gjort meget billigt, saa
Huset er blet altfor lydt; vi hører dem gaa over Gulvet paa anden Sal. Og
der er nu Pensjon! Saa kan du tænke dig til Resten, nemlig et Piano anbragt ligeover Salonen, deri jeg arbejder! Paa det øver Pensionisterne sig
fra den tidlige Morgen. Min Datter har gjentagende bedt og bønfaldt dem
om i det mindste at holde op med Skalaer og de andre Tækkeligheder
mellem ti og tolv; jeg selv har gjort det samme og det i meget pyntelige,
for ikke at sige ydmyge Udtryk. Men der er en liden Satan, som ikke vil gi
op. Hun har sin Fryd av at hindre og ødelægge. Jeg gad vide, hvad Nation
hun tilhører? Fransk er hun ikke; ti saa uhøflige er ikke Franskmænd.
Jeg vil ikke nærmere undersøge det av Frygt for, at hun kan tilhøre det
Folk, jeg tænker paa.
Følgen er, at jeg neppe faar mit Arbejde færdigt. Jeg kunde jo flytte;
men ikke saa længe Sygdommen kræver en Pleje, som jeg bare her kan
faa. Og desuden at flytte fra vore Kjære den korte Stund, vi endnu kan
være sammen.
[Underskrift mangler]
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 25/2 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Caroline Bjørnson!
Jeg har idag fra B.B. faaet et Brev og et Brevkort, som har gjort mig
lidt urolig. De handler om, at han ikke kan arbejde, fordi han forstyrres
af en klaverspillende Dame i Etagen ovenover. Og han skriver, at jeg endelig maa hjælpe ham med dette, da han er ganske fortvivlet.
Jeg vilde jo hellere end gærne hjælpe. Men hvad skal jeg dog kunne
gøre? Brevet er ikke ført til Ende og ikke underskrevet.
Kan De ikke underhaanden forklare mig Meningen, inden jeg svarer
B.B.
Tusind hjærtelige Hilsener
Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 2.3.09

Jeg har idag fåt salonen nedenunder vor – og er fri arbejder!
Færdig med annen, meget lange handling; med hele stykket i mars.
Det går fortrinlig. Stæmningen nu meget høj.
Din B.B.

*****

Postkort, poststemplet Paris 9.3.09

Er ikke Nathansons* stykke noget, som jeg bør læse? I så fall – ?246
Det ser ut til, at mit bliver færdigt og avskrevet i april. Men det skal
ikke trykkes for det første. Gerh. Hauptmanns Griselda,247 har du læst
det? Kan du låne mig dit expl.? Jeg skal redelig hjemsende det. Hvordan
går det nu med din hustru? Du må hilse og sige, at jeg er så glad over, at
hun ligger og lærer tålmod. Så har hun noget nyt å lære.
Din B.B
Avenue Ingres, 4.
* Er han din slægtning?
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har idag ladet Dig sende Nathansens nye Stykke. Han er ikke i
Familie med mig. Jeg troede, Du vidste, at jeg nedstammer fra Borgmester Nansen. Ganske vist gaar der heri Byen et Rygte om, at min Bedstefader hed Nathanson. Med o dog, hvilket er en Grad finere end med e.
Men jeg har altid stillet mig afvisende overfor det Rygte.248
”Griselda” er endnu ikke naaet hertil. Maaske har Fischer endnu
ikke udgivet det. Imidlertid har jeg straks skrevet til ham og bedt ham
saasnart som muligt direkte sende et Expl. til Dig. Han plejer at være
meget pertentlig, saa Du faar det nok omgaaende, hvis det er i Handelen.
Ja, Taalmodighed er en nyttig Lære at erhverve sig. Men alt med
Maade. Igaar maatte Betty igen paa Operationsbordet. Hvilket betyder
nye 2-3 Ugers Sygeleje.
Det bliver ialt 3 Maaneder. Jeg maa sige, hun tager det stolt. Uden
Angst og med virkelig Stoicisme.
Tusind hjærtelige Hilsener
til Dig og Dine.
Din hengivne
Peter Nansen.
11/3 1909 Aften.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Paris, Avenue Ingres, 4
1909 11/4
Kjære – imorgen, annen påskedag sender jeg stykket. Det blev ikke
av idag; folk er ute.
Nu ber jeg dig sætte alt annet tilside, læse det i ét, og så sige mig
din ærlige mening.
Kan jeg, som jeg meget ønsker, ta op min egen retskrivning (er der
ikke længer noget i vejen for det?), så kan du sende stykket umiddelbart i
trykkeriet og la mig få annen og tredje korrektur. (Eller til Nærup.) Men
jeg ønsker, at det står hen så længe med trykningen. Kan det ikke stå
hen i sats? Og jeg bare få et par avtryk, et til oversættelse og ét til eget
bruk?
Vi har det forholdsvis godt. Og længes nu meget æfter å høre, hvordan din hustru har det. –
Du – kan jeg få gjænnem dig den ny, svenske succes: ”Högt spel”249
– ? Og Troels Lunds nye bok?250
Karoline hilser hjærtelig. Din
B.B.
[Tilføjet i venstre margin]: Her den allerdejligste sommer.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Telegram
Copenhag e 15.4. 1909.
Ton manuscript arrivé aujourdh i.
Déja lu. Charmant. Un vin capiteux. Vieux charmør et enchanteur
et risque-tout comme tu es, mille félicitations et amitiés.
”Nansen.”251
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

[15.4. 1909]
Kl. 4

Kære Du!
Dit Manuskript kom Kl. 2. Jeg fo’r straks hjem med det. Har nu
læst det og telegraferet. Skal om nogle Minutter med Dampskib til Malmø
for sammen med Michaëlis og Kone at se ”Revolutionsbryllup” med Eide i
Hovedrollen.252
Derfor kun et Par i Hast supplerende Ord til Telegrammet.
Jeg mener præcis paa godt Dansk, hvad jeg udtrykte paa Fransk:
Dit Stykke er en berusende Vin, en Vin, der gaar til Hovedet – forresten
til Hjærtet (og af og til andetsteds) ogsaa.
Det er fabelagtigt, at det er skrevet af en 77aarig. Og dog kunde det
jo kun være skrevet af en gammel Herre.
Men jeg spaar Dig, at blev mange Gammeljomfruer vrede over den
bedaarende Mary, vil endnu langt flere rase over den Vin, Du nu udskænker.
Men alle unge Smaapiger, med de tusind forvirrede Længsler og
bristefærdige Ømheder, og alle kloge gamle Koner og alle ældre Mandspersoner, der endnu af og til føler dumdristige Lyster, vil med bankende
Hjærter følge din Leg og din Alvor i Kærlighedens lokkende Irgange.
Hvilken Flok af sødt berusende Ungdom: Marna, hvis Gaade det
maatte være en Opgave at løse, Helene og alle de andre.
Hvem er saa lykkeligst? Provsten eller hans Svoger?
Dette har end ikke Du vovet at afgøre.
Nu maa jeg til Revolutionsbrylluppet, som er langt mindre ophidsende.
Imorgen gaar Stykket i Sats. Om faa Dage faar Du Korrektur.
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Tusind Hilsener til
Dig og Dine
Din
P.N.
Betty er stadig paa Kliniken. Saaret vil endnu ikke læges. Er det ikke fortvivlende?
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Paris avenue Ingres, 4, Paris
16/4 09.
Kjære ven, tak for bøkerne! Nathansons stykke var godt gjort. Men
det ærgrer mig, at jeg har levet så forgjæves, at ænnu er der nordiske forfattere, som gjør den ene part hvid og den andre sort. – ”Högt spel” er
svært kunstlet og stærkt ungdommeligt; men der bør væntes på ham. Jeg
sitter fængslet av Troels Lunds ”Nye Tanker”. Jeg har ællers i senere tid
læst engelsk.
Du kan tro, det var en højtid for os igår å motta dit varme, stæmningsfulle telegram. Tak! – Før jeg ænner dette brev, får jeg vel ytterligere
besked. Telegrammet sendte jeg til Bjørn. – Når jeg har ænnt et par politiske opsæt, som man har truet av mig, går jeg over til ”På Storhove”. Derav vil jeg gjøre et mægtigt stykke. Jeg mener om idéen i det stykke, (som
om den i Tora Parsberg) at den er den moderneste i vor litteratur. De
yngre vil opleve en tilsvarende omvurdering. –
Dernæst sætter jeg in en ny akt i ”Laboremus”, som jeg foreløpig lot
ligge; men som skal opfriske dette stykke. Den er meget morsom. Og så
vil jeg gjøre siste akt i Geografi og Kjærlighed færdig; det har den desværre aldrig været. Ænnelig vil jeg gjøre enakteren ”Kongen kommer” istand;
den ligger hen halvgjort fra mange år tilbake.
Mit alménbefinnende er siden jeg begyndte på ”L’arsonvalisation”253
(d.v.s. sitter i det elektriske bur), rent fortrinlig. Det er forkalkningen,
som der opløser sig. Dit skulde bestemt vor ny etatsråd. –
17/4 09
Nu har jeg læst dit hastværksbrev. Tak! Det syns som om hustruns
lange fravær ikke er sundt for dig; for dit syn på min bok er meget letsinnigt – for å bruke et pent uttryk. Jeg kan ikke anta, at det, på denne tid
av døgnet (kl. 2), kan ha andre, nærliggende årsaker? – Ja, hils nu den
lidende Betty tusen ganger fra os; vi har meget ondt av henne. – Kjære
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fortæll: er Michaëlis gift med fru Michaëlis fremdeles? Eller er det et fritt
forhold? Dere danske er ofte så uklare i eders forbindelser.254
Din gamle gode væn
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 19/4 1909
KLAREBODERNE 3

Mandag
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Hermed har jeg den Fornøjelse at sende Dig hele dit nye Stykke i
Korrektur. Er det ikke flinkt gjort? Fra Fredag til Mandag med en Søndag
imellem! Det er blevet 14-15 Ark, skønt vi har sat lidt mere paa Siden
end i ”Paa Storhove”. Større vil Du vel ikke have det?
Skal Nærup læse en Korrektur?
Og naar vil Du have Stykket ud?
Er det ikke Meningen at vente med det til Efteraaret?
I saa Fald bør vi vel endnu ikke meddele Bladene den vidunderligt
smukke Titel? Jeg har foreløbig bare ganske kort meddelt, at Manuskriptet var ankommet. Men de har alle været i Telefon for at faa noget nærmere at vide.
Jeg synes, de skal have Titlen en Maaneds Tid før Udgivelsen. Men
ellers intet som helst. Vel?
Tusind Tak for dit Brev. Det er da dejligt, at Du er saa rask og har
saamange Arbejdsplaner.
Du blev da ikke for Alvor stødt over den løsslupne Tone i mit Brev?
Jeg var i saa godt Humør efter Læsningen, virkelig beruset af den unge
Vin, Du havde iskænket mig. Anden Grund var der absolut ikke til mine
Foraars=Fornemmelser.
Nu læser jeg en af Dagene Stykket om igen i Korr. Og saa skriver
jeg igen. Og saa skal jeg ogsaa svare paa, hvad jeg synes om dit lille Ændringsforslag. Aug. Bagge skriver til Fru Caroline og sender Penge.
Tusind Hilsener til Jer alle fra din hengivne Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

[Paris april 1909].

Nej du, jeg misforstod dig ikke ét sekund. Det, jeg skrev til dig, du
kjære, var elskovslek. Vel er du et manfolk med whisky og sigaretter;
men du er så forbannet klok og morsom.
Ja, nu har jeg læst stykket atter og atter. Jeg tror ikke, der fin’s fejl
i det. Men du kan jo, for trygghets skyll, sende et expl. til Carl Nærup eller en annen (?).
En ting er ærgerlig: vor norske ”aa” burde skrives á (ikke å). Men
det synes, som dere ikke har de typer.
Vil du nu lægge mærke til følgende.
1) Straks mine rettelser er intagne (et par små tilføjelser i tredje siste ark
(pag. 204) er det eneste, jeg volder litt bryderi med) – så, sender du ét
expl. til Bjørn, Berchtesgadenerstrasse 37, Berlin W, og ét til Dr. Elias,
Matthäikirchstr. 4, Berlin W. På begge skrives: D i s c r e t i o n!
Samme påskrift på ét til docent Collin, Slemdal ved Kristiania.
Jeg gråt nu ved siste gjennemlæsning til slutt, og jeg moret mig kostelig undervejs. Og det må være et godt tegn. Tak, uænnelig tak, for dine
gode, klangfulle ord til mig. Læs det nu igjæn i en oplagt stunn!
Tusen hilsener fra Karoline og Dagny og mig til dig og din hustru
fra din
B.B.

Karoline påstår, at jeg umulig kan la hennes far spørge Helene
(midt i annen handling) ”om det har stødt henne, når hun mærket, han
havde lyst til henne?” (Han siger så meget, den man, så jeg trodde, det
gik an.)
Jeg foreslår i stedet: Han har en stor attrå, den man. Har det stødt
dig?255
Helene
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Jeg forstår ikke o.s.v. som før.
(Hvad siger du til det?)
(Vil du rette det, hvis du finner det bedre! Eller har du et annet forslag!)
(Hele samtalen er jo tænkt å være et utslag av hans egne funderinger i forholdet til Alvilde.)

*****

Postkort, poststemplet Paris 19.4.09

Nu tror jeg, at jeg har funnet det ”Passioner”. ”Han har stærke passioner,
den mann. – Støter det dig?”
Tusen hilsener
B.B.
Paris, avenue Ingres, 4.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

23/4 1909
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har nu atter læst dit Stykke. Langsomt og omhyggeligt.
Det er udmærket.
Din lille Ændring, paa din kloge Hustrus Henstilling, er god. Den
sidste Version er vist den bedste: Han har stærke Passioner, den Mand.
Paa Dansk vilde vi sige: Han er saa voldsom. – Men jeg har en Fornemmelse af, at det ikke kan siges paa Norsk. Vi kunde ogsaa tilnød sige:
han er saa lidenskabelig. Det kunde I maaske ogsaa. Men lidenskabelig
klinger

vistnok

mere

brutalt.

Det

fremmede

Ord

Passioner

gør

Spørgsmaalet ligesom lidt mere varsomt.
Du har nok lagt Mærke til, at nogle Sider er byttede om. Det er
Hastværket, der er Skyld i det. Ellers er der jo forholdsvis faa Fejl – af en
1ste Korr. at være. Hvis Du vil, kunde vi godt bersørge en foreløbig Korrektur af en intelligent Dansker. Muligvis vi da slet ikke behøvede Nærups Hjælp. Forøvrig kommer Nærup til Paris meget snart.
I dit lille Retskamps=Forord beder jeg om der ikke maa stryges det
om din Forlægger. Det vil kun give Anledning til et stort Avis=Spektakel.
Man vil sige: dér sér man det danske Forlags skadelige Indflydelse.
Tusind Hilsener
Din
Peter Nansen

Det er sandt: ”Kleines Theater” i Berlin256 har forespurgt mig, om det ikke
kunne faa Lejlighed til at lære dit Stykke at kende.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet. Paris 26/4 09.

Nej, jeg stryker ikke det om forlæggeren. Gamle Hegel plaget mig
forfærdelig, og det sat i mig. Hvorfor kan ikke det være kjænt? Jeg har
sagt det offentlig. Han plaget mig for min egen skyll. Michaelson, kgl.
Dram. Teatern Stockholm, har bedt om stykket.257 Du får sende ham et
expl. med vænlig påskrift. Likeså Krag.258 Jeg skal skrive til ham i dag.
Din
B.B.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 27/4 1909
KLAREBODERNE 3

I Hast.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Til Efterretning følgende:
I.

Bjørn fik paa telegrafisk Anmodning allerede i Lørdags sendt
dit Stykke i 1ste Korr.

II.

Nærup ankom forleden hertil. Jeg syntes, vi burde benytte
Lejligheden og gav ham et Exemplar til Korrektur. Jeg var
sammen med ham igaar. Han var henrykt over Stykket. En
af Dagene faar jeg hans Korr., som jeg saa lader sammenholde med din.

III.

Saasnart vi har den 2den Korr. og nye Aftræk, sender jeg
Expl. til Collin og Elias.
Hjærtelige Hilsener. Og tusind Tak for dit Brev.
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 3.5.09.

Der er en meget slem trykfejl på 228. ”De sørger som ingen annen kan
sørge” – skal være ”som ingen enkelt kan sørge”. Der må være nogen,
som har rettet i det. Men det er meningsløst. – Ja, ja! Vet du, at Albert L.
endte i en ond, stygg handling? Han fik mit brev til sakføreren, deri jeg i
stilfærdige ord sa, at vil han føre proces med min datter, så kan jeg ikke
forlægge stykket hos ham. Derover blev han så rasende, at han ændret
testamentet.
Din B.B.
[Tilføjet i venstre side af kortet]: Testamentet bliver angrepet. Proces og
alt sammen.

@NA!

Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 5/5 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Saa forholdsvis lidet jeg kendte Alb. Langen, gjorde hans pludselige
Død dog et stærkt Indtryk paa mig.259 Jeg tænkte jo ogsaa paa, hvilke
Følger dette kunde have for din Datter og hendes Børn.260 Hvad Du nu
meddeler om hans i sidste Øjeblik forandrede Testamente, er da uhyggeligt. Jeg troede iøvrig, at Hustru og Børn altid maatte være Universalarvinger, naar der ikke var Skilsmisse.261
– – Ja, saa har jeg forskelligt at skrive om dit Stykke.
Fejlen Side 228 skal nok blive rettet. Har Du ikke fundet andre Fejl
i 2den Korr.? I det lille Forord skriver Du: unskylling. Nærup paastaar, at
det maa hedde unskylning.
Har Du noget herimod? Han vilde ogsaa foretrække retskrivning for
retskriving.
Dernæst: Lad mig vide din Plan for Udgivelse og Opførelse. Du vil
vel have Stykket ud, før det spilles. Men hvornaar? Oktober eller November? Og hvor hurtigt bagefter maa Teatrene opføre det?
Du har jo givet Ordre om at sende det baade til Nationalt. i Kristiania og Dramatiska T. i Stockholm. Om det kgl. T. i Kbhvn. har Du intet
skrevet.
Nu er Forholdet det, at den nye Direktion ønsker at gøre godt, hvad
den gamle forsømte. Den har meddelt Betty, med hvem den har sluttet
Kontrakt for næste Sæson, at Teatret straks i Forsæsonen vilde spille
”Paul L. & Tora P.”262 Dette er foreslaaet. Det var en af de Ting, hvormed
man fristede Betty til at blive.
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Jeg lod da paa egen Risiko Dr. Mantzius263 læse dit nye Stykke. Og
jeg har i Kommission at sige Dig, at Teatret meget gærne vil spille ogsaa
dit nye Stykke.264 Du faar selvfølgelig samme Betingelser som danske
Forfattere, kun tror jeg, der fradrages en ringe Sum for Stykkets fordanskning. Den mandlige Hovedrolle skulde spilles af Mantzius, for hvem
den passer udmærket. Hustruen, som frister Betty svært, enten af hende
eller af Fru Hennings, der naturligvis i højere Grad har Alderen til Rollen.
Hver har sine Fortrin, saa jeg tror, Du kunde være tjent med dem begge.
Bliver det Fru Hennings, falder Opførelsen i April (hun er jo ikke fast ved
Teatret, men skal optræde som Gæst i April-Maj, i hvilke to Maaneder
Betty har Orlov).
Vilde Du være rar at svare mig omgaaende herpaa – Teatret længes
efter en Afgørelse – eller vilde Du sætte Dig i direkte Forbindelse med Dr.
Mantzius (Adr.: det kgl. T.)?
Hvorfor jeg bad Dig stryge det om Forlaget i Fortalen er, fordi Ingen
vil tro, det gælder gamle Dage og gamle Hegel.265 Man vil tro, at Forlaget
stadig lægger Retskrivnings=Tryk paa de norske Forfattere. Og jeg tør dog
sige mig fri for nogensinde med blot et eneste ord at have villet influere
paa norsk Retskrivning.
Hjærtelige Hilsener til jer alle
Din hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Paris, Avenue Ingres 4. 6/5 [1909]

Kjære væn, jeg tror undskylling er riktig. Retskriving er absolut riktig, skjønt ænnu ikke optat av den officielle retskriving.
Stykket skal gå på samme dag i alle de skandinaviske hovedstæder
og i Berlin, mener Bjørn. Det tror jeg er riktig. Men han siger, at jeg med
bestemthed må kræve, at hvor det går i K.havn, skal Bloch instudere
det.266 Tror du, det kgl. teater går med på det, så er det avgjort, at du inleverer det der. (Pængerne mottar min forretningsfører i Lillehammer,
overretssakfører Fougner)267. Bloch får også i så fall avgjøre besættelsen.
Fru Hennings har jeg aldrig set, følgelig kan jeg ingen dom ha. Da betingelsen: Bloch som iscenesætter er absolut, efter Bjørns formaning, så får
du prøve som god diplomat å ordne den ting for mig, du allemands trøst
og hjælp og forsyn.
Gud, hvor Bjørn plager mig om dagene! At ingen kan komme og løfte ham av mig! Mor’en er så forælsket i ham og Dagny med, så jeg nu også må til Berlin for å ha æn mere av ham. Jeg er nemlig kommen under
tøflerne på mine gamle dage – hvad jeg ellers ikke kan få min garde malade268 til å indrømme.
I svært godt humør er jeg forresten. Gid, du var her!
Din
B.B.
Kastanietræerne i blomster i avenuen!
Latuga romana269 og Asparges hver dag.
Og cider og vin og champagne i sælskaperne.
Jeg har begynt på ”Kongen kommer”. Har jeg fortalt dig om det
æmne?270
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 6.5.09.

Bjørn er her (var i Køln til Langens begravelse sammen med gutterne herfra).271 Han har fåt mig til å rette scenen 137-139. Ja hun kommer ned
og siger den store replik fra verandaen. Du må ænnelig ta dig av rettelsen. Ligeså en pag. 78. Jeg mærket, at revolver-mannen blev mistydet.
Om nogle dager kommer Fischer og Elias her for å ordne med overdragelsen av forlaget. Fischer går herfra til München for å forhandle videre. Alting skal revideres, tildels aldeles oversættes om igjæn. Elias vil nu
leve for dette fra oktober av. Jeg skal herefter ha til forsyn = Elias + Fischer + Brahm272 + Bjørn.
Imorgen åpnes Albert Langens testamente. Da får vi rare historier å
høre. Her blir naturligvis process. Alberts onde ånd skal leve blant os
ænnu i nogle år. Jeg vil væk fra det hele. Din
B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 7/5 09.

Bjørn, som desværre er her, sund som en hvalross og med al dennes uro,
som ikke tillater ham å vælge, om han vil være i vannet eller på lannet,
og Dagny, som han overvælder med alle slags betænkeligheter, vil begge,
at jeg skal klippe Halls hår.273 Det får ikke være langt. Jeg tager min tilflugt hos dig. Med langt hår mener jeg, at det når ned i nakken. Disse to
mener med langt hår, at det når ned til rumpen. Det hele er altså et
avstandsspørsmål. Kan du finne en betægnelse, som stopper alle disse
forskjellige konjekturer? F. e. at der siges like ut, at det når ned i nakken?
Din
B.B.
[Tilføjet øverst på kortet]: De to vil, at der bare skal stå: Stort, tykt hår.
Hvad?274
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 8/5 1909 Aften.
Kæreste B.B.!
Jeg har idag faaet et Telegram fra Docent Collin, som ganske har forvirret
mig. Han vil, at Du skal standse Offentliggørelsen af dit nye Skuespil.
Han siger i sit Telegram, at han vil forebygge en Ulykke.
Jeg er ganske uforstaaende. Tænker han paa, at Nogen skulde forarges paa Langens Vegne, nu han er død?
Jeg synes, at Du netop har været i en overordentlig Grad forstaaende og retsindig dér, hvor man kunde finde Benyttelsen af en til
Langen knyttet Virkelighed.
Jeg synes ovenikøbet, at man sjældent har været Vidne til en saa
ovenud straalende Upartiskhed.
Jeg har straks tilskrevet Collin og sagt, at jeg ikke forstaar, hvad
han mener. (Jeg har skrevet langt og alvorligt til ham.)
Og hvis Stykket nu, efter at være kendt af 3-4 Teaterdirektioner og
adskillige Andre, tilbageholdtes – da vilde Sladderen først rigtig tage Fart.
Hele den skandinaviske og tyske Presse har meddelt, at Stykket var færdigt og under Trykken. Det ventes med Spænding. Hvilken Bombe af
Skandale, om det pludselig rygtedes, at Du ikke turde udgive det. Man
vilde gætte og fritte, opfinde og lyve, blande sandt og usandt i ét stort
Sensations-Baal.
Aldrig har jeg hørt noget saa forrykt som dette Forslag om, at Du
skulde selvmyrde dit Stykke.
Kunde det tænkes, at Collin er bleven skræmt af den erotiske Varme i Stykket? Allerede ”Mary” vakte jo en vis Forargelse i nogle Kredse.
Det er saamæn (hvad jeg ogsaa straks antydede) meget muligt, at
Nogle vil faa moralske Mavekneb. Men til Gengæld vil alle Unge og alle vi
Ældre, der endnu har lidt Ungdom i os, frydes over, at Du, endnu i din
høje Alder, kan lade ny Vin blomstre i din Digtning.
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Det gaar dog heller ikke an altid at være saa flot og rundhaandet
paa din Bekostning. Selv ganske nøgternt og beskedent regnet maa Stykket, efter mit Skøn, betyde for Dig i Løbet af det første Aar en 20-30.000
Kr. Muligt, hvis det bliver Succes paa Teatrene (hvad jeg er sikker paa)
meget mere.
Jeg længes efter at høre, hvad Du siger.
Tusind hjærtelige Hilsener til Jer alle. Ogsaa Bjørn, hvis han endnu
er i Paris.
Din hengivne
Peter Nansen.

[Påskrevet øverst på første side]: Hils Fischer og Elias mange Gange. Det
var udmærket, om Du kunde faa en god Ordning med Fischer.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Postkort, poststemplet Paris 10.5.09.

Fru Grete Gulbransen,275 adresse Simplicissimus München, er stykkets
oversætter. Vær så snill å send et expl. av tredje korrektur til henne (rekommanderet). Vi rejser herfra søndag den 16de, er i Berlin den 17de om
kvællen. Antagelig i Kjøbenhavn den 20de. Tager dennegang in i
D’Angleterre. Hilsen fra Karoline og din
B.B.

>?]!

Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Brevkort. Poststemplet Paris 11/5 1909.

Min kjære væn, slike overraskelser kan Collin gi. Det er alt, jeg derom behøver å si. Jeg vænter på avtryk efter tredje korrektur.
Jeg kan ikke med dig finne, at her må dukke op et sædelighedsparti. Det hele er for muntert til det. – Jo mere vi hører fra München, jo motbydeligere bliver det. Efter tysk lov er et testamente, deri en maitræsse
ved navns nævnelse har fåt en tredjedel av formuen (og hustrun en ottendedel!) et usædvanligt dokument. Som sådant angripes det nu.
din
B.B.

*****

Postkort, poststemplet. Paris 12/5 09.

Du har aldeles ret, og jeg gjør som du siger. Jeg bér pent om det.
Ja, ja, du har ret, at jeg plages. Men du da?!!! Å, så snill du er mot din
gamle

B.B.
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Hotel ”Der Kaiserhof”, Berlin [18/5 1909].

Kjære Peter Nansen,
Dr. Julius Elias er like glad i stykket som du. Bjørn, Herm. Bang og Carl
Nærup bruker de samme stærke uttryk om det som dere, hvad du skal
gjøre dig en samvittighed av å fortelle Nærup.
Men mener du ikke, at Collin også har skrevet forfærdelsensbrev
både til Karoline og Bjørn?
Jeg hører intet fra Wilh. Krag, hvad som spår om, at Collin utvilsomt også har været der.
Hvad expl. har han læst? Han hadde jo ænda ikke fåt tredje korrektur, da han slog allarm. Har Swanstrøm lånt ham sit? Med andre ord:
har Collin tvunget sig til det? Hvorfor har overhovedet Swanstrøm fåt et
expl.?
Swanstrøm har altfor mange vænner. Og er altfor nysgjærrig selv.
Dere unner mig vel et forskud på stykket, hvis de folk i München
krangler altfor meget med Dagny. De vilde nu sist tvinge henne til å undertægne testamentet ved å nægte henne hennes månedsgage. Forresten
vækker testamentet i alle ringe, hvor det er blet kjænt, stor indignation.
Ved å la en tredjedel av formuen tilfalle maitræssen og først æfter hennes
død arvingerne, bliver disse faktisk i deres levetid berøvet alt; ti hun er
ung; hun lever like længe som de. Selv den intægt, som ellers tilfaller
barna er Dagny nægtet å råde over. Det er broderen, Dr. Martin, som råder over det. Av hans nåde får hun opfostringsbidrag. Og det Dagny, som
aldrig har sat gjæll, aldrig har ødslet, aldrig har været annet æn tro og
hensyntagende, – en dame i dette ords ædle tydning, korrekt, fornem. Og
han brutal, vilkårlig, herrisch og liderlig til det siste. Hans søster Elsbeth,
gift med Einar, er krænket på det allerdypeste. At han ikke engang husker henne, hvad hun må lide, når han forgår sig på den måte mot os. –
Ja, dette har nu alt mit sinn. Fischer var hos mig i Paris, alt er i
principet ordnet. Han kjøper forlaget af Alb. Langens forlag. Og står rede
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med pænger, hvis Dagny trænger dem. Hun rejser nu til München med
sin advokat, som er den tyske legations advokat i Paris, Dr. Weber.276
Hils alle!
Din B.B.
Vi tager denne gang in i d’Angleterre. Er der fredag kvæll, hvis intet
kommer i vejen. I så fall vet de det der.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 8/6 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Med megen Sorg har vi hørt, at Bjørnson er bleven syg. Og han, der
var saa flink nylig hernede!277
Forhaabentlig bliver det dog ikke noget haardnakket og voldsomt.
Jeg skriver til Dem, fordi jeg kunde tænke mig, at B.B. i disse Dage
ikke selv beskæftiger sig med Post og Korrespondance.
Som De vil se, indeholder Kuverten foruden mit Brev et Par Skrivelser fra det kgl. Teater, bl.a. den officielle Meddelelse om det nye Stykkes
Antagelse og Anvisning paa Udbetaling af 300 Kr. i Antagelses=Honorar.
Lad B.B. sætte sit Navn under medfølgende kvittering eller kvittér
med Deres Navn paa hans Vegne, saa skal jeg lade Pengene hæve og
sende, hvorhen De giver besked om.
Ludv. Bergh i Bergen spørger,278 om Bergens nationale Scene maa
faa Stykket til Gennemlæsning, for Antagelses Skyld. Skal jeg sende ham
et Expl.?
Lige nu kom Deres Telegram. Tak for Meddelelsen. Rigtig god Bedring! Jeg gaar ned paa Banen iaften og hilser paa Bjørn.
De bedste Hilsener til Dem begge
Deres hengivne
Peter Nansen
[Påskrevet i venstre margin på side 1]: Billeten alene er 200 mark.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 12/6 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Blot en Hilsen for at sige Dig, hvor forskrækket Du gjorde os og
hvor glade vi nu er ved at høre, at Du som den Kæmpe Du er, atter synes
at skulle komme paa ret Køl.
Jeg skal i Eftermiddag ned at tage imod Bjørn, naar han kommer
med Skibet, for at faa friske Efterretninger om Dig.
Tusind kærlige Hilsener med tusind gode Ønsker.
Hils mangfoldigst din Hustru.
Din hengivne
Peter Nansen.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 15/6 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Caroline Bjørnson!
Fru Dagny skriver til mig, at De saa gærne vilde have Frk. Finsen
op til Dem i Larvik,279 men at De ikke har Penge. Fru Dagny vil, at jeg
paa egen Haand skal ordne Sagen med Frk. F. og forstrække hende med
Penge. Det synes jeg dog ikke jeg kan. Men selvfølgelig staar vi til Disposition, hvis De ønsker, at vi paa Deres Vegne skal forsyne Frk. F. med
Rejsepenge.
Faar jeg telegrafisk Ordre fra Dem, skal jeg straks søge at komme i
Forbindelse med hende.
Tak for Deres Telegram og Brev. Hegels og jeg var sammen med
Bjørn og fik jo nogenlunde beroligende Meddelelser. Forhaabentlig gaar
det stadig fremad. Jeg betaler altsaa Bjørn 300 Kr.
Tusind Hilsener til Dem og B.B. fra
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 3/7 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg havde idag en lille billet doux280 fra et af dine Børnebørn, Frk.
Aslaug.281
Jeg skal nok besørge et Expl. af dit Stykke til Bernt Lie. Men det
kommer til at vente et Par Dage. For nu er ogssa 2det Oplag af Korrektur=Aftrykkene sluppet op. Nu trykker vi altsaa 3die Oplag. Jeg tror, det
er enestaaende, at en Bog, inden den udkommer, er trykt og udsendt i
saamange Exemplarer. ”Quod felix faustumque” eller ”Omen accipio”282 –
hvad det nu er, vi gamle Akademikere plejer at sige ved saadanne Lejligheder.
At Du atter denne Gang synes at skulle sejre over din Sygdom, var
jo ikke andet end hvad jeg havde ventet af Dig. Mange Gange om Dagen
griber jeg mine Tanker i at være paa Rejse op til Larvik, og jeg ser Dig lyslevende for mig: hvordan Du en Gang imellem raser over at være bunden
til Sygelejet og ikke faa Lov til alt det, der kribler i Dig, men hvordan saa
ogsaa, midt under Nedtryktheden, dit lyse stærke Humør uovervindeligt
bryder straalende igennem og din gode glade Latter bringer Fryd i Stuen.
Ja, maatte Du snart igen rejse Dig i fuld Kraft. Til Glæde for alle
dem, der elsker Dig, deriblandt ikke mindst
Din hengivne
Peter Nansen.
Tusind Hilsener til Fru Karoline.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 7/7 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Samtidig hermed sender jeg i Korsbaand et Korrektur=Expl. af
B.B.’s nye Stykke.
De kunde forresten gøre mig en Tjeneste. De véd, at der endnu skal
foretages et Par smaa Rettelser. Det er lige paa 1ste Side – i Beskrivelsen
af Hall. Hans Alder skal angives til mellem 45 og 50 og det lange Haar
skal rettes til at han har et tæt og stort Nakkehaar. Kunde De nu ikke
skrive det, saadan som det skal staa, med de Ord, B.B. vil have og paa
rigtigt Norsk. B.B. sagde, at jeg selv kunde rette det ind. Men skønt det
kun drejer sig om et Par Ord, er jeg bange for, at jeg skal faa noget
U=Norsk ind i dem.
Bjørn er kommet til Skovgaard,283 men jeg har endnu ikke set ham.
Tusind Hilsener til Dem og B.B.
Deres hengivne
Peter Nansen.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 14/7 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Undskyld, at jeg nu igen plager Dem. Jeg forstaar, at De trænger til
at lades i Fred, men jeg bliver jo nødt til at spørge.
Naar nu det i Begyndelsen af 3die Handling rettes til, at Tjeneren
skal tage et Par af Pigerne til Hjælp med at bære Sengen, gaar det saa an,
at det paa sidste Side i Stykket staar:
”I det samme kommer flere mæn fra højre bærende paa hver sin del
af en stor jærnseng o.s.v.”
Maa det ikke rettes til:
I det samme kommer tjeneren og et Par Piger bærende paa o.s.v.284
En Ting endnu. Jeg har ikke noteret mine Rettelser paa første Side.
Er det rigtigt saadan:
Provst Hall kommer in fra højre (f.t.) En vakker man, 45-50 år,
slank og rørig med stærkt tæt nakkehår o.s.v.
Denne Gang har jeg noteret det. Saa De behøver kun at sige ja, hvis
det er rigtigt.
Tusind hjærtelige Hilsener
til Dem begge
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 10/9 1909.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Jeg har været bortrejst i 4 Uger og efter min Hjemkomst for knap 14 Dage siden har jeg slidt i det.285 Der laa saa meget Arbejde og ventede.
Men hele Tiden har jeg villet skrive til Dig. Ikke fordi jeg havde noget særligt nyt at fortælle Dig, men fordi jeg længtes efter igen at være i
Rapport til Dig.
Hvordan mon Du har haft det i den lange Tid? Forhaabentlig har
Aulestad været Dig et godt Kursted, og jeg véd jo bl.a., at Du har haft Besøg af Linda Murri.286 Det maa have været et bevæget og mærkeligt Øjeblik, da I to mødtes.
Vor Tid er overhovedet rig paa mærkelige Møder, der dog ikke alle
tør antages at være saa hjærtelige som det mellem Dig og Fru Murri. F.
Eks. Mødet i Holsteins Ministerium mellem Neergaard og J.C. Christensen. Tænk hvilken forargelig Komedie der spilles med det danske Folk.287
Tænk, hvor de store Ord og de alvorligste Sager misbruges til Fremme af
personlige Formaal.
Og snart vil vi se et andet smukt Møde. Mellem Cook og Peary.288
Det er jo muligt, at Cook er en ærlig Mand. Men jeg har lige fra første Øjeblik troet, at han var en fræk Svindler. Og jeg er forfærdet over, at
det danske Universitet, inden han har dokumenteret nogetsomhelst, kreerer ham til Æresdoktor. I Nordmænd siger altid, at vi Danske er saa
kloge og beregnende og skeptiske. Jeg synes, at nu maa den Mythe høre
op. Vi er tossegode, godtroende, indtil Overmaal snobbede overfor enhver
Udlænding, der tager Hatten lidt høfligt af for os. Vi er saa forhippede paa
at behage, at vi ofte gør os uhjælpelig til Grin.
Det er virkelig saa trist, for vi har trods alt saa mange Muligheder
for at hævde os i al vor Lidenhed. Men vi mangler først og fremmest Værdighed og Selvtillid.
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Nu skal jo snart det store Slag slaas med ”Den nye Vin”.289 Jeg kan
ikke tro andet end at det bliver en Sejr. Allerede ved Læseprøven forleden
paa det kgl. Teater virkede Stykket saa fint og muntert og levende, at de
alle var henrykte (Betty skal spille Marna).290 Og det kgl. T. er nu under
Opgangens Tegn. Al Interesse samler sig om det.
Med ”Kongen” gik det, som det maatte gaa.291 Bjørn havde gjort et
glimrende Arbejde, men et Stykke som ”Kongen” kan nu én Gang ikke
virke med Skuespillere, der bæres frem som Spædbørn af en InstruktørAmme. Imidlertid reddede dog Bjørn Forestillingen, saa den kom til at
virke med en vis Kultur.292
Jeg talte et Par Ord med ham igaar, da han passerede, med Genskin af sin unge og nye Vins Berusning,293 Kjøbenhavn paa Oprejsen til
Kristiania, hvor han sikkert sammen med Dig vil fejre en stor Triumf.
Maa jeg have Lov at sige Dig, uden at Du bliver vred: Tilsig ham en lille
Andel i det Honorar, Stykket indbringer Dig ved Kristiania Teater.294 Det
vil bringe ham i godt Humør og stimulere hans Energi. Og han skal jo
dog nu leve af saadanne tilfældige Indtægter. Af Teatret kan han intet
faa, da han optræder paa dine Vegne og jo desuden oppebærer sin Pension, som Ingeborg faar. Og at Stykket faar endnu større Chancer med
ham som Instruktør, er jo givet. Som sagt: undskyld.
Og tag nu Du og din dejlige Hustru tusind kærlige Hilsener fra Betty og din hengivne
Peter Nansen.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

Kbh. 7/10 1909.
Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Til det danske Tidsskrift ”Teatret” har jeg begaaet en Artikel om Dig og dit
nye Stykke, for hvilken jeg paa Forhaand beder Dig om din Velsignelse.295
Redaktionen bad mig saa indtrængende give Bladet en saadan Artikel, og pludselig grebes jeg af en uimodstaaelig Lyst til at fortælle Folk,
hvor sød og elskelig Du var, mens Du digtede og naar Du havde fuldbragt
en ny Digtning.
For at kunne levendegøre dette maatte jeg bruge Citater af dine
Breve og Brevkort. Men jeg tror, jeg tør garantere Dig for, at min Artikel,
saadan som den ganske naturligt har maattet forme sig, ikke vil virke
som en næsvis Indiskretion, men som et Udslag af den varmeste Beundring og Hengivenhed. Selvfølgelig har jeg ikke aftrykt et eneste Ord, som
kunde saare Nogensomhelst. Jeg har kun taget det med, som stillede din
enestaaende Vidunderlighed i Belysning.
Jeg synes selv, Artiklen er bleven god. Og Redaktøren telefonerede
straks idag,296 efter at have modtaget den, at den var storartet. Og at den
vilde komme paa Tournée i alle skandinaviske og tyske Blade.
Nu maa Du have den Tillid til mig, at Du ikke bliver nervøs. Du kan
jo da vide, at mine forelskede Hænder ikke kunde føre i Pennen et eneste
Ord, som kunde være Dig imod.
Men Du aner næppe selv, hvor uimodstaaelig Du er, naar Du, midt
i dit Arbejde og efter dets Afslutning, under skiftende Stemninger udsender dine Bulletiner.
Det former sig som det skønneste Selvportræt.
Hvor jeg er lykkelig over Den ny Vins Sejrsgang. Jeg skal straks
meddele Dig udfaldet af Opførelsen her, der er ansat til Søndag.297
Tusind hjærtelige Hilsener til Dig og din Hustru fra Betty og
din hengivne
Peter Nansen.
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Til Bjørnstjerne Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 30/10 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Bjørnstjerne Bjørnson!
Du har ladet din Hustru sende mig din Kantate til ”Norges
Vel”=Jubilæet.298 Tusind Tak for den store Glæde, Du derved har gjort
mig.
Jeg er fuldkommen forbløffet. Jeg véd jo, at Du har skrevet denne
Kantate, mens Du har ligget syg og forpint. Det er utroligt. Denne Kantate er nemlig simpelthen noget af det dejligste, Du har skrevet. Og har dit
Legeme været hæmmet og tynget, har til Gengæld din Sjæl danset saa
meget lettere. Netop danset. Den er i hele Introduktionen ført ganske fint
og stille som en Underklang til det patetiske Anslag, siden stigende og
stigende et Brus af mylrende og puslende Alfeleg. Det er henrivende. Tout
simplement.299
Jeg har i den senere Tid ikke ladet høre fra mig, fordi jeg havde forstaaet, at Du, selv om Du glædede Dig over gode Efterretninger, egentlig
helst en Tid vilde være i Fred for Breve og Telegrammer.300
Nu vil jeg dog benytte Lejligheden til at sige Dig, at det stadig er
gaaet glimrende med dit Stykke paa det kgl. Teater. Ved de 7 Opførelser
hidtil har Huset været udsolgt straks efter det ordinære Salgs Begyndelse, det meste er altsaa solgt til forhøjet Pris. Og der bliver sikkert ogsaa
udsolgt adskillige Gange endnu. Stykket gaar igen baade iaften og imorgen og 2 Gange siden i Ugen.
Saavidt jeg véd, er Indtægterne de højeste det kgl. T. nogensinde
har haft paa et Skuespil. Jeg fik igaar Afregning for de 6 første Opførelser. Der var indspillet henimod 28.000 Kr. paa disse 6 Gange, altsaa over

>@`!

4.500 Kr. pr. Aften. – For de 10 første Opførelser er if. Forfatterregulativet
Tantièmen 8%. Det blev ca. 2200 Kr., men derfra gaar 250 Kr. for Stykkets Fordanskning. Restsummen 1948 Kr. og nogle Øre lader jeg idag
sende til den norske Centralbank paa din Kones Konto.
Ved 10de Opførelse faar jeg igen Afregning. Det bliver formodentlig
nye 1200 Kr. Derefter stiger Tantièmen til 10%. Hvis der intet uforudsigeligt Uheld med Sygdom eller lignende indtræffer, kan man vist regne paa,
at Stykket i Sæsonens Løb opføres ca. 25 Gange og at din Indtægt bliver
mindst 7-8000 Kr., maaske mere.
I Kristiania maa Du da ogsaa have tjent udmærket. Og nu kommer
vel snart Sverig og Tyskland. Saa det synes jo virkelig at blive en god
Vinhøst.
Gid Du nu blot helt kunde faa Bugt med din Sygdom. Kunde gode
Ønsker og Tanker hjælpe, da var Du godt hjulpen.
Tusind kærlige Hilsener
til Dig og alle Dine fra
Betty og din hengivne
Peter Nansen
Min lille Artikel om Dig er forleden bragt som Føljeton i Berliner Tageblatt.301

>@L!

Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 15/12 1909
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Hermed sender jeg Dem Anvisning paa, hvad der til Dato er indbetalt fra det kgl. Teater efter den 1ste Sending, De fik til Kristiania.
Der vil jo fremdeles komme Indtægter fra Teatret, men de vil nu flyde langsommere, fordi Stykket ikke længer kan spilles saa ofte af Hensyn
til Abonnementet.
Jeg havde idag Besøg af Deres Søn Einar, der fortalte mig om,
hvordan det hele havde været og var. Det sidste Telegram gik jo ud paa,
at der nu virkelig var en meget betydelig Bedring.
Ja sandelig om Bjørnson ikke er det vidunderligste Menneske.
Tænk, om vi atter skulde faa ham at se frisk og straalende som i Foraaret, da De kom fra Paris.
Jeg har ikke i denne Tid villet besvære Dem med Forespørgsler. Jeg
kunde jo forstaa, at De blev plaget nok endda. Og jeg fik jo ad andre Veje
stadige og paalidelige Efterretninger.
Om Bjørnson havde kunnet høre alt, hvad der i disse Uger er bleven talt om ham rundt i alle Nordens Hjem – og vel i andre Landes med –
, da vilde det dog have glædet og rørt ham. Saa elsket var vist ingensinde
nogen Mand. Er han rask nok til det, saa bring ham Hilsener.
Til Dem og Frk. Finsen og Deres Døtre de hjærteligste Hilsener
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 8/3 1910
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Desværre kan jeg ikke gøre noget effektivt i den Sag, angaaende
hvilken De beder om min Hjælp. Den danske Lov har altid godkendt, at
Modtageren af Breve var den, der kunde disponere over Brevene. Og en
Henstilling til den vistnok aandssløve Clemens Petersen hjælper næppe.
Han har udleveret Brevene for at faa en Indtægt, som han vel trænger
haardt til. Jeg talte igaar med Bjørn om Sagen – han var ikke saa bange
for disse Breves Offentliggørelse i et Tidsskrift, mente ikke, det kunde
skade saameget.
Men naturligvis har De Ret i, at det var det bedste, om Folk vilde
lade være at benytte de Breve fra Bj., som de ligger med. Og jeg skal nu
ialfald meddele Tidsskriftet,302 der iøvrig allerede har begyndt Offentliggørelsen, at De er meget ked deraf.
Kære Fru Bjørnson, jeg forstaar, at denne Tid har været forfærdelig
for Dem. Gid De dog kunde faa Bjørnson bragt hjem til Norden igen. Dette Hotelophold i Paris maa jo i alle Henseender være ødelæggende.
Betty spillede dejligt i Paul L. & Tora P. Hun har aldrig spillet saa
skønt.303 Og Neiiendam var forbavsende god som Paul Lange. Naturligvis
var Sven Lange sur i sin Anmeldelse som altid. Men de fleste andre Blade
sagde, at Sammenspillet mellem de to var vidunderligt. Nogen meget stor
økonomisk Succes bliver det desværre næppe. Vort Publikum er blevet
demoraliseret af tomt Gøgl. Og 2den Akt tog sig slet ikke ud. Blev daarligt
spillet.
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Tusind gode Hilsener (ogsaa
til Frk. Finsen). Betty hilser hjærteligst
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 9/4 1910
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Bjørnson!
Deres Erklæring udsendte jeg gennem Ritzaus Bureau til alle Nordens Blade.304 Der er nu næppe et Menneske i de tre Riger, som ikke har
set den. Og Bladene er begyndt en livlig Diskussion om Ejendomsretten
til Breve.305
Vi har i den sidste Tid faaet en Del Penge til Bjørnson fra det kgl. T.
Aarspengene har Direktør Bagge lovet straks 1ste Maj at indsætte for
Dem i Banken.
Forøvrig kan De naturligvis trække forinden.
Gid De nu var vel hjemme med Bjørnson. Det er saa trist at tænke
paa, at han skal ende sit Liv saadan i Afmagt og Sygdom. Og at De skal
have det saa tungt og byrdefuldt.
Tusind hjærtelige Hilsener
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 23/5 1910
KLAREBODERNE 3

Kære Fru Karoline Bjørnson!
Fra Swanstrøm hører jeg om det nye Uheld, der har ramt Aulestad.
Det er dog forfærdeligt, at De nu skal have den Slags Sorger og Bekymringer.
Jeg har tænkt saameget paa Dem, siden Dagene i Kristiania.306
Tænkt paa, hvordan mon De nu havde det. Om Deres Styrke, den, De
havde fælles med Deres Mand, om den nu ogsaa vilde bære Dem over
denne første Tid paa Aulestad, hvor Minderne maa vælde ind over Dem
fra hver Krog i Huset.
Jeg var i Pintsen i Berlin og var dér sammen med Fischer. Jeg fortalte ham, at De nu saa smaat vilde begynde at se paa, hvad der laa af
Breve o.s.v., og at De havde talt med Koht om, at han skulde besørge et
Udvalg af Brevene.307
Fischer syntes, at det var udmærket, som De havde planlagt det.
Jeg forstod paa ham, at hvis Koht fik et virkelig udmærket Udvalg paa f.
Eks. 2 Bind, kunde Fischer direkte overføre denne Udgave til Tysk uden
Elias’ Medvirkning. Det vilde ogsaa for Dem være det fordelagtigste. Et
ikke alt for uoverkommelig stort Udvalg tror jeg vilde have udmærkede
Chancer baade her og i Tyskland.308
Fra det kgl. Teater her skulde jeg bede Dem sende en Fuldmagt til,
at Honorarer kunde indbetales, som hidtil, til os. Med mindre De da foretrækker en anden Ordning. Men jeg skulde tro, at det bliver det nemmeste for Dem at lade det gaa som hidtil.
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Ja, undskyld disse Par smaa forretningsmæssige Indskud.
Egentlig vilde jeg kun have sendt Dem en Hilsen.
Hils ogsaa hjærteligt de af Deres Børn, De endnu har hos Dem, og
Frk. Finsen.
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 19/9 1910
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Jeg har længe skullet skrive et meget langt Brev til Dem, men jeg
har bogstavelig ikke haft Tid til et Brev, der ikke skulde være et almindeligt Haandværks=Brev, men et Brev, der var skrevet ud af inderlig Hengivenhed og Kærlighed.
Det Brev maa De have til Gode lidt endnu. Idag bliver det kun et
Par Linjer for at besvare Frk. Finsens Forespørgsler paa Deres Vegne.
Vi har staaende til Dem fra det kgl. T. 503 Kr. 8 Øre. (for de to sidste Opførelser af ”Vinen”).
Jahn har ialt betalt, for længe længe siden 2 Afdrag à 50 Kr. Siden
har han ikke været til at faa en Øre fra – trods ustandselige Rykkerbreve,
først fra os, derefter fra en Sagfører. Jeg finder, han bærer sig skrækkelig
tarveligt ad, jeg forstaar ikke, han vil være det bekendt. Og jeg synes,
Fordringen skal forsøges inddrevet med de skrappeste Midler.
Men hvis De vil, kan vi jo godt foreløbig overføre de 503 Kr. 8 Øre
paa hans Laanekonto.
Bjørn gør stormende Lykke.309 Jeg har været sammen med ham og
hans Kone nogle Gange, sidst igaar Aftes. De er glade og fornøjede.
Mange kjærlige Hilsener – ogsaa til
Frk. Finsen.
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 1/10 1910
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Gennem Advokat Stang=Lund310 vil De allerede have faaet at vide,
at Direktionen for Gyld. Bogh. Nord. Forl. gærne vil have Lov til at yde
Dem et Tilskud udover det kontraktmæssig vedtagne, ligesom vi gærne
vil hjælpe Dem ved at stryge Renterne for det Laan, B.B. i sin Tid tog hos
os.311
Vi gør dette med Glæde, fordi vi gærne vil, at De skal føle Dem fuldt
tilfreds og betrygget i Deres Forhold til Forlaget, og fordi vi jo godt indser,
at disse Tider har været meget slemme og vanskelige for Dem paa Grund
af de kolossale Udgifter under Bjørnsons langvarige Sygdom.
Den Sum, vi udover det kontraktlige stiller til Deres Disposition, er
30.000 Kr., hvoraf de 15.000 Kr. kan hæves straks, de sidste 15.000 1ste
April 1912.
Laanet, hvorpaa resterer ca. 30.000, betragter vi altsaa som indbetalt paa Kontraktens 200.000, hvoraf der hidtil er hævet 55.000 Kr. Lægges yderligere dertil det Jahn’ske Laan, som vi er villige til at overtage
(hvis der er noget at faa, hvad der næppe er), bliver der af de 200.000 tilbage ca. 112.000 Kr., som altsaa udbetales Dem med 10.000 om Aaret, i
Overensstemmelse med Kontrakten. Men selv om De, hvad vi haaber, lever udover de 11 Aar, som denne Sum dækker, vedbliver de 10.000 Kr. at
løbe, saalænge De altsaa vil glæde os med at være iblandt os.
Hermed har jeg endt mit Hverv som Gesandt for Forlaget og slutter
med en hjærtelig privat Hilsen.
Deres hengivne Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 13/12 1910
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Desværre tør jeg ikke vove mig på Hotel=Visit, saa jeg faar Dem ikke at se.
Mine Tanker har ikke mindst i disse Dage ofte været hos Dem. De
er vel nu paa Rejse til Paris – gid De dér, hos Deres Datter, maatte finde
de gode og fredelige Dage, De trænger til.
Endnu vil der antagelig gaa nogle Uger, inden jeg faar Kræfter til
igen rigtigt at tage fat.312 Jeg antager, at jeg vil tilbringe Rekonvalescens=Tiden paa det berømte Lahman’ske Sanatorium Weisser Hirsch
ved Dresden.
Hjærtelige Hilsener
og lev vel.
Hils Frk. Finsen saa
meget, hvis hun er med.
Deres hengivne
Peter Nansen

Jeg blev meget rørt over Deres telegrafiske Forespørgsel til Rovsing.313
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 5/4 1911
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Jeg synes da ikke, De bør være nervøs over det med Jahn. Der er virkelig
taget læmpeligt paa ham, og til Syvende og sidst vil jo Ingen gøre ham
Fortræd, blot han viser en ganske lille Smule god Vilje til at afdrage paa
disse 3000 Kr., som han ganske meningsløst aftvang Bjørnson og som
burde have været den strængeste Æresgæld for ham.
Med mig gaar det rigtig godt. Jeg lever nogenlunde fornuftigt. Gaar
f.Eks. ofte i Seng Kl. 10-11. Saa kan jeg ogsaa til Gengæld af og til tillade
mig at være længe oppe.
Nu skal vi snart have Fr. Hegel ind i Forretningen.314 Han er allerede begyndt saa smaat, men tiltræder først officielt fra Nytaar.
Det vilde være dejligt, om det lykkedes. Han hører jo dog hjemme i
Forlaget. Og nu haaber vi alle paa, at han maa være modnet til et virkeligt stadigt Arbejde.
Hils Deres Datter hjærteligt og
modtag selv tusind kærlige
Hilsener fra
Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 17/12 1912
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Jeg vil ikke risikere, at det skal gaa som til Deres Fødselsdag315 – og
jeg sender Dem derfor allerede nu iaften, hvor jeg for en Gangs Skyld sidder fredeligt alene, min Julehilsen. Jeg ønsker Dem og alle Deres Kære en
god og hyggelig Jul. Jeg ønsker Dem et Aar fuldt af Solskin og nye smukke Oplevelser, et Aar, der harmonisk kan føje sig ind i Rækken af alle de
mange Aar, den kære Vorherre allerede har undt Dem.
Nej, jeg er altsaa ikke død endnu. Men jeg vil ikke finde det underligt, om jeg ikke har langt igen. Thi hverken har jeg skaanet mig selv eller
andre har skaanet mig. Og ganske vist er jeg af nogenlunde holdbart Stof.
Men der er dog Grænser for, hvad man kan lade slide paa sig.
Det sidste og gemeneste, der er passeret mig, er følgende, som vil
interessere Dem: En Fætter af mig, en af de pæne fine Grundtvigianere, –
Johan Borup hedder han316 – har en Slags Højskole her i Kjøbenhavn.
Han vilde i dette Efteraar og denne Vinter have en Serie Bjørnson=Foredrag. Og en Gang i Forsommeren bad han mig, om jeg ikke vilde
holde et af disse Foredrag – personlige Erindringer om Bjørnson. Skønt
jeg ikke er Foredragsholder ex professo,317 lovede jeg det. Jeg syntes, det
kunde være morsomt netop overfor en Højskolekreds at fortælle, hvor forstaaende og sød Bjørnson altid havde været, selv overfor den, der ikke i et
og alt var af samme Mening som han.
Nuvel: for et Par Maaneder siden offentliggjorde Borup sit Program.
Og mit Foredrag blev altsaa ogsaa bebudet. Det skulde holdes nu i Januar. I samme Nu rejste der sig et Brøl af Raseri i den Del af den grundtvig-
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ske Menighed, som er bleven mindst ligesaa ufordragelig som Indre Mission.
Foredragene skulde holdes i et Hotel med Foredrags= og Forsamlings=Lokale, der kaldes ”Grundtvigs Hus”. Enhver kan leje Lokaler dér.
Det er forsaavidt meningsløst, at det kaldes Grundtvigs Hus. Men det fik
det Navn, fordi det opførtes af den kirkelige Forening, der samler sig om
Grundtvig. Der er i Grundtvigs Hus holdt Møder og Foredrag af alle Slags.
Johan Borup havde altsaa ogsaa lejet Lokalet til sine Foredrag.
Men dette gav Signalet til en uhyre Opstandelse fra den Del af den
grundtvigske Menighed, som er mere ufordragelig end nogen anden kirkelig Retning.
At jeg skulde tale i Grundtvigs Hus var en Besudling af Gs Minde.
At jeg i Gs Hus skulde tale om Bjørnson var en Besudling ogsaa af Bjørnsons Minde.
I obskure Uge= og Dag=Blade ude omkring i Landet aabnedes
Kampagnen. Man forsøgte at ignorere den. Men Angrebene og Løgnene
blev stærkere og frækkere. Man fremstillede mig for disse uvidende Provinsfolk som det liderligste Svin, man paastod, at jeg havde været den
værste til at bespotte baade Grundtvig og Bjørnson. (Jeg tror aldrig jeg
har skrevet noget mod nogen af dem). Kort sagt: det endte med, at man
erklærede økonomisk Krig mod baade Borup og den grundtvigske Forening, der ejer Grundtvigs Hus, hvis jeg holdt det Foredrag. Og da jeg jo
kan sige om Bjørnson det, jeg har paa Hjærte, hvilket andet Sted jeg vil,
meldte jeg mig fra: Sagen var for mig for lille til, at jeg vilde volde Andre
Fortræd.318
Men nu vil Bølgerne komme til at gaa højt. Og desværre mangler
den frisindede Del af den grundtvigske Menighed en Mand, der med tilstrækkelig Myndighed kan læse Skraalerne indenfor Lejren Teksten. Gud,
om B.B. havde levet! Det er jo dog et stivt Stykke, at det skal anses for
Besudling af Bjørnsons Minde, at jeg fortæller personlige Erindringer om
ham. Herregud Bjørnson kunde jo nu en Gang lide mig. Og de Fyre, der
skraaler op, er af den Art, at B. aldrig vilde have taalt dem i sin Stue.
Jeg skriver saa udførligt om dette, fordi De maaske i den nærmeste
Tid vil se et og andet derom i danske og norske Blade.319
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For at faa en fredelig Jul rejser jeg rimeligvis til Hamburg – for dér
at fejre Juleaften hos nogle gode Venner og derfra til Berlin.320 Fru Fischer skrev forleden om, hvor glade de havde været ved at se Dem hos
sig.
Idag havde jeg Besøg af Nulle Finsen. Hun fortalte, at hun nu havde afsluttet sine Erindringer om Bjørnsons Sygdom og Død.321 Jeg har i
sin Tid læst det meste af det. Og det var meget smukt. Der var over adskilligt af det noget ligefrem monumentalt. Det er en Bog, som til alle Tider vil blive et sjældent dominant Minde.
Men hverken hun eller vi vil jo udgive den, hvis De ikke bifalder
Udgivelsen. Jeg kan ikke tro andet end at De, som jeg, vil finde, at Bogen
bør udkomme. Men De bør selvfølgelig først kende den.
Jeg véd jo, at Forholdet mellem Dem og Nulle F. en Tid ikke var saa
godt. Men jeg véd ogsaa, at De har samme tolerante Forstaaelse som
Bjørnson. Jeg vilde derfor foreslaa, at jeg, naar Nulle F. i Begyndelsen af
det nye Aar er blevet færdig, sender Dem Manuskriptet til Gennemlæsning. Og selvfølgelig vil Nulle F. tage Hensyn til alt, hvad De maatte ønske
ændret. Hun vil overhovedet ikke udgive Bogen nu, hvis De ikke ønsker
det. Og det samme siger selvfølgelig vi. Men jeg tror, De vil finde Bogen
saa smuk, at De ingen Betænkelighed vil have.
Tusind hjærtelige Hilsener
og et Kys – hvis De tillader det.
Hils de lykkelige Nygifte.
Deres hengivne
Peter Nansen

Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________
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GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 20/12 1912
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Jeg synes ikke De burde give en saadan Tilladelse. Lad Manden
skaffe en Forlægger og lad Forlæggeren gøre et Tilbud. Hvorfor skal De
nøjes med 25%?
Efter den nye literære Lov er Brevene beskyttede i England.
Jeg staar lige paa Rejsefod til Hamburg og Berlin. Ellers skulde jeg
gærne have forhandlet med Manden. Jeg kommer tilbage straks efter Nytaar.
Jeg sendte Dem forleden et Brev, et langt Julebrev. Men det blev
vist sendt under Bjørns Pariser=Adresse. Saa det faar De maaske aldrig.
Tusind Hilsener
Deres hengivne
Peter Nansen

Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________
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GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 12/1 1913
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Tak for det Svar, De gennem Fru Dagny sendte mig til Hotel Kaiserhof i Berlin.322
Jeg er nu forlængst atter hjemme og har idag læst Nulle Finsens
Bog, som jeg om faa Dage sender Dem.
Jeg forstaar jo godt den uvilkaarlige Ubehags Følelse, De kan have
overfor Tanken om en saadan Bog. Jeg skulde dog tro, at De, naar De
faar den læst, vil sige: Denne Bog er saa smuk og aander en saa varm og
kærlig Forstaaelse, at den bør udkomme. Den giver en Skildring af
Bjørnson og af hans Samliv med Dem, der, tror jeg, vil blive staaende.
Der er Storhed og Højhed over Billedet, men tillige den frodigste Menneskelighed. Den handler om Sygdom og Død, men der er straalende Liv i
den. Man betages af Bjørnsons næsten uovervindelige Styrke. Derfor er
det samtidig en Livets Bog. Og en Bog om et Samliv i dets rigeste Skønhed.
Ja læs nu. Og lad mig saa høre, hvad De mener. Selvfølgelig er mit
Standpunkt dette: De alene bestemmer, om vi skal udgive Bogen. Siger
De Nej, er Sagen for vort Vedkommende afgjort. Og siger De Ja, men ønsker et eller andet strøget, saa retter vi os efter disse Ønsker. Og dermed
Gud befalet.
Tusind kærlige Hilsener til Dem og Deres
Deres immertro
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 11/2 1913
Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Mon De har læst Nulle Finsens Bog? Jeg længes efter at høre, hvad
De synes om den.
Det er morsomt med Bjørns Stykke, som jo allerede er antaget baade i Xania og Stockholm og her.323
Fra den engelske Oversætter af Brevene har jeg indtil Dato ikke
hørt et Ord.
Venligste Hilsener til Dem
og Fru Dagny
fra Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
KØBENHAVN, DEN 2/8 1913

Telefon: Central 775
Telegram-Adresse: Gyldendal

Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Fra Hr. Arfvedson, der har faaet Deres Tilladelse til engelsk Oversættelse af Gro=Tid, har jeg faaet Brev om, at han nu er saavidt fremme
med Arbejdet, at han kan slutte Kontrakt med et Forlag. Han mener, at
Heinemann vil tage Bogen,324 og han har paa Deres og egne Vegne forlangt 25% af Bogladeprisen og Forudbetaling for 500 Expl. Det er den
sædvanlige engelske Maade. Og 25% er god Betaling. Selvfølgelig maa
man ikke være for sangvinsk. Det er jo muligt, at Salget aldrig kommer
op over 500 Expl. Efter Aftalen skulde De og han jo dele.
Jeg har nu sendt Manden et Brev, hvoraf Kopi hermed følger.325
Vi sveder hernede i dejlig Sommer. Bjørn, som filmer, sveder endnu
mere end vi andre.326 Jeg kommer nylig fra Skagen, hvor jeg besøgte Hegels.327
Forhaabentlig har De det dejligt paa Aulestad.
Tusind Hilsener
fra Deres hengivne
Peter Nansen
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Fra Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________
Aulestad 7/8 1913.
Kjære Peter Nansen!
Englenderen hadde jeg rent glemt. Tusen tak for at De hjælper mig
med ham.
Utbytte i England! Nej, det venter jeg mig ikke stort af, det er nu
min erfaring fra gamelt.
Jeg har ikke sagt ham hvad for breve jeg ønsket bort, jeg kan heller
ikke si ham det nu. Det var især nogle til Ibsen jeg ikke syntes om. Der er
naturligvis en del af mine breve som kunne være borte, tænker jeg. Ved
at læse det første brev om mig til G Petersen, gir mig den tro. – Det er jo
ganske mærkeligt at alle disse breve blev trykt uten hverken at spørge
mig, eller vise mig dem imens.
Da vi i 1893 rejste ut gav jeg Collin alle mine breve og mere, til opbevaring da han hadde et stort ildfast rum. Jeg så dem først igjen i ”Grotid”. Derved blev de for mig offentlig eje, jeg kan ænnu ikke se på dem
som mine. Dette er ingen bebrejdelse til de to venner, jeg var i gode hænder det visste jeg og det vet jeg idag.
Da prof. Koht gik ivej med utgivelsen fortalte jeg ham, at Bjørnson i
sin tid bebrejdet Hartvig Larsen, at han søkte at gjøre Wergeland smagelig for publikum og derved forkludret billedet af W, både som karakter og
personlighed. Det måtte ikke ske i ”Grotid”. –
Kom nu en sommerdag hitop når Bjørn er her, De skal se det går
an at ta hvile heroppe – uten sjø som på Skagen. Men Skagen må være
dejlig!
Jeg ser Bjørn skal tjene en formue – siger Politiken – ak gid han
kunne gjøre det uten denne voldsomme anstrængelse som dette gir.
Bjørn lider ofte af næringssorger, det vil vel da høre op – hvis en hypoconder nogensinne kan slippe en fix ide!?
Deres gamle ven
Karoline Bjørnson
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG
Telefon: Central 775

KØBENHAVN, DEN 13/8 1913

Telegram-Adresse: Gyldendal

Klareboderne 3

Kære Fru Bjørnson!
Tak for Deres Brev. Det var hyggeligt at faa nogle Ord fra Dem.
Desværre gaar det nok ikke saa glat for Hr. Arfvedson at faa
”Gro=Tid” antaget paa engelsk Forlag.
Jeg havde Brev fra ham nu igen. Han havde været hos Heinemann,
til hvem han havde fæstet sin Lid; men Heinemann vilde ikke. Han troede
ikke, der var Forretninger at gøre i England med disse Breve. Nu vilde Hr.
A. forsøge hos et andet stort eng.=amerik. Forlag (Constolle) og om faa
Dage hører jeg vist atter fra ham.
Gaar det i Orden, vil det jo altid være tidsnok at fastslaa de Breve,
der skal udelades. En maa bare gøre det. Thi her tør jeg ikke træffe Afgørelsen.
Ja gid det maatte lykkes for Bjørn. Jeg har ikke talt med ham i den
sidste Tid. Jeg har nemlig været nogle Dage i Sønderjylland med Hegels,
og Bjørn har vist været i Berlin til mundtlig Underhandling.
Desværre – til Aulestad kommer jeg ikke iaar. Nu er det slut med
Ferie for denne Sommer. Men Tak fordi De vilde have mig.
Hjærtelige Hilsener fra Deres hengivne
Peter Nansen
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Til Peter Nansen
________________________________________________________________________

Telegram
31. Dec. 1914
Godt Aar hjertelig Tak for de gode Hilsener.
Karoline Bjørnson
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

[Brevkort med fotografi af Nansen]
31/12 1915
Tusind Tak for Deres søde Nytaarskort. De er Fandeme ikke gammel. De
er den yngste af os alle. Men jeg er et Skvat.328
Gid det nye Aar maatte lægge endnu mere Straaleglans om Deres
smukke hvide Hoved.
Hvorfor har De aldrig foræret mig et Billede af Dem? Glæd en syg og
træt Mand!
Tusind Hilsener. Deres hengivne
P.N.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

[udateret 1916?]
Tusind Tak, kære Fru Bjørnson!
Ikke blot jeg, men alle, der ser Billederne, siger: hvis det ikke er Pavens Kone, saa er det ialfald en Kejserinde.
Vil De ikke gifte Dem med mig? Julie siger, at jeg trænger til en om
end ikke altfor ung saa dog hellerikke altfor gammel Kone.
De behøver ikke at svare straks. En ung Kvinde maa først beraade
sig med Gud og sin Samvittighed, dernæst ogsaa med sin Familie. Og De
har jo en stor og indviklet Familie. Jeg valgte selvfølgelig det Billede, hvor
De sidder midt i Blomster=Salonen og venter paa Deputationen.
De hjærteligste Hilsener
Deres hengivne
Peter Nansen

[Under en illustration af Vilhelm Pedersen329 til H.C. Andersens Hyldemor,330 et ældre par, der sidder på en bænk og holder hinanden i hånden,
har P.N. skrevet: ”Naar vi holder Sølvbryllup.”]
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

[Brevkort med fotografi af Nansen, signeret Peter Nansen 1916]
25-12-1916
Kære Fru Karoline. De Vidunder-Kvinde blomstrer vel som sædvanlig. Jeg
sidder i min stille Jul, lige hjemkommen fra et Sanatorium,331 og tænker
paa gamle Venner. Ikke mindst paa Dem. Vorherre holde sin Haand over
Dem ogsaa i det nye Aar. Og glem ikke gamle Bjørnson og Deres altid
hengivne
P.N.

>]@!

Fra Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________
[Postkort med parti fra Mjosen. Poststemplet Follebu 23.12.17]
Min hjærtens Tak for alle bøkerne det var en stor glæde at se hvor De
ænnu med julefantasi kan arbejde.332 Jeg bad Bjørn hilse Dem på gjennemrejse til Berlin – men ænnu er han i Kristiania. Eileen er meget syk –
syke nerver med utslag af fortvivlelse – jeg er meget bedrøvet – jeg holder
så af henne, det gode kjære menneske. Jeg håper disse par linjer træffer
dem kjæk og frisk.
Deres hengivne K.B.
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Til Karoline Bjørnson
________________________________________________________________________

21/4 1918
Kære Fru Karoline!
Tusind Tak for de Hilsener og Oplysninger, jeg har faaet gennem
Deres Niece, Fru Inga, der, efter hendes Breve at dømme, maa være et
meget sødt Menneske.333
Jeg tilstaar, at jeg næsten kom til at le, da jeg hørte, at De var syg.
”Vi andre” – tænkte jeg – ”kan blive syge. Men Fru Bjørnson, hun er
usaarbar. Hun bliver mindst 100 Aar.”
Og heldigvis fik jeg da ogsaa Ret. Bjørn og Eileen, der var blevne
opskræmmede, gav sig god Tid i Kjøbenhavn, da de her fik de gode nye
Efterretninger. Og til min store Glæde fik jeg dem at se. Bjørn er bleven
tyk som en rigtig Gullascher, skønt han har levet i det udsultede Tyskland, og Eileen var sød og tilsyneladende ude over sine Skavanker.
Jeg er den eneste syge i Norden. Det gik, som Bjørnson spaaede:
Du ryger alt for mange Cigaretter og drikker alt for megen Whisky og lever i det hele taget ganske forkert.
Nu sidder jeg paa mine Gærninger i en forholdsvis ung Alder. Har
kronisk Bronchit og megen anden Dævelskab.334 Gaar aldrig ud til nogetsomhelst. Skriver blot Fingrene af mig, langt mere end noget Forlag kan
overkomme at udgive. Jeg har liggende Stabler af Noveller og alt muligt
andet.
Og jeg blev ikke mere lystig og livsglad, da Gyldendal paa en saa
smuk Maade sparkede mig ud, for at Fr. kunde komme til.335 Jeg tilstaar,
at en saadan fuldkommen hjærteløs Utaknemlighed havde jeg ikke ventet
af Julie og Jacob, for hvem jeg i 20 Aar havde trællet. De véd sikkert noget om, hvordan Forlaget var stillet, da jeg kom til – paa Bjørns Forslag –
og hvordan det voksede og voksede under min Ledelse.
Gud Fader, hvor rige Mennesker kan være raa i deres Egoisme.
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Men nu kommer jo ogsaa Hævnen og Straffen. Verden vil se anderledes ud efter denne Krig. Og det vil ikke være Kapitalisterne, der kommer til at herske i Kraft af deres Penge.
– Jeg sender Dem og Deres tusind Hilsener. Jeg ønsker Dem af
Hjærtet alt godt. De véd ikke, hvor Deres trofaste Venskab glæder mig.
Glem ikke at hilse Brevskriverinden.
Deres altid hengivne
Peter Nansen336
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Der kan være tale om honorar for Bjørnsons indlæg i Politiken 8.2. 1886: ”Digtergage til Kielland”. En gengivelse af den skrivelse, som Bjørnson havde sendt
til det norske Storting. Begyndelsen på skrivelsen lyder: ”Til Stortinget! Undertegnede søger i Ærbødighed om Digtergage til Alexander Kielland”. Bjørnson og
Jonas Lie havde året før søgt digtergage til Kielland, men ansøgningen blev forkastet af religiøse grunde. Alexander Lange Kielland (1849-1906) norsk forfatter
– en af de mest kendte i det 19. århundrede. Han debuterede i 1879 med Novelletter, og året efter udkom hans første roman Garman & Worse, som er en skildring af hans fødeby Stavanger – fyldt med modsætninger mellem rig og fattig og
mellem gammel og ny tid. Kielland blev i efteråret 1891 borgmester i Stavanger
og i 1902 amtmand i Møre og Romsdal. En buste af ham, modelleret af P.S. Krøyer, blev afsløret i Molde i 1907. Den var skænket af BB [Bjørnstjerne Bjørnson].
2 Brevet er henvendt til dagbladet Politiken, som PN [Peter Nansen] havde arbejdet på siden 2.10. 1884. Når det har været i PNs besiddelse, skyldes det formentlig, at han samlede på autografer.
3 Politiken 8.2. 1886: ”Strindberg om Digtergage. – Det svenske Blad Stockholm
indeholdt fornylig en længere Artikel af Aug. Strindberg, hvoraf vi gengiver følgende: …”.
4 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning – også kaldet Handelstidningen – var et
svensk dagblad, der blev udgivet fra 1832 til1985. Det dominerede avismarkedet
frem til 1930’erne. Bogholder Magnus Pryts (1802-74) var bladets udgiver indtil
1848. Fra oktober 1852 blev S.A. Hedlund redaktør, og han blev efterfulgt af sin
bror, Henrik Hedlund, i år 1900.
5 August Strindberg havde i sit indlæg skrevet bl.a.: ”Jeg maa sige, at denne
Tvangsbeskatning har været mig modbydelig, og jeg har ikke forstaaet, hvorledes en Mand som Bjørnson, der har fundet det umoralsk af Kongen at leve af
Venstres Penge, selv vil modtage Tvangsskat af Royalister og Højremænd. Dette
er ligesaa umoralsk, synes mig, som naar den lutherske Statskirkes Præster
ikke foragter at leve paa Atheisters, Katholikers og Jøders Bekostning”.
6 Bjørnson hentyder her formentlig til den sag, som den danske justitsminister
Nellemann havde anlagt mod Politiken og dens redaktør Viggo Hørup for majestætsfornærmelse. Dommen blev afsagt den 4.2, og Hørup blev frifundet. Se
bl.a.: Politiken 3.2. 1886, usign.: ”’Politiken’s Brevkassesag for Højesteret”, Politiken 5.2. 1886, usign.: ”Politikens Frifindelse i Brevkassesagen”, Politiken 6.2.
1886, En Jurist: ”Justitsminister Nellemann og ’Majestætsforbrydelser’” og Politiken 10.2. 1886, usign.: ”’Politiken’”.
7 Af Dagens Krønike. Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politik. Redigeret af P.
Nansen. Kjøbenhavn. Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel 1889. Tidsskriftet
startede i juli 1889 og levede et år. Til trods for, at det var i stadig fremgang og
havde 800 abonnenter i juni 1890, besluttede redaktør og udgiver at standse
udgivelsen, fordi de ikke ville forringe kvaliteten. Af Dagens Krønike var flottere
end andre danske tidsskrifter og havde dobbelt så store udgifter til honorarer.
8 Johannes Vilhelm Christian Steen (1827-1906) norsk politiker for Venstre og
skolemand. Han var stortingsrepræsentant 1859-60, 1862-73, 1877-88 og 18951900 og var med til at skabe den norske enhedsskole og afvikle norsk afhængighed af svensk kongemagt. Han var statsminister to gange: 1891-93 og 18981902.
9 Ur dagens krönika var et svensk kulturtidsskrift, som blev udgivet i Stockholm
fra 1881 til1891 af Arvid Ahnfelt (1845-1890). Fra 1881 til 1884 udkom det 3-4
gange om året og havde undertitlen Tidsbilder. Fra og med 1885 udkom det én
gang om måneden og fik undertitlen Månadskrift för skönliteratur, teater och politik.
10 I modsætning til Bjørnson var Jonas Lie meget imødekommende og leverede to
bidrag til Af Dagens Krønike: digtet ”Ude ved Værene” til oktoberhæftet 1889 og
fortællingen ”Et Hvaljag” til novemberhæftet 1889.
1
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Lars Kristian Holst (1848-1905) norsk jurist, journalist og politiker. Han var
redaktør af Dagbladet 1883-98, en periode, hvor avisen blev en central arena for
norsk kulturdebat og hovedeksponent for Venstres politik i nationale og demokratiske reformspørgsmål. Han skrev ikke noget bidrag til Af Dagens Krønike.
12 Henrik Ibsens drama Lille Eyolf havde premiere på Det kongelige Teater i København den 13.3. 1895. Politiken 14.3. 1895, P.N.: ”Det kgl. teater. – Lille
Eyolf”. ”Lille Eyolf har en mesterlig 1ste Akt, en Akt, der er et helt Drama for sig,
med en Stigning og Afslutning af uovertræffelig Teknik, saa naturligt, saa skæbnenødvendigt føjes Led i Led. De to sidste Akter virker ved Læsningen hverken
overvættes betydelige eller dramatiske. Tilmed belæmres de af megen Forskruethed, og den bekendte Ibsenske Æske-Teknik synes til sidst flov og latterlig, naar
Personerne aldrig bliver færdige med at afdække nye Mysterier.”
13 BB kan måske her hentyde til, hvad Georg Brandes havde skrevet om Italien:
”et Land, hvis Naturlighed i Sæder og hvis uhyre Overlegenhed i Kunst er Mønstre …”. Samlede Skrifter. Fjerde Bind: I. Emigrantlitteraturen (1872), s. 112.
14 Tilegnelsen lyder: ”Digteren Bjørnstjerne Bjørnson med Ærbødighed og Hengivenhed fra Peter Nansen.”
15 Peter Nansen: Guds Fred. Kjøbenhavn: P.G. Philipsens Forlag 1895.
16 Guds Fred var den tredje bog i PNs kærlighedstrilogi. De to foregående, Julies
Dagbog (1893) og Maria (1894), vakte stor forargelse, og dele af borgerskabet forbød deres unge døtre at læse bøgerne. Men Guds Fred var anderledes, og med
den vandt PN det danske borgerskabs anerkendelse. BB udtaler sig negativt om
Maria i et brev til Uffe Birkedal den 24.1. 1895. Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske II, s. 214-15.
17 C.B. er Christopher Brinchmann (1864-1940) norsk kritiker og førstearkivar
ved Riksarkivet. Han arbejdede for det norske Dagbladet 1890-1897.
18 Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne. Andet Stykke. Kjøbenhavn: Gyldendalske
Boghandels Forlag 1895. Nansen skrev 28.10. 1895 til Bjørn Bjørnson om stykket bl.a.: ”Din Faders nye Drama er imponerende. Det er efter min Smag uendeligt større, mægtigere, mere poetisk betagende end Altmeister Henriks Mysterier.
Jeg har ikke, saavidt jeg mindes, læst en Akt, der har revet mig saa stærkt med
som dette Dramas Katastrofe-Akt. Dette er da endelig en Gang Dynamik, der
mere end knalder i Kulisserne”. Nasjonalbiblioteket. Brevsamling 252.
19 Bjørn Bjørnson (1859-1942) norsk skuespiller, skuespilforfatter og første teaterchef på Nasjonalteatret i Oslo. Bjørnstjerne og Karoline Bjørnsons ældste søn.
I 1895 blev Gyldendals position som førende forlag truet, fordi tre mindre forlag
blev slået sammen til Det nordiske Forlag, der som leder fik den meget dygtige
forlægger Ernst Bojesen (1849-1925). Jacob Hegel (1851-1918), der stod i spidsen for Gyldendal, havde slet ikke de samme forlæggerevner som sin far, Frederik Hegel (1817-1887), og havde brug for hjælp. Han drøftede situationen med
Bjørn Bjørnson, der på dette tidspunkt var teaterinstruktør ved Dagmarteatret i
København, og Bjørn sagde til Jacob Hegel: ”Den mand, du trænger, er Peter
Nansen.” Kort efter opsøgte Hegel Nansen og spurgte ham, om han ville være
hans hjælper.
20 PN var blevet hentet til Politiken af Edvard Brandes og begyndte på avisen
2.10. 1884. Tidligere havde han arbejdet på Berlingske Tidende og Nationaltidende.
21 Om målet for sin forlagspolitik skrev PN den 12.10. 1896 til Edvard Brandes
bl.a.: ”At fremme den gode Kunst, at hjælpe alle de Ældre og Yngre, der vil det
Rette – det er Maalet for min Boghandler=Politik, som det var Maalet for vores
fælles Journalist=Politik. (…) Jeg kan skaffe Helge [Rode] Forskud, lade Obstfelder fremtrine i vort fornemste Skrud, tage mig af den husvilde Lauritz Petersen,
sikre Gustav Wied en nogenlunde behagelig Tilværelse, forhaabenlig om et Aar
faa din Broder i Folkeudgave (Shakespeare), reklamere Krags ”Kobberslanger” op
til en Succes, faa pustet nyt Liv i Kielland, udløse Hamsun fra Nordisk Forlag,
11
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der lader ham i Stikken, fordi hans ”Dramaer” ikke betaler sig – jeg kan, under
større Forhold, gøre netop det, som ”Politiken” gjorde, den Gang Du endnu sad
hernede og holdt Tøjlerne i din Haand.”
22 Bjørnson skrev fra München 21.11. 1895 til forlægger Jacob Hegel bl.a.: ”Jeg
lykønsker dig til Peter Nansen! Han er en av de fineste og mest elskværdige naturer jeg har truffet. (…) Personlig glæder jeg mig uhyre til at vide Peter Nansen
på dit kontor; ti så kan også jeg vænte, at mine brev besvares og mine ønsker
opfyldes; – nu ved jeg, hvem jeg skal skrive til!” Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske II, s. 226-227.
23 PN mener her Einar Bjørnson (1864-1942), der var direktør i Hongkong, Kina.
Han var gift med Elisabeth Langen (1872-1944).
24 PN var den 14.3. 1896 blevet gift med skuespillerinden Betty Anna Marie Müller (1873-1943). Hun debuterede på Casino 1893 som Dora i Victorien Sardous
Dora og fik kort efter et overbevisende gennembrud i Hermann Sudermanns
Hjemmet. Inden hun blev 30, blev hun hyldet som skaberen af et nyt kvindeideal
på scenen. I 1903 blev hun Danmarks første kvindelige teaterdirektør og indtrådte i Folketeatrets ledelse.
25 Betty og Peter Nansens eneste barn, datteren Esther (1897-1972). Hun blev
gift Bagge.
26 Bjørnstjerne Bjørnsons mor, Elise Nordraak, var datter af en købmand i det
sydlige Norge. Hendes mor var af dansk familie og fjernt beslægtet med Grundtvig.
27 Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901) var tysk rigskansler fra
1894-1900. Tilegnelsen var ment som en hån mod H.-S. Se evt. kommentaren til
brev nr. 469 i: Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske II, s. 422.
28 Bjørnstjerne Bjørnson: Paul Lange og Tora Parsberg. Skuespil i tre Akter. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1898.
29 Stykket udkom 29.10. 1898 i et oplag på 7.300 eksemplarer.
30 Bjørn Bjørnsons skuespil, der blev opført på Residenztheater i München.
Bjørn Bjørnson: Johanne. Skuespil. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1898.
31 Dagny Bjørnson (1876-1974) Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons yngste datter, gift med den tyske forlægger Albert Langen (1869-1909). Ingeborg Mathilde
Laura Aas (1858-1938) norsk sangerinde, der i 1893 var blevet Bjørn Bjørnsons
anden kone. Hun var kendt under navnet Gina Oselio, var en periode Norges
operadronning og berømt over hele Europa.
32 H.J. Greensteen: Udvalgte Digte. Med en Indledning af Bjørnstjerne Bjørnson
Udgivne af Einar Christiansen. Med 1 Portræt. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1898. Einar Christiansen foretog udvalget, og Bjørnstjerne
Bjørnson skrev en kort indledning på tre sider.
33 Einar Christiansen (1861-1939) dansk forfatter, instruktør, kritiker og teaterleder, der debuterede på Det Kongelige Teater i 1880 med Lindows Børn. Han og
Nansen var ungdomsvenner. Fra 1899-1909 var han kunstnerisk direktør for
Det Kongelige Teater og Kapel og i perioden 1912-24 meddirektør for Folketeatret.
34 Henrik Jørgen Grensteen (1833-1895) dansk skoleinspektør og digter, der debuterede i 1859 med Digte. Han hørte til Bjørnsons første danske vennekreds fra
vinteren 1856-57, var en trofast brevskriver og hjalp Bjørnson med at læse korrektur på hans værker. Ifølge Einar Christiansen var Greensteen en fin, varmtfølende mand og en stor børneven. Han havde mange venner, som Christiansen
var sikker på ville modtage digtsamlingen med glæde. Udvalgte Digte, s. 4.
35 Alfred Dreyfus (1859-1935) fransk jøde og kaptajn i generalstaben, der i 1894
blev dømt ved krigsretten for at have solgt militære hemmeligheder. Dommen,
der byggede på hemmelige beviser, lød på degradering og livsvarig deportation til
Djævleøen ved Fransk Guyana. Det rygtedes hurtigt, at Dreyfus var uskyldig
dømt. I januar 1898 havde den franske forfatter Emile Zola angrebet generalsta-
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ben i artiklen J’accuse (Jeg anklager). Også Bjørnson spillede en rolle i, at det
lykkedes tilhængere af Dreyfus at få hans sag genoptaget. I juni 1899 blev
krigsretsdommen underkendt og en ny sag berammet. Dreyfus blev dømt igen,
men fik amnesti. Han gik nu selv i gang med at samle nyt materiale, i 1904 fik
han sagen genoptaget, og i jull faldt dommen. Den lød, at alle beskyldninger
rejst mod Dreyfus var usande.
36 Schwaz ligger i den østrigske delstat Tirol. BB besøgte over en trediveårig periode jævnligt byen for at få ro til at skrive. I 1884 fik han Henrik Ibsen til at
komme på besøg i Schwaz. I 1895 blev en vej i udkanten af byens centrum opkaldt efter BB. Hans yndlingssted blev kaldt Björnson-Ruhe.
37 BB: ”Henrik Greensteen”. Her skriver BB bl.a.: ”Det følger av sig selv, at hans
digte ikke kan bære hele bud fra det skjæreste og duftrigeste i hans væsen. De
er avdæmpede efter hans behov til at holde avstand. Jeg har endnu intet læst,
deri man kommer helt ind til ham selv. Men jeg har måske ikke læst dem alle.
Nej, denne poetiske naturs virkelige digte, det var hans forhold til alle os og til
alt det, han holdt av. At begynde med moderen og at slutte med skolebørnene og
hans malerier”. Udvalgte Digte, s. 6.
38 Stykket bygger på virkelige hændelser, og mange af de mennesker, der havde
været modeller for stykkets personer, levede stadig. Derfor turde Christiania
Theater ikke opføre stykket, der fik urpremiere på Das Königliche Residenztheater i München. Se evt. Edvard Hoem: Syng mig hjæm (2011), s. 507ff.
39 Politiken 2.11. 1898: ”Dag til Dag. – Bjørnsons Skuespil Paul Lange og Thora
Parsberg udkom i Gaar paa den Gyldendalske Boghandels Forlag. Skuespillet er
248 Sider stort og i tre Akter. Samme dag havde Gyldendal en annonce for bogen
i avisen.
40 Adam Gottlob Oehlenschlæger var født den 14. november 1779. Han var
dansk guldalderdigter og forfatter af skuespil. Hans mest berømte værker er nationalsangen Der er et yndigt land og digtet Guldhornene (1802).
41 Moritz Prozor (1849-1928) polsk greve, russisk diplomat og oversætter, der
oversatte BBs værker.
42 Hans Lien Brækstad (1845-1915) norsk litterat og forretningsmand, der var
bosat i London og ordnede alle BBs forretninger med engelske aviser, forlag,
oversættere og tidsskrifter. Han var en god ven af BB.
43 Christen C. D. Collin (1857-1926) norsk litteraturforsker og professor i europæisk litteratur, der i 1907 udgav en Bjørnson-biografi på næsten 1000 sider:
Bjørnstjerne Bjørnson. Hans barndom og ungdom. Bogen bygger bl.a. på oplysninger fra BB selv. Der findes en omfattende brevveksling mellem BB og Collin,
som er udgivet af Dagny Bjørnson Sautreau i 1937.
44 Netop den fejl påpegede Edvard Brandes i sin anmeldelse i Politiken 3.11. 1898.
45 Gyldendalske Boghandels Autograf Julecatalog: med 42 Forfatter Autografer.
København 1898.
46 Der var stor interesse for BBs dramatik. Allerede to dage efter udgivelsen af
Paul Lange og Tora Parsberg var der en anmeldelse på forsiden af Politiken. Den
bredte sig over 3! spalte. Politiken 3.11. 1898, E.B. [Edvard Brandes]: ”Bjørnsons nye Skuespil. – Bjørnstjerne Bjørnson: Paul Lange og Tora Parsberg. Hvormeget skal en Mand, fra Ungdommen af vanskeligt stillet i Tilværelseskampen,
ikke særdeles heltemodig, men ogsaa uden Brutalitet, udmærket begavet, men
intet Geni, aldrig lykkelig og dog staaende højt – hvormeget skal en saadan
Mand, en Politiker, en Retfærdighedens Stridsmand, taale af smudsig Bagvaskelse, af Latterliggørelse, af hadefuld Ondskab, af Venners paatrængende Tjenestekræven, af Partifordringer, af selskabelige Fornærmelser og offentlig Forfølgelse – forinden han søger Døden og derved Befrielsen fra en uudholdelig daglig
Pinsel? …”.
47 Peter Nansen: Judiths Ægteskab. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) 1898. En tysk udgave udkom samtidig hos S. Fischer Verlag
i Berlin.
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Verdens Gang. Norsk venstreavis 1868-1923.
Ola Thommesen, egl. Olaus Anthon Thommesen (1851-1942) norsk cand. jur.,
journalist og redaktør, der som studerende leverede enkelte bidrag til Dagbladet,
men derefter blev ansat på Verdens Gang, som han blev redaktør af i 1878 og
hurtigt gjorde til landets ledende liberale avis. Den blev talerør for betydningsfulde stemmer i tiden og havde bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson og Georg Brandes
som bidragydere.
50 Peter Nansens Judiths Ægteskab blev anmeldt af Edvard Brandes i Politiken
24.10. 1898, E.B.: ”Nye Bøger. – Peter Nansen: Judiths Ægteskab”. ”Mange
Repliker i Judiths Ægteskab faar man Lyst til at anføre. Den Livserfaring, Verdensanskuelse, Menneskebedømmelse, ud fra hvilken Bogen er skreven, sætter
Frugt i vægtige og fine Ord. Og den simple Handling, den fortsatte Samtale mellem kun de to, interesserer og spænder ved Læsningen. Han og hun – de er lige
tydeligt sete og indtrængende fremstillede som Portræter, der træder ud af
Rammen mod Tilskueren.”
51 PN havde haft stor succes med sine tre romaner Julies Dagbog (1893), Maria
(1894) og Guds Fred (1895), der også havde gjort ham berømt i udlandet, specielt
i de tysksprogede lande, hvor bøgerne blev trykt i tusindvis af eksemplarer.
52 Hvad og hvem BB her hentyder til er uvist.
53 H.C. Andersen: Udvalgte Skrifter 1-XII. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels
Forlag 1898-1901. Politiken 27.10. 1898, E.B.: ”Nye Bøger. – H.C. Andersen: Udvalgte Skrifter ved Dr. phil. Vilh. Andersen. 1. Hæfte”. ”Hvad alt gaar ud paa, at
Folk herhjemme skal holde de danske Klassikere i Ære – ved at købe dem. Man
skal købe Hertz, og man skal købe H.C. Andersen, af hvis Skrifter der nu altsaa
udkommer en ny, billig Udgave. Den bliver paa 50 Hæfter.”
54 Edvard Brandes havde også i sin anmeldelse af Paul Lange og Tora Parsberg
talt varmt for dets opførelse: ”hver Gang, et godt og alvorligt Drama opføres – og
opføres paa rette Vis, da gaar der en Stjærne op for det stakkels Publikum, der
dummes og sløves med Vaas og Øjenslyst. Og Stjærnerne skal man dyrke. Fordi
der lyser Stjærneskin i Paul Lange og Tora Parsberg, derfor burde det opføres paa
rette Vis”. Politiken 3.11. 1898.
55 PN mente selv, at Judiths Ægteskab var den bedste og alvorligste bog, han
havde skrevet. Noget tyder på, at han i den har bearbejdet problemer fra sit første ægteskab med skuespilleren Louise Brock (1864-1900). Se evt. Karin Bang:
Lykkens Kælebarn I, s. 269-270. Judiths Ægteskab blev opført på Rheinisches
Landestheater i Neuss i Tyskland 2.3. 1980. Skuespilleren Christian Quadflieg
havde den mandlige hovedrolle og roste PN for at have fremstillet forholdet mellem ægtefællerne i stykket med den dybeste indsigt og største finfølelse. ”Hans
iagttagelsesevne og psykologiske karaktertegning fremstiller denne ægteskabshistorie uden forvrængning og had, og denne historie fascinerer ved den intensitet
og inderlighed i følelserne, der bærer hele stykket”. Her citeret fra Lykkens Kælebarn I, s. 521.
56 Autografen til Gyldendals julekatalog, som PN havde bedt om. Bjørnson havde
skrevet et citat fra Paul Lange og Tora Parsberg, Arne Krafts replik fra I,3: ”Faren
for os er, at vi kan bli et vinterfolk. Uden varme, uden frugtbarhed i plan og
dont. Vi har været nær ved det. Kampen har egentlig altid hos os ståt om det
der: om å hugge os løs av isen.”
57 Den norske litteraturhistoriker Hjalmar Christensen var helt uenig med
Bjørnson. Christensen mente, at Judith var den mest betydelige af Nansens
kvindeskikkelser, og at skildringen af Paul og Judith indeholdt en række fine og
oplysende træk. Hjalmar Christensen: ”Peter Nansen”. Danske Digtere i Nutiden.
København – Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1904, s. 88.
58 Der er her tale om en scene, hvor Judith, alene hjemme, åbner en skuffe med
børnetøj, sidder og pusler med det, som om det var et barn, hun havde på skødet. Hun leger, hun taler med sin søn Paul, der var dødfødt.
48
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Judith har anbragt Paul ved klaveret, hvor hun sidder og nynner Pauls sang,
som hun selv har digtet. Første strofe lyder: ”Barnet ligger i Moders Arm, / smiler med Faders Øjne / – Faders Øjne som den Gang / han kendte kun liden
Sorg”. Mens hun sidder og synger, er hendes mand kommet hjem. Han åbner
forsigtigt døren og hører sangen, men trækker sig tilbage. Også Georg Brandes
blev rørt af Judiths sang, og Ibsen kaldte den ”et kabinetsstykke”. Postkort fra
Henrik Ibsen, dat. Kristiania 21.11. 98. KB: NKS 4043, 4º.
60 Studentersamfundets frie Theater havde premiere på PNs skuespil Judiths
Ægteskab den 15. december 1898 med Betty Nansen i titelrollen. Stykket gik
kun den ene aften, men blev dog opført ved en velgørenhedsforestilling på Folketeatret i januar 1899 til fordel for patienter på Finsens Lysinstitut. Der hersker
tvivl om, hvem der instruerede stykket, om det var Peter Nansen selv, eller han
fik hjælp af Edvard Brandes. Et udateret brev fra Herman Bang til Nansen tyder
på, at også Bang har hjulpet Betty med rollen som Judith.
61 Edvard Brandes anmeldte dagen efter forestillingen rosende i Politiken og
fremhævede Betty Nansens replikbehandling: ”Al Virkning beroede i Aftes paa
Talens fuldkomne Naturlighed og dens rige Væld af forklarende og sindrige Betoninger, som kom indefra og som var udsprungne af den egne Personlighed (…)
Judiths Rolle er mangfoldig, gaar fra Kaadhed til hysterisk Fortvivlelse, fra
Løgnagtighed til hæderlig Sorg. Men skønt Replikkerne er fortræffelige, gjorde
Fru Nansen dem langt rigere, mere vittige, mere dobbelte og mere sjælfulde.”
62 PN har selv fortalt i et brev af 16.8. 1894 til Daniel Fallström: ”Her lidt biografisk Pluk: 33 Aar. Søn af en kristen Præst, Sønnesøn af den højt ansete Jøde
Etatsraad Nathanson, der i Aarhundredets Begyndelse var Chef for Kjøbenhavns
største Handelshus, en ivrig Beskytter af Kunst (han ejede en stor Samling af
Jens Juel, Marstrand, Eckersberg, Ernst Meyer) og Literatur (Baggesen kom som
Ven i Huset, Henrik Hertz opdroges i det Nathansonske Hus.) Senere blev
Nathanson nationaløkonomisk Forfatter og mangeaarig Redaktør af ”Berlingske
Tidende”.
63 Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887) dansk forfatter, satiriker og politisk iagttager, der sammen med nogle studentervenner i 1840 startede det politisksatiriske ugeblad Corsaren, som vakte opsigt og ofte blev beslaglagt. Han debuterede under pseudonymet Adolph Meyer i 1845 med romanen En Jøde.
64 Herman Joachim Bang (1857-1912) dansk journalist, kritiker, forfatter og
sceneinstruktør, der debuterede som litteraturkritiker i 1879 med essaysamlingen Realisme og Realister. Året efter udkom hans første novellesamling
Tunge Melodier og den skandaleombruste roman Haabløse Slægter, der blev anledningen til at Bang og Peter Nansen lærte hinanden at kende. De udviklede et
varmt og tæt venskab og arbejdsfællesskab og boede en tid sammen i Bangs lejlighed i København.
65 Brevet, der er dateret Quattro Fontane 147, Roma 28/1 1899, er gengivet i:
Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske II, s. 316.
66 Over Evne I havde premiere på Folketeatret 25.3. 1899. Ifølge Mette Borg ydede Bang ”en af sine mest fornemme og følsomme iscenesættelser”. Sceneinstruktøren Herman Bang (1986), s. 20.
67 Emil Poulsen (1842-1911) dansk skuespiller, sceneinstruktør og titulær professor, der spillede et meget omfattende repertoire og blev kendt for hovedroller i
bl.a. Henrik Ibsens Et dukkehjem 1879 og Vildanden 1885. Fra 1893 var han Det
Kongelige Teaters førsteinstruktør.
68 Emil Poulsen havde en rygmarvslidelse, der i 1900 tvang ham til at tage sin
afsked fra Det Kongelige Teater. De følgende år virkede han som oplæser.
69 Betty Nansen spillede rollen som Lydia i Laboremus på Dagmarteatret i september 1901. Premiere 24.9.
70 Bjørnstjerne Bjørnson: Laboremus. Skuespil i tre Handlinger. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1901.
59
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Amalie Skram skrev en anmeldelse af stykket i Politiken 1.7. 1901: ”Bemærkninger om Laboremus”. Heri står bl.a.: ”Straalende skønt og herligt er Bjørnsons
’Laboremus’. Et Digt man fyldes af og aldrig glemmer. (…) Hvilken Kraft! Hvilken
henrivende Poesi”.
72 Undine, fra latin: vandnymfe. En kvindelig ånd, der mentes at bo i vandet.
Ifølge folketroen søger Undine at skaffe sig en sjæl ved at gifte sig med et menneske.
73 Blodet er her brugt som sæde for medfødte karakteregenskaber eller evner.
74 Anna Larssen Bjørner (1875-1955) dansk skuespiller, der fik sin første rolle
på teatret i 1882, da hun spillede barn i Henrik Ibsens Et Dukkehjem. Sin egentlige debut fik hun som 16-årig og sit kunstneriske gennembrud i årene 1895-99
på Folketeatret under sin foretrukne instruktør Herman Bangs vejledning. Hun
var fra 1885-1909 ansat ved Dagmarteatret. I 1909 afbrød hun sin karriere og
viede herefter sit liv til pinsebevægelsen.
75 Albert Langen (1869-1909) tysk forlægger og grundlægger af det satiriske ugeskrift Simplicissimus. Han oprettede i 1893 i sin lejlighed i Paris Buch & Kunst
Verlag Albert Langen, så han kunne udgive Knut Hamsuns roman Mysterien, der
var blevet afvist af S. Fischer Verlag. De følgende år flyttede forlaget først til
Leipzig, derefter snart til München. Ved siden af nordiske forfattere som Bjørnstjerne Bjørnson, Georg Brandes og Sven Lange udgav han samtidige tyske og
franske forfattere. Han blev i 1896 gift med Bjørnsons yngste datter Dagny
(1876-1974).
76 Carl Nærup (1864-1931) norsk litteraturkritiker og forfatter, der var redaktør
af Folkebladet 1898-99 og tilknyttet Verdens Gang 1896-1910 og derefter Tidens
Tegn. Hans hovedværk er Skildringer og Stemninger fra den yngre Litteratur
(1897), der indeholder portrætter af bl.a. Ibsen, BB, Hamsun og Heiberg. I mange år var han konsulent for Gyldendal og redaktør af folkeudgaven af BBs samlede værker i 11 bind.
77 Edvard Hagerup Grieg (1843-1907) norsk komponist, som var den første, der
satte Norge på det musikalske verdenskort. Koncertsalene var overfyldte, når
han gav koncerter. Han har skrevet melodi til 15 af BBs digte eller sange. Allerede i 1872 lavede han musik til BBs historiske drama Sigurd Jorsalfor. Efter en
noget tam premiere 10.4. 1872 blev stykket alligevel en publikumssucces, hvilket ikke mindst skyldtes Griegs toner.
78 Martinius Valdemar Nielsen (1859-1928) dansk skuespiller og teaterdirektør,
der debuterede på Casino som Aage i J.C. Hostrups Mester og Lærling. Han blev
på Casino til 1884, hvor han fulgte teatrets primadonna, Oda Nielsen, som han
senere blev gift med, til Dagmarteatret. Dette teater var han direktør for fra 1897
til 1909.
79 Niels Thorkild Rovsing (1862-1927) læge og kirurg. Han var professor ved Københavns Universitet fra 1899 og universitetets rektor 1919-1920. Rovsing havde privatklinik i en villa i Rosenvænget på Østerbro. Han var en af Peter Nansens
meget gode ungdomsvenner og i mange år også hans læge.
80 Emil Poulsen havde to sønner, der begge blev skuespillere: Adam Poulsen
(1879-1969) og Johannes Poulsen (1881-1938). De debuterede sammen i Holger
Drachmanns Renæssance på Dagmarteatret i 1901.
81 Albert Adam Ranft (1858-1938) svensk skuespiller, teaterchef og instruktør,
der var leder af Albert Ranfts teatre 1892-1929. Han arvede i 1891 fra sin mor et
stort beløb, som han brugte til etablering teatre, og fik bl.a. stor succes i efteråret 1893 med opsætningen af det danske Et Folkesagn (1854) – en ballet i tre
akter af August Bournonville med musik af Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann.
82 PN hentyder her til opførelsen af Over Ævne i Paris 21.2. 1901. Politiken 23.2.
1901: ”’Over Ævne’ i Paris. – En Artikel af Marcel Prévost. – I Anledning af, at
’Over Ævne’ i Torsdags skulde opføres i Paris, har den bekendte Marcel Prévost i
Figaro helliget ’den store Nordmand’, som han kalder Bjørnson, en lang Artikel,
der er fuld af Begejstring over Dobbelt-Dramaet”. Herefter følger artiklen. Desu71
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den bragte avisen to telegrammer, skrevet 22.2.: ”Forestillingen” (…) Bjørnson
hyldedes stærkt og gentagende. Der holdtes et Foredrag om hans evropæiske Betydning og fremsagdes et Digt til hans Ære”. Det andet telegram meldte: ”Figaro,
Journal og Aurore udtaler i Dag overstrømmende Ros til baade Forfatteren, Stykket og Spillet”. Ifølge Edvard Hoem var Bjørnson selv ikke særlig begejstret forestillingen. (Det evige forår, s. 105). Politiken kunne den 24.2 1901 under rubrikken ”Dag til Dag” fortælle: ”Samtidig med at Bjørnstjerne Bjørnson er i Paris og
der fejres med stigende Begejstring, opholder den udmærkede norske Billedhugger Vigeland sig i Frankrigs Hovedstad. En Kres af fremragende Nordmænd, Politikere, Videnskabsmænd og Forfattere, er i den Anledning traadt sammen for at
benytte de to Mænds Samvær til at lade Hr. Vigeland modellere en Buste af
Bjørnson. Det er Meningen, at Busten, der skal koste 1500 Kroner, skal overdrages til Nationalgalleriet”.
83 Der er her antagelig tale om en referent fra Münchener Neueste Nachrichten.
84 Bernt Bessesen Lie (1868-1916) norsk jurist og forfatter, der var søn af Jonas
Lies bror. Han debuterede i 1891 med novellen Metje Kaisa, der vakte opsigt,
fordi den var et mørkt folkelivsbillede fra Finnmark med en offervillig altopslugende kvindelig kærlighed som tema. I 1892 udkom romanen I Æventyrland.
Han skrev en række populære romaner og fortællinger, var meget læst i sin samtid, men er nu mest kendt for sine fire drengebøger fra Tromsø, Sorte Ørn (1893),
Svend Bidevind (1897), Peter Napoleon (1900) og Guttedage (1905).
85 Harlekins Omvendelse. Maskekomedie i fem Akter paa rimede Vers af Ove Rode
(1899). Musiken af C.F.E. Horneman (1840-1906). Premiere på Aarhus Teater
21.9. 1900. Premiere på Dagmarteatret 10.3. 1901. Her spillet 13 gange. Betty
Nansen spillede Harlekin. Ove Rode (1867-1933) dansk journalist, forfatter, politiker og indenrigsminister, der en del år var litterær kritiker på Politiken, hvor
han stod i skyggen af Edvard Brandes. Men da denne med udgangen af 1904
forlod avisen, blev Rode politisk redaktør.
86 Edvard Brandes: Under Loven. Skuespil i tre Akter (1891). Premiere på Folketeatret 6.12. 1900. Premiere på Dagmarteatret 30.3. 1901. Betty Nansen spillede
her Helene.
87 Paul Lange og Tora Parsberg havde premiere på Dagmarteatret 28.4 1901 med
Betty Nansen i rollen som Tora.
88 Maria Stuart i Skotland fik først premiere på Dagmarteatret 7.3. 1902. På
grund af sygdom måtte Augusta Wiehe erstatte Betty Nansen i titelrollen ved
premieren.
89 Det blev dog ikke, som BB ønskede. Først spillede Dagmarteatret Paul Lange
og Tora Parsberg, derefter Laboremus og så Maria Stuart i Skotland.
90 Sandsynligvis Albert Helsengreen (1854-1943) dansk skuespiller, instruktør
og teaterdirektør, der foretrak provinsscenerne og fra 1896 til 1922 var direktør
for sig eget provinsselskab.
91 BB var ankommet til København fra Berlin den 23.4. 1901. Han overværede
prøverne på Dagmarteatret den 25. og 26.4. og besluttede at blive for at overvære premieren. Det var første gang, Bjørnson overværede en premiere på et af sine
stykker i København, og det var første gang, Paul Lange og Tora Parsberg blev
spillet på en nordisk scene. Fordi han bestemte sig for at blive i København,
kunne han ikke være med ved premieren på Laboremus i Kristiania, der fandt
sted den 29.4. 1901.
92 Allerede på premiereaftenen var publikum begejstret, hvilket også fremgår af
Ove Rodes anmeldelse i Politiken 29.4. 1901. Heri stod bl.a. som afslutning: ”Aftenens ydre Forløb var saa festligt som vel muligt. Ovationerne efter hver Akt
vendte sig tilsidst mod Bjørnson, der sammen med sin Hustru havde Plads i den
blomstersmykkede Fremmedloge. Tre Gange maatte Bjørnson takke for den Bifaldsstorm, der steg op mod ham som Tak for en uforglemmelig Aften”.
93 Betty Nansen leverede en stor skuespillerpræstation i rollen som Tora Parsberg. Politiken 29.4. 1901, Ove Rode: ”Teatrene. Dagmarteatret. Paul Lange og
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Tora Parsberg. Skuespil i tre Akter af Bjørnstjerne Bjørnson”. Om Betty Nansen
skrev han bl.a.: ”Men ved Paul Langes Side knejser Tora Parsberg, endnu inderligere skildret, et Kvinde-Ideal skabt af en Aand med stor Ævne til Beundring.
For mig er denne Aftens blivende Teaterbetydning Fru Nansens Fremstilling af
Tora Parsberg. Vokset og udfoldet fra Rolle til Rolle i de sidste Maaneder, synes
hun aldrig at have fundet saa rige, saa mangfoldige Udtryk for Liv som i Aftes.
Tonerne var baade dybere og stærkere end nogensinde før. Den Orgelklang, som
nu og da lyder i al stor Kunst, hørtes i Aftes for første Gang i Fru Nansens Spil.
Det tindrende ømme, det smerteligt saare har vi ofte beundret hos Fru Nansen,
ogsaa det mangfoldigt nuancerede. Men i Tora Parsberg forenedes ligesom alle
Tonerne til en større og mægtigere Samklang …”.
94 ”Gennem de Mange til Én!” er den sidste sætning i PNs bog Maria. En Bog om
Kærlighed, der udkom på P.G. Philipsens Forlag i 1894. Den blev en stor succes
ikke mindst i de tysksprogede lande.
95 Laboremus. Skuespil i tre Handlinger havde premiere på Dagmarteatret 24.9.
1901 med Betty Nansen i rollen som Lydia. Sven Lange anmeldte dagen efter i
Politiken 25.9. 1901, S.L.: ”Teatrene. – Dagmarteatret: Laboremus. Skuespil i 3
Handlinger af Bjørnstjerne Bjørnson. – Laboremus kommer aldrig til at høre til
Bjørnsons betydelige Arbejder. Det er usikkert gjort. Det synes at være fremstaaet af en halvt musikalsk, halvt erotisk Stemning, som i sig selv var rig og dyb
– men Digteren har famlet på Strængene, da han skulde have Stemningen frem.
Hist og her lyder Klange af en varm, mættet Skønhed. Ansigter dukker frem med
lidenskabelige, sorgfulde og trodsige Øjne, Tonerne samler sig stundom stærkt i
et Skrig eller en Bøn – men Helheden virker forvirrende og slappende”.
96 Sven Lange skrev om Betty Nansens spil i sin anmeldelse i Politiken 25.9.
1909 bl.a.: ”Og dog forsvaredes Hovedrollen – Lydia – med sjælden Styrke og
Glans af Fru Nansen. Hendes Ydre gav et illuderende Billede af Figuren, og de
første Akter spillede hun netop med den hæftige, men lidt falske Inderlighed,
som Lydia ejer. Men i sidste Akt bares hendes Spil af Naturens egen Vildskab og
Pragt. Hendes Fantasi havde løftet Undinen ud i den Verden af Uvejr, som Digteren her har skabt om hende. Midt i sin Glød var hun iskold. Disse Momenter var
Aftenens store Nydelse”.
97 Bjørnstjerne Bjørnson: Artikler og Taler 1854-1909. Udgivet af Chr. Collin og
H. Eitrem. To Bind. Gyldendal 1912-13.
98 Brevet er tilsyneladende ikke bevaret.
99 Augusta Wiehe, f. Blad (1871-1953) dansk skuespiller, der debuterede i 1891
og i årene 1894-1910 udførte en mængde klassiske kvinderoller på Dagmarteatret.
100 Stykket havde premiere 7.3. 1902. Politiken 8.3. 1902, O.R.: ”Teatrene. –
Dagmarteatret. Maria Stuart i Skotland (Darnley). Skuespil i 4 Akter af Bjørnstjerne Bjørnson. Musiken af Rikard Nordraak”. ”Dagmarteatret gav i Aftes Maria
Stuart en Udførelse, der helt igennem interesserede. Fru Augusta Wiehe meddelte ved sin Skønhed og sin mørkfarvede Stemme det ydre Billede af Maria Stuart
al mulig Glans. I forskellige Optrin spillede hun baade med Styrke og ægte Fortvivlelse. Men det stadigt skiftende Spil i denne kvindelige Glimmersten savnedes. Denne Maria Stuart kunde nok kaste Lys, men et altfor roligt og trygt; der
var intet gaadefuldt og gækkende ved hendes Spil. Den energiske og værdifulde
Præstation kostede imidlertid Bifald”.
101 Politiken 21.3. 1902, O.R.: Teatrene. – Dagmarteatret: Maria Stuart af Bjørnson (Fru Betty Nansen som Maria Stuart)”. ”Bjørnsons Drama vandt i Gaar nyt
Liv ved Fru Nansens Overtagelse af Hovedrollen (…) Naar det lykkedes Fru Nansen saa fuldkomment, skyldes det den Lidenskab, hvormed hun har søgt til
Bunds i det særegent kvindelige, Bjørnson har villet skildre, og den glansfulde
Styrke, hvormed hun fastholdt Marias tre Hovedkarakteregenskaber: Hendes
Behagelyst, hendes Stemningsbevægelighed – og den eneste værdifulde – hendes
Sjæls aldrig tilfredsstillede Længsel mod fuld Hengivelse”.
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Ove Rode skrev i sin anmeldelse 21.3. 1902: ” – Huset var udsolgt, og Publikum fulgte med usvækket Interesse Stykket og Udførelsen – der i adskellige
Henseender har vundet siden første Opførelse, ikke mindst for Darnleys Vedkommende”.
103 Bjørn Bjørnson, der var chef på Nationaltheatret i Kristiania, havde inviteret
Betty Nansen til at gæsteoptræde på teatret i juni 1902. Hun spillede bl.a. Tora i
Paul Lange og Tora Parsberg og fik strålende anmeldelser. Senere besøgte Betty
og Peter Nansen Bjørnsons på Aulestad. Betty Nansen var året før blevet præsenteret i det norske tidsskrift Urd, 27.4. 1901, s. 199: ”Danske Kunstnere”. Her
stod bl.a.: ”Fru Betty Nansen er den af danske Skuespillerinder, hvis Kunst har
de enkleste Linjer og den videste Horisont. Det synes, som om hun udelukkende
har sat sig det Maal: i skarpe, bestemte Linjer at fremstille det væsentlige, eller
de mest fremtrædende Karaktertræk paa en klarere og fuldstændigere Maade,
end hvad man hidtil har været vant til”.
104 Ove Rode: Nationalgaven eller Den berømte Olding, Komedie i tre Akter. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1902.
105 BB: Samlede Værker 1-11. Folkeudgave. København og Kristiania: Gyldendalske Boghandels Forlag 1900-1902.
106 Dagny Bjørnsons to sønner Arne og Albert.
107 Bjørnstjerne Bjørnson: Paa Storhove. Drama. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1902
108 BB havde lavet et efterskrift til På Storhove. Heri skriver han bl.a.: ”Dette er
det æmnet som jeg, i forskjellig form, holdt på med under navnet ’Laboremus’,
da det stykke opstod som nu bærer navnet. Stykkerne er altså søsken. Der er
ændog flere som jeg næppe kommer til at sende ut, og som følgelig alle kunde gå
under samme hovedtitel …”.
109 Det blev Det Kongelige Teater, der havde premiere 14.12. 1902 på stykket
Paa Storhove. Skuespil i 3 Akter.
110 Amor paa Pinden, eller som BB skriver ”Amor på pinnen” er stykkets Anton
Dag, der kaldes sådan, fordi hans ene ben er sammenbøjet, og han derfor går på
en pind og med en krykke under armen.
111 William Edvard Bloch (1845-1926) dansk forfatter og teaterinstruktør, der fra
1871 fik en række skuespil opført på Det Kongelige Teater, som i to perioder
knyttede ham til sig som instruktør. I den første periode, 1881-93, iscenesatte
han samtidens norske og danske drama: Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson,
Holger Drachmann, Otto Benzon og Gustav Esmann. Han var i 1886 med til at
oprette Det Kongelige Teaters Elevskole.
112 Opførelsen i Aarhus blev tilsyneladende ikke til noget. Jyllands-Posten 14.5.
1903: ”Det kgl. Theaters Gjæstespil paa Aarhus Theater er i Gaar bleven opgivet.
De to paatænkte Opførelser af ’Paa Storhove’ har ikke kunnet finde Sted paa
Grund af Fru Emma Thomsens Sygdom, og Aarhus Theaters Repræsentantskab
har ikke villet modtage Tourneens Tilbud om at opføre ’Gjengangere’ og ’Gulddaasen’ i Stedet for”.
113 Betty Nansen havde forladt Dagmarteatret for som landets første kvindelige
teaterdirektør at indtræde i Folketeatrets ledelse. Jens Frederik Siegfried DorphPetersen (1845-1927) dansk skuespiller og teaterdirektør, der debuterede i 1867
på Det Kongelige Teater som Ruy Gomez i Man kan, hvad man vil. Fra 1870 var
han ansat ved Folketeatret, hvis direktør han var fra 1900 til 1908.
114 Nordisk Forlag og Gyldendal var blevet slået sammen i aktieselskabet Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. Det var Nansen, der havde fået idéen, og
ham, der førte forhandlingerne med Nordisk Forlag. Det nye aktieselskab blev
hermed det måske største forlag i Europa. Samme dag, som dette brev er skrevet
til Bjørnstjerne Bjørnson, skrev Nansen også til Bjørn Bjørnson om sammenslutningen: ”Det blev en smuk Udgang af den aarelange Kamp. Det gamle Gyldendal har, iført ny Dragt, sejret og vil leve”. Nasjonalbiblioteket: Brevs. 252.
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Fru Ingeborg er Bjørn Bjørnsons anden kone. En stor underlivsoperation ødelagde i 1903 hendes helbred.
116 Julie Louise Frederikke Hegel, f. Bagge (1857-1924). Hun havde været syg i
længere tid, led af melankoli og nervøsitet og bekymrede sig meget for sine børn.
PN havde et nært og varmt venskab med hende.
117 Frederik (opr. Fritz) Lange (1842-1907) dansk nervelæge, der i 1887 blev udnævnt til overlæge ved det nyopførte Middelfart Sindssygehospital. Som leder var
han myndig og dygtig, human og fremskridtsvenlig. På grund af hans kultiverede
væsen og hans indlevelse i tidens åndsliv var hans hospital et tilflugtssted for
fremragende kulturpersonligheder i kritiske nervøse perioder.
118 Kongen (1885) skuespil af Bjørnstjerne Bjørnson. Eigil Eide (1868-1946)
norsk skuespiller. Han var en af Nationaltheatrets hovedkræfter fra 1899 til
1934.
119 Sandsynligvis August Wilhelm Silén (1886-1912). Der fandtes i Stockholm et
forlag med navnet Wilhelm Siléns Förlag.
120 Björnstjerne Björnson: Det flagger i staden och hamnen. Roman. Öfversättning
av Erik Thyselius. Illustrationer av David Ljungdal. Stockholm: Wilhelm Siléns
Förlag 1904.
121 Sigurd Ibsen (1859-1930) norsk jurist, diplomat, politiker og forfatter. Han
var Henrik Ibsens eneste barn og blev i 1892 gift med sangeren Bergliot Bjørnson (1869-1953). I 1903 blev han norsk statsminister i Stockholm.
122 Denne hilsen er forsøgsvis placeret her, da den kunne være en hilsen i anledning af tildelingen af Nobelprisen til BB.
123 Bjørnstjerne Bjørnson fik den 10.12. 1903 nobelprisen i litteratur i Stockholm. Den blev overrakt ham af kong Oscar II. Dagen efter nobelfesten var
Bjørnson i audiens hos kongen, hvad han blev stærkt kritiseret for.
124 Den 23.1. 1904, klokken 2 om natten blev Ålesund ramt af en brand, som
opstod på en fabrik og bredte sig. 850 huse brændte ned, og kun 230 huse stod
tilbage inden for bygrænsen efter branden. Kun én person omkom. Byen fik
hjælp fra nær og fjern, bl.a. sendte Tyskland fire store skibe lastet med hjælpemandskab, mad, medicin og forskelligt nødvendigt udstyr.
125 Politiken 30.1. 1904: ”Teater og Tribune: Det kgl. Teaters Repertoire for næste
Uge er ansat saaledes: Søndag Kl. 4 (til Indtægt for de Brandlidte i Aalesund):
Paa Storhove …”. Avisen kunne dagen efter meddele, at alt var udsolgt til forestillingen.
126 Således bragte Politiken hver dag lange reportager om Aalesunds brand, fortalte om hjælpen fra Danmark, og hvor meget der hver dag blev samlet ind til
hjælpearbejdet.
127 Alexander Kielland var amtmand i Romsdal og var straks efter ulykken taget
til Aalesund. Han fulgte hjælpearbejdet nøje og skrev rapporter om det.
128 Politiken 14.2. 1904: ”Dag til Dag. – Bjørnstjerne Bjørnson, der er paa Romerrejse, kom hertil Byen igaar med Aftentoget fra Göteborg, hvor han tilbragte Dagen iforgaars. Digteren vil rimeligvis blive her og hvile sig nogle Døgn. Han agter
at opholde sig hos Boghandler Hegels paa Skovgaard”. Bjørnsons var i København til den 22.2. 1904.
129 Brevet er tilsyneladende ikke bevaret.
130 Johanne Dybwad (1867-1950) norsk skuespiller og instruktør. Hun var sin
tids mest originale norske scenekunstner. Fra 1888 var hun engageret ved Christiania Theater, hvor hun snart blev den førende Ibsen-skuespiller. Hun var den
ledende skuespiller ved Nationaltheatret fra 1899 til1947. Johanne Dybwad gæsteoptrådte flere gange i Danmark, bl.a. i 1903 da hun spillede Puk i En Skærsommernatsdrøm på Det Kongelige Teater.
131 Nicolai Anders Neiiendam (1865-1945) dansk skuespiller, instruktør og forfatter, der var engageret ved Dagmarteatret fra 1895 til 1899 og på Det Kongelige
Teater fra 1899 til1930.
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Carl Johannes Nielsen (1870-1935) dansk skuespiller, sceneinstruktør og teaterdirektør, der debuterede i 1897 som Arv i Ludvig Holbergs Maskerade. På
Folketeatret 1897-99 fik han under Herman Bangs instruktion lejlighed til at vise, hvad der boede i ham. Rollen som pastor Sang i BBs Over Evne blev hans
store gennembrud.
133 Ernst Bojesen var PNs meddirektør på Gyldendal. Han havde været ejer af
Nordisk Forlag, der i 1903 blev sluttet sammen med Gyldendal. PN og Bojesen
havde længe kæmpet mod hinanden, og nu skulle de arbejde tæt sammen. PN
havde ikke set frem til dette samarbejde, for han betragtede Bojesen, trods hans
store dygtighed, som en plebejer og mente, at den store dannelsesforskel mellem
dem kunne gøre et samarbejde vanskeligt, men heldigvis blev samarbejdet godt,
og de to direktører havde det gemytligt med hinanden.
134 syner i betydningen viser. BB har ifølge Sigbjørn Grindheim brugt ordet sådan også i andre tekster.
135 Politiken 22.5. 1904, Bjørnstjerne Bjørnson: ”Lidt om Italien”. Artiklen, der
breder sig over tre spalter på forsiden, er bemærkninger til Hans Kincks bog Italienerne. B.B. skriver bl.a.: ”Hans Kinck gør Gabriele d’Annunsio til ”en ægte”
Nutidens Italiener. Havde han føjet til, at de Italienere, som ikke kan fordrage
d’Annunsio er lige saa ”ægte”, ja ægtere, saa havde jeg intet skrevet. Men det er
dette, han forsømmer. Han forsømmer ogsaa at sige os, hvad der er d’Annunsios
Fortjeneste, nemlig hans vidunderlige Sprogkunst. Hans Kinck nævner bare
hans ”Retorik”, som er os alle i Vejen, navnlig i hans Dramer. Men inde i denne
Retorik, og endmere i hans Skildringer, er der en Sprogets Nuancerigdom, som
saavidt jeg har læst og forstaaet, ingen samtidig Forfatter ejer Magen til”. Gabriele d’Annunzio (1863-1938) italiensk forfatter.
136 Jacob Breda Bull (1853-1930) norsk forfatter, hvis forfatterskab var omfattende. Det var særlig folkelivsskildringerne fra Rendalen, der gjorde ham populær. Han er bedst kendt for novellen ”Vesleblakken”, udgivet i samlingen
Prestegårdshistorier (1914).
137 Bjørnson arbejdede på stykket Daglannet. Det blev færdigt 23.8. 1904.
138 Stykket udkom den 12.10. 1904.
139 Bjørnstjerne Bjørnson: Daglannet. Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag 1904.
140 Betty Nansen havde selv skrevet til Bjørnson 27.8. 1904: ”Ja, nu er vi da
midt i Over Evne. Og jeg tror, det bliver godt. Johs. Nielsen er saa svært flink
som Sang. Den Mand har et helt Væld af Følelser”. Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske III, s. 110.
141 Mette Sophie Gauguin, født Gad (1850-1920) dansk huslærer og oversætter,
der i 1873 blev gift med den franske maler Paul Gauguin (1848-1903). I 1884
flyttede parret til København, men allerede i 1885 forlod Paul Gauguin sin familie. Der var fem børn, som Mette Gauguin nu blev alene om at forsørge. Man ved,
at hun solgte et værk af Éduard Manet og et af Edgar Degas til Edvard Brandes,
som i 1887 var blevet gift med hendes søster Ingeborg.
142 Nytte i betydningen benytte.
143 Betty Nansen skrev beroligende til BB den 18.9.: ”Min Mor er saavist ikke nogen Sara Ber[n]hardt, men hun er en sød og fin lille Kone, klog og meget smuk.
Bjørn har i sin Tid spillet med hende og været svært glad for hende”. Bjørnstjerne
Bjørnsons Brevveksling med danske III, s. 115.
144 Brevet fra Bjørn er dateret Kristiania 23/9 1904 og lyder: ”Kjære Peter. Det er
synd, at Fars ny stykke skal gaa af stabelen nu, han burde se paa det, for der er
efter min mening feil som kan gjøres godt, naar han lar det ligge en stund og ser
det efter med afkjölet blik. Finder du ikke som jeg? Bare det, at Faderen ikke
holder maal med de andres udtalelser om ham. Kan du intet gjøre. Hjertelig hilsen Din B.B.” KB. NKS 4043, 4º.
145 Maria Ring (1855-1929) f. Petersen. Gift første gang med skuespilleren Frederik Müller, anden gang med skuespilleren Johannes Ring. Hun debuterede i
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1877 på Horsens Teater, fordi der tilfældigvis var sygdom blandt hendes mands
personale. Frederik Müller var leder af et teaterselskab. Fra 1883 var hun og
hendes mand tilknyttet Dagmarteatret, men hovedindsatsen gjorde hun på Folketeatret, hvor hun udviklede sig til karakterskuespiller.
146 Betty Nansen sendte 10.9. et begejstret brev til BB, da hun havde læst stykket, og skrev bl.a.: ”Peter sidder inde i den anden Stue og siger han kan se paa
min Ryg, at jeg er lyrisk. Han skulde tale med! Han kom hjem med Hatten paa
Skæv og Frisuren i Uorden – og da er det paa det yderste – gav mig Stykket og
sagde: Dette er Fanden gale mig det dejligste Du har læst! For han bander saa
stygt, naar han er begejstret”. Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske
III, s. 113-114.
147 Stykket var tilegnet ”Det svenske Académie i taknemlighed”.
148 Over Evne I havde premiere på Folketeatret 8.10. 1904 med Betty Nansen i
rollen som Klara Sang.
149 Frederik Hegel blev gift med den irske godsejerdatter Elisabeth Kathleen Margaret Redington (1878-1962).
150 Gustav Emil Thomassen (1862-1929) norsk skuespiller, der debuterede 1881
på Bergens Nationale Scene. Efterhånden blev han en af teatrets hovedkræfter
som skuespiller og instruktør, og han var direktør for teatret fra 1900 til 1905,
da han blev knyttet til Nationaltheatret.
151 C.P. er Clemens Petersen.
152 Niels Christian Frederiksen (1840-1905) dansk politiker og nationaløkonom,
der var medlem af Folketinget 1866-1877. Han opbyggede erhvervsvirksomheder
i Danmark og Sverige men gik fallit 1877 og emigrerede til USA. Her etablerede
han en stor forretning, men gik i 1889 også fallit med den. Kort før sin død vendte han tilbage til Danmark.
153 Christoffer Mathias Clemens Petersen, ”Clemmen” (1834-1918) dansk forfatter, litteratur- og teaterkritiker, hvis litterære karriere var på sit højeste, da han i
1868 blev anklaget for en sædelighedsforbrydelse (homoseksualitet) og i al hast i
1869 måtte flygte til USA. Her boede han i 36 år, indtil han i oktober 1904 flyttede tilbage til København. Nu var hans sag retslig forældet. I mellemtiden havde
hans navn været tabu i de litterære kredse. Da han vendte hjem med hjælp fra
familie og venner, var han derfor ukendt for de fleste. Han havde mistet al sin
bagage, alt tøj og alle de breve og artikler, han havde skrevet, da han vendte tilbage.
154 Ann Margret Holmgren (1850-1940) svensk forfatter, fredspolitiker og kvindesagsforkæmper, der debuterede under pseudonymet Märta Bolle med Fru Stråhle. Tidsbilder ur tre släktled (1894). I 1896 udkom När riddar Ulf suckar. Ur familjekrönikan på Höögsborg. Begge bøger blev oversat til tysk.
155 Sofie Manthey (1839-1908) norsk. Hun var en trofast ven af Karoline og BB,
holdt bl.a. jul på Aulestad flere gange og besøgte dem også, da de var i Rom.
156 Sven Adolf Hedin (1834-1905) svensk rigsdagsmedlem, kommunalpolitiker,
avisredaktør og skribent.
157 Alvilde Prydz (1846-1922) norsk forfatter, der debuterede i 1880 med Agn og
Agnar, der har en stil, som viser påvirkning fra BB. Hun udgav både romaner og
skuespil.
158 Johan Teodor Lundberg (1852-1926) svensk billedhugger, gift med Ellen Emilia Nyblom (1869-1933) svensk forfatter.
159 Ove Rode anmeldte opførelsen i Politiken 9.10. 1904, O.R.: ”Teatrene. – Folketeatret. Over Evne (Første Stykke). Skuespil i 2 Akter af Bjørnstjerne Bjørnson”.
”For Folketeatret var da Aftenens store Sejr den, at en overordentlig kunstnerisk
Anspændthed førte Personalet lige til Maalet og ikke en Tomme ved Siden af. Der
kan vanskeligt siges for gode Ord om den Finhed, hvormed Hr. Johs. Nielsen
havde røgtet sin Opgave som Iscenesætter”.
160 Poul Theodor Levin (1869-1929) dansk forfatter, dr. phil., kritiker og tidsskriftredaktør, der debuterede i 1890 med Island i Fristatstiden (sammen med
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Julius Clausen). Han var en meget god ven af både Edvard Brandes og Peter
Nansen.
161 Vilhelm Rasmus Andreas Andersen (1864-1953) dansk forfatter og litteraturhistoriker, professor i dansk litteratur 1908-30. Af hans hovedværker kan nævnes den fire bind store Tider og Typer af dansk Aands Historie (1907) og Illustreret dansk Litteraturhistorie (1921-34).
162 Politiken 15.10. 1904, usign.: ”Bjørnson og det kgl. Teater. – I adskillige Blade
kan man læse en Notits, der meddeler, at det kgl. Teater kom for sent til at erhverve Daglannet, fordi Direktør Peter Nansen paa Forhaand havde sikret Folketeatret dette Skuespil. Notitsens Tone er bitter; den klager over, at det kgl. Teater, som ved denne Lejlighed kaldes Nationalteatret, er forbigaaet, og en passende Tilføjelse til Notitsen vil bibringe Læseren den Anskuelse, at Hr. Nansen har
baaret sig mildest talt smart ad ved at benytte sin Dobbeltstilling som Forlægger
og som Ven af Folketeatret til at beskytte denne Scene paa det kgl. Teaters Bekostning. Notitsen er optaget enslydende, saa at man kunde fristes til at tillægge
den en officiel Oprindelse som undskyldende Meddelelse fra det kgl. Teater”.
163 Betty Nansen fik ros af Ove Rode for sin rolle som Klara Sang i Over Evne. Politiken 9.10.1904: ”Fru Nansen havde med hele sin indtrængende Kunst formet
Skikkelsen over disse to Momenter: Sygdommen og Tankestyrken. Hendes Klara
var lutter Hjerne og Nerver. Et stakkels oprevet, ophidset Menneske i en stadig
dirrende Uro – med de søvnløse, forpinte, forvildede Øjne – men hvis Tanker
samtidigt med en skærpet Aandsvaagenhed og Følsomhed følger alt, hvad der
foregaar omkring hende. Det var saare skønt, da Søvnen i første Akts vidunderlige Slutning pludselig sænker sig over dette forpinte Hoved og sagte stryger al
Uro bort”.
164 Valdemar Petersen, på daværende tidspunkt overbetjent i Københavns politi.
165 Betty Nansens brev til B.B., dateret 22.10. 1904, er aftrykt i Bjørnstjerne
Bjørnsons Brevveksling med danske III 1875-1910, s. 120-21.
166 Paul Lindau (1839-1919) tysk forfatter, korrespondent, avisredaktør, teaterleder og tidsskriftudgiver. I 1870 udgav han Harmlose Briefe eines deutschen
Kleinstädters, der blev efterfulgt af Moderne Märchen für grosse Kinder og Literarische Rüksichtslosigkeiten (1871). I disse bøger hudflettede han tyske litterære
synder og de politiske lederes overfladiskhed.
167 Henvendelsen hænger sammen med den, der følger efter, og må formodes at
være skrevet før denne. Da Bjørnson boede på Via Gregoriana 38 fra den 4.10.
1904 til den 5.7. 1905, er henvendelsen antagelig fra oktober eller november
1904.
168 Jóhann Sigurjónsson (1880-1919) islandsk forfatter, der skrev skuespil og
digte på både islandsk og dansk. Han debuterede i 1905 med Dr. Rung og er
mest kendt for sit skuespil Fjalla-Eyvindur – dansk Bjærg-Ejvind og hans Hustru
(1911).
169 Jacob Breda Bull (1853-1930) norsk forfatter, der særlig var kendt for folkelivsskildringerne fra Rendalen, hvor han var vokset op, f. eks. Østerdalskongen
(1907) og Glomdalsbruden (1908). Han debuterede med novellen Paa Grænsen
(1879). Den var tydeligt inspireret af Bjørnson. Hans to samfundskritiske skuespil, Uden Ansvar (1890) og Alvorsmænd (1891), vakte opsigt.
170 Det blev Gyldendal, der udgav dramaet. Jacob B. Bull: Christian Frederik Norges Konge. Folkeskuespil i 5 Akter. Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1905.
171 Daglannet blev ikke opført på Folketeatret.
172 Fortællingen Mary.
173 Cavlings blad er Politiken. Paulus Henrik Cavling (1858-1933) dansk journalist, redaktør og forfatter, der fra foråret 1886 var ansat ved Politiken, som han
1.7. 1905 blev redaktør for. Danmarks mest prestigefyldte journalistpris er opkaldt efter ham: Cavlingprisen. Cavling og PN var en årrække meget nære venner.
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Her ligger BB fuldstændig på linje med den norske avis Verdens Gang, der
også skældte ud på Politiken. Politiken 13.10 1905, usign.: ”Indblanding. Verdens
Gang har i den sidste Tid i skummende Tone udskældt Politiken for Indblanding i
’norske Forhold’ og ’Agitation for en norsk Republik’”. Under overskriften ”Prins
Carl”, skriver Politiken bl.a.: ”Spørgsmaalet om Republik eller Kongedømme i
Norge kan umuligt være nogen Hovedsag for Danske. Det er et norsk
Spørgsmaal, som Norsmændene maa afgøre. Vi kan selvfølgelig have vore Sympatier for den ene eller den anden Statsform, og vi forbeholder os unægtelig ogsaa Ret til at udtrykke dem, uanset om Verdens Gang for Tiden tilfældigvis skulde have forladt nogle tidligere Standpunkter og følgelig ikke kan fordrage at høre
dem omtalte med Respekt”. Samme dag havde Politiken på forsiden denne artikel: ”Kristiania Arbejdere og Norges Fremtid”. Heri stod, at 500 mennesker på et
møde havde besluttet at kræve folkeafstemning om statsformen.
175 Viggo Ullmann (1848-1910) norsk skolemand og politiker, der sad i Stortinget
for Venstre fra 1885 til 1900. Han var stortingspræsident 1892-94, 1897 og
1898-1900. Fra 1902 var han amtmand i Telemark. Han var en af landets mest
markante offentlige personer, der engagerede sig på en række samfundsområder. Politiken 13.10. 1905, Qq: ”Interview med Amtmand Ullmann. Han udtaler
sig for en norsk Republik. – Og polemiserer mod ’Verdens Gang’”. Politiken vil
bl.a. høre Ullmanns mening om kongedømme eller republik. Han svarer: ”Jeg vil
foretrække, at Afgørelsen træffes ved det nye Valg til næste Efteraar. Subsidiært
vil jeg se det afgjort ved Folkeafstemning. Det allerværste, der efter min Mening
kunde hænde, var, om man nu vilde paa-oktrojere Norge et Kongedømme, thi
hvad enten nu Flertallet i Landet er Kongeligtsindede eller Republikanere – min
personlige Mening er, at Republikanerne er i overvejende Flertal – saa vilde det
første, som den nye Konge mødte i Norge, være et stort og udpræget republikansk Oppositionsparti, der vil gøre Indførelsen af Republiken til sit Hovedformaal. Tidligere eller senere vilde det sætte det Formaal igennem”.
176 Prins Carl, næstældste søn af den danske kong Frederik 8. Han var døbt
Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, men skiftede navn til Haakon VII,
Norges konge (1872-1957). Han var i 1896 blevet gift med prinsesse af Storbritannien og Irland Maud Charlotte Mary Victoria (1869-1938). Sammen havde de
sønnen Olav, Norges kronprins, født 1903.
177 Courtoisie, fransk: belevenhed, ridderlighed.
178 Jærtegn, oldnordisk jarteikn: overnaturlig eller usædvanlig hændelse opfattet
som tegn på, at noget vil ske.
179 Den 18.11. 1905 blev den danske prins Carl ved en folkeafstemning valgt til
konge af Norge med navnet Haakon VII. Han skulle den 25.11. holde indtog i
Kristiania. Politiken 25.11. 1905: ”De sidste Forberedelser i Kristiania. – De store
Øjeblikke. – Et Besøg i Kong Haakons nye Hjem”. Politiken 26.11. 1905. Hele forsiden drejede sig om: ”Kong Haakons Indtog i Kristiania. – Den største Festdag i
Norges Historie”.
180 Niels Christian Ditleff (1881-1956) norsk diplomat og forfatter, der fra 1903
til 1906 var sekretær ved generalkonsulatet i Le Havre. Han havde skrevet til
B.B. om sit drama, som han indså ikke var godt nok. Han fik senere bl.a. udgivet: Tahove. Skuespil i 3 akter under pseudonymet Gunnar Vihde (1921) og Da
tyskfangene blev reddet (1955).
181 Politiken 24.6. 1906: ”Dag til Dag. – Dr. Vilh. Andersen, der idag taler paa
Skamlingsbanken, er kommen til Stede efter Indbydelse af Skamlingsbankeforeningen. Det var egentlig Hensigten, at Bjørnson skulde have talt St. Hans Dag,
men den norske Digter bad om i Stedet at matte tale 2. Pinsedag, og han holdt
da det store og meget omtalte Foredrag …”.
182 Politiken 4.12. 1905, usign.: ”Fest hos Statsminister Michelsen. – En Tale af
Kong Haakon”. Det fortælles, at statsministeren lørdag 2.12. havde givet souper
for ca. 130 gæster, heriblandt BB. Kongen og dronningen var kommet lidt efter
klokken otte, statsministeren udbragte en skål for dem, der blev efterfulgt af liv174
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lige hurraråb. ”Kong Haakon takkede: Af det norske Folk var der blevet forelagt
Kongen og Dronningen store Opgaver, der imidlertid blev dem i høj Grad lettede
ved den Modtagelse, de havde faaet, den Kærlighed og Varme, der var strømmet
dem i Møde fra det Øjeblik, de havde sat Foden paa norsk Grund. ’Det er vort
Haab’, sagde Kongen til Slutning, ’at det vil lykkes os at bringe Konge og Folk i
Fuld Samfølelse. Fædrelandet leve!’. Efter Souper’en lod Kongen og Dronningen
en stor Del af Gæsterne forestille for sig”.
183 Betty Nansen havde været på Skandinaviensturné, som var lidt af et triumftog. Gæstespillene var begyndt i august 1905 i Stockholm. Derefter var hun i
Helsingfors, Bergen og Kristiania.
184 PN var i februar 1906 rejst til Kristiania og købte for 200.000 kroner Albert
Cammermeyers Forlag, det førende forlag i Norge.
185 Det drejer sig om fortællingen Mary, som Bjørnson var begyndt at skrive i
september 1904.
186 I 1904 blev der oprettet en norsk afdeling af Gyldendal med hovedkontor i
Kristiania. Det skete blandt andet for at prøve at fjerne den modvilje, der var i
Norge, mod, at norske forfattere udkom i Danmark. Nansen ville gerne styrke
Gyldendal i Norge og købte derfor i 1906 Albert Cammermeyers Forlag. Det var
det førende forlag i Norge og havde den meget dygtige svenskfødte boghandler
Lars Swanström (1858-1939) som direktør.
187 I februar 1906 flyttede Albert og Dagny Langen officielt fra hinanden, men
blev ikke skilt. Siden 1903 havde Albert Langen haft en elskerinde, den norske
kvinde Josephine Rensch (1881-1973). Dagny blev boende med ægteparrets to
sønner i Paris. Albert Langen og Josephine Rensch boede i deres fælles hus i
München-Schwabig.
188 Felix Bloch (1845-87) tysk teateragent overtog i 1872 sin fars teateragentur
og gav det navnet Felix Bloch Bühnenmanuskript-Verlag und Theateragentur. I
1887 overtog hans enke og bror virksomheden, som fik navnet Felix Bloch Erben.
189 Eduard Bloch (1831-1895) tysk boghandler og teaterforlægger. Hans søn
Ludwig Bloch (1859-1939) overtog forlaget efter faderen.
190 Bjørnson skulle tale ved et møde på Skamlingsbanken den 4.6. 1906. Politiken 5.6. 1906, C.: ”Bjørnson paa Skamlingsbanken. – Det største Folkemøde siden 80’erne. – 12,000 Tilhørere. Valfart fra Sønderjylland. – Ingen Politivagt ved
Grænsen. – Privat for Politiken. (…) Bjørnson taler. Efter en Indledningstale af
gamle Pastor Johannes Clausen fra Vonsild traadte Bjørnson frem paa den
kæmpestore Talerstol, uvilkaarlig hilst med ’Ja vi elske dette Landet’. Med vidunderlig Kraft og Myndighed holdt han sin store Tale om Nordens Fremtid. Og
alle følte det, at han, og han alene, var Manden, der kunde tale saadan, at man
lyttede ikke blot i vore egne Riger, men langt ud over Evropa. Talen, der spændte
fra den højeste Patos til den luneste Humor, endte med et Leve for ’den danske
Vaar, paa Markerne og i Menneskenes Sind’, og et Haab om, at Dr. Vilhelm Andersen, der til St. Hans Dag skal tale paa Skamlingsbanken – ’jeg tror, den mest
veltalende Mand, som Danmark nu har’ – vilde tage Bjørnsons Tanke om Verdensfreden op”.
191 Bjørnstjerne Bjørnson: Mary, Fortælling. Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1906. Edvard Hoem skriver om Mary: ”Bjørnson imponerer. Enno kunne han slåst med stoffet sitt, og både dei samfunnsmessige konvensjonane som den eigenrådige Mary støyter imot, og hennar
provoserande hang til å styre etter sin eigen nase, fangar noko inn av det moderne dilemma som mesteparten av litteraturen i tida styrte utanom”. Edvard
Hoem: Det evige forår, s. 440.
192 Der blev lavet et ”Oplag til Export” i en lidt ringere papirkvalitet.
193 Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866-1912) norsk arkitekt, professor i bygningskunst og forfatter. Han udgav i 1906 To Brødre.
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Donatello, opr. Donato de Niccolò di Betto Bardi (1386-1466) italiensk billedhugger, der var en af de ledende kræfter i skabelsen af renæssancens kunst.
Med den antikke skulptur som inspiration stræbte han efter den realistiske og
udtryksfulde gengivelse af den menneskelige figur. Den hellige Cecilia (omkr.
200) romersk jomfru, kristen martyr og musikkens skytsengel. Legenden om
hende fortæller, at hun på brudenatten omvendte sin hedenske mand Valerianus til kristendommen og sammen med ham og hans bror led martyrdøden. Cecilia omtales flere gange i Mary, bl.a. i kapitlet ”Tre år efter”: ”Hvor hadde han
været i mellemtiden? Nede i byen for at kjøbe en avstøpning af Donatellos den
hellige Cecilia. Han måtte sammenligne! Men det kunde da Alice skjønne på forhånd, at Donatellos Cecilia fallt frygtelig igjænnem”. B.B. Samlede værker. Andet
bind 1910-1911, s. 476.
195 Her hentyder BB til PNs samarbejdspartner Ernst Bojesen.
196 Muligvis Hanna Elisabeth Bernburg, f. 1878, der var engageret i kvindesagen
og Kvindelig Læseforenings pressekomités sekretær. Hun var også sekretær i
Danske Kvinders Fredsforening.
197 Olaf Peder Monrad (1849-1920) norsk præst, forfatter og oversætter.
198 Cally Monrad (1879-1950) norsk sanger og skuespiller.
199 Bjørnson hentyder her til Bibelen. Det gamle Testamente. Tredje Mosebog.
Kapitel 11: Loven om rene og urene dyr.
200 Thorvald Amund Lammers (1841-1922) norsk jurist, sanger, komponist og
dirigent, der bl.a. har komponeret oratoriet Fred til B.B.s tekst. Han var Norges
mest betydende mandlige sanger i slutningen af 1800-tallet. I 1890’erne begyndte han sit vigtige arbejde for at gøre norsk folkemusik kendt.
201 Bjørnson havde hørt om Henrik Ibsens salg af sine værker til Gyldendal, og
da han anså ham for en god forretningsmand, ville han også selv sælge. Flere af
familiemedlemmerne var imod, men Bjørnson holdt på sit, kontaktede
Swanström, og denne gav Nansen besked. Sidst i november rejste Nansen til
Kristiania med en tilladelse til at give Bjørnson det samme for hans værker, som
Ibsen havde fået for sine.
202 PN var kommet til Kristiania som både ven og forhandler for Gyldendal, og
han startede den første december sit ophold med et hyggeligt samvær med
Bjørnson og hans datter Bergliot.
203 Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson havde fem børn: Bjørn f. 1859, Einar f.
1864, Erling f. 1868, Bergliot f. 1869 og Dagny, f. 1876.
204 Bjørnson havde ikke været tilfreds med at få det samme som Ibsen, men ville
have mere end ham, fordi han havde tilført Gyldendal både Alexander Kielland
og Joans Lie. Desuden var Ibsen nu en rig mand, mens han selv var fattig. Han
forlangte 200.000 kroner for sine værker. Der blev vekslet telegrammer mellem
Kristiania og København, og til sidst kunne Nansen tilbyde ham de 200.000
kroner fordelt over tyve år.
205 August Bagge (1864-1941) dansk forlagsdirektør, der var blevet direktør i
Gyldendal ved sammenslutningen i 1903 af Gyldendalske Boghandels Forlag og
Det nordiske Forlag. Bagge var Julie Hegels bror. Han var vendt hjem fra udlandet og genoptog forbindelsen med sin gamle kæreste, baronesse Helga WedellWedellsborg, der var blevet enke. De forlovede sig, men hendes far, direktør for
Magasin du Nord i København Theodor Wessel, ville ikke give sit samtykke til
ægteskab, før Bagge sad i en stilling, der gav ham anseelse i folks omdømme.
Wessel stillede som betingelse, at Hegel skulle optage ham som kompagnon i
Gyldendal, og til gengæld indskød han en halv million kroner i forlaget.
206 Peter Elias Bjørnson (1838-1906) norsk byfoged. Han døde den 18.12. 1906.
207 Betty Nansen havde i december 1906 skrevet kontrakt med Det Kongelige Teater.
208 Karin Michaëlis: De smaa Mennesker. Fortællinger. København: Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag 1906.
194
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Betty Nansen var igen på turné, der bragte hende til Norge, Sverige, Finland –
ja, helt til Sankt Petersborg, der dog var en skuffelse for hende. Langt bedre gik
det i Finland, hvor hun fik stor succes i Wiborg.
210 PN skrev til Dagny Bjørnson 6.1. 1908: ”Hils Deres Forældre tusind Gange og
tak Deres Fader for det Kort, han sendte mig. Han er sødere end noget andet
Menneske i Verden. Gid dog det nye Aar maatte bringe ham ny Sundhed, nye
Kræfter”. Nasjonalbiblioteket Oslo. Brevs. 253.
211 Hans Carl Emil Carstensen (1837-1922) var redaktør af Nationaltidende.
Bjørnsons artikel om Oskar II blev trykt heri den 11. december 1907.
212 Betty Nansen kom først til at spille Tora Parsberg igen i 1910. Det Kongelige
Teater havde premiere på stykket 5.3. 1910.
213 Holger Drachmann var den 14. januar 1908 afgået ved døden på Kamillianerklinikken i Hornbæk. Nansen forsøgte sammen med andre at gøre Drachmanns bisættelse til en stor national begivenhed. Drachmanns kiste kom med
tog fra Helsingør til København, hvor den blev kørt til krematoriet på Bispebjerg.
Dagen efter blev urnen ført til Odd Fellow Palæet, og den 22.1. gik et stort følge
fra palæet, gennem Bredgade til Nordre Toldbod, hvorfra urnen skulle sejles til
Frederikshavn. I følget var bl.a. Gyldendals samlede personale og Politikens
medarbejderstab. Blandt de omkring 100 mennesker der sejlede med til Frederikshavn var PN og Ernst Bojesen.
214 Malerne Peder Severin Krøyer (1851-1909) og Michael Ancher (1849-1927),
der begge var Drachmanns gode venner. I Skagen blev Drachmanns urne og sørgetoget modtaget af byens befolkning, processionen drog gennem klitterne til et
gravkammer opført af store kløvede granitblokke. Her blev urnen anbragt, og adskillige holdt tale.
215 Christian Danneskiold-Samsøe (1836-1908) dansk greve og teaterchef for Det
Kongelige Teater fra 1894.
216 Paul Lange og Tora Parsberg fik premiere på Det Kongelige Teater 5.3. 1910.
217 August Liebmann (1864-1952) dansk skuespiller, der debuterede i 1890 som
Horace i Molières Fruentimmerskolen. Med hans glansfulde ydre og musikalske
stemmeføring mente man, at en ny elsker i dansk teater var født. Men det viste
sig hurtigt, at han manglede gløden og temperamentet. Da han kom til at spille i
lystspillet på Dagmarteatret, var det åbenlyst, at her lå hans rette felt. Han var
tilknyttet Dagmarteatret 1891-1894 og 1910-1913 og var desuden teatrets direktør 1910-11. I årene 1894-1910 og 1913-1930 optrådte han på Det Kongelige
Teater.
218 Alexander Kielland var død den 6. april 1906.
219 Politiken 15.1. 1908, side 5: Under ”Fem Billeder af Holger Drachmann” står
der: ”Fra Rom sender Bjørnson Drachmann en sidste Hilsen: Lad synke meget
af, hvad han har gjort. Da ses det bedre, hvad er evigt stort. Rom, den 14. Januar 1908, Bjørnstjerne Bjørnson”.
220 B.B.s En fallit åbnede 1.9. 1906 Det Kongelige Teaters sæson i en ny indstudering med Chr. Zangenberg i hovedrollen som grosserer Tjælde. Anmeldelse i
Politiken 2.9. 1906, L.C. Nielsen: ”Teatrene. – Det kgl. Teater. En fallit. Skuespil i
4 Akter af Bjørnstjerne Bjørnson”. ”Saa varmt af Liv, som det er fra Bjørnsons
Haand, blev det ikke i Skuespillernes. Ikke saa fyldigt og dybt af medfølende
Fantasi, ikke saa frodigt og naivt; hvad der skulde virke stærkt ved Følelsens rige Oprindelighed, blev svagt ved Udførelsens sentimentale Bravhed; hvad der
skulde lyde som Lære, ja som Lov, at Oprejsning kan vindes gennem Fald, hørtes som en Familiehistorie, der ikke har videre Almengyldighed end mangen anden”.
221 Tane eller tande: væge i lys eller lampe, specielt om det stykke af vægen i et
lys, der rager op over lysets masse og kan antændes.
222 Sophus Michaëlis havde bl.a. skrevet i København 15.1. 1908: ”Holger
Drachmann burde være død paa sin 60aarige Festaften, paa Toppunktet af en
høj og straalende Illusion. Han burde være kvalt af Festrøgen, død paa Fakkel209
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baalet, gaaet til Grunde i sin egen Digtnings Ragnarok, i en sidste Opblussen af
sit bedste Jeg, i en salig Indbildning af at være sit Folks Yndling og Helt”. Her citeret fra Politiken 17.1. 1908, Ven af Drachmann: ”’København’s Bærme”. Vennen
undrede sig over, at Sophus Michaëlis upåtalt kunne få lov til at nedrakke
Drachmann i København.
223 Holger drachmann: Sangenes Bog (1889) (tilegnet Edvard og Nina Grieg), Forskrevet (1890) og Melodramer (1895). Indhold: Præludium, Middelalderlig,
Snefrid, Amor Triumfans, Dansen paa Koldinghus, Til Hyrdefløjtens Toner. Alle
tre bøger er udkommet hos Gyldendal.
224 B.B. skrev på stykket Når den ny vin blomstrer. Det blev først færdigt i foråret
1909.
225 PN boede under sit ophold i Berlin på Grand Hotel de Rome et du Nord, men
opholdt sig meget hos forlæggerfamilien Fischer i deres store Grunewald-villa. I
det hjem følte han sig hjemme, og Hedwig Fischer inviterede ham flittigt. Men
han var også sammen med Herman Bang, som på dette tidspunkt boede i Berlin.
226 Otto Brahm, opr. Abrahamsohn (1856-1912) tysk forfatter, kritiker og instruktør, der 1889 i Berlin var medstifter af Freie Bühne, som han også ledede.
Fra 1894-1904 var han leder af Deutsches Theater i Berlin og overtog derefter
Lessingtheater, som han styrede til sin død. Sammen med forlæggeren Samuel
Fischer startede han i 1890 månedsskriftet Freie Bühne für modernes Leben.
Han var kritiker ved aviserne Frankfurter Zeitung, Vossische Zeitung og Die Nation.
227 Julius Elias (1861-1927) tysk forfatter, kunstsamler, oversætter og litteraturog kunsthistoriker, der var medudgiver af den tyske Ibsen-udgave (14 bind
1898-1909) og af Bjørnsons værker (4 bind 1911) ved S. Fischer Verlag i Berlin.
Han var medstifter af Freie Bühne.
228 Samuel Fischer (1859-1934) en af Tysklands mest betydningsfulde forlæggere, der grundlagde S. Fischer Verlag i Berlin 1886. Den første udgivelse var Henrik Ibsens skuespil Rosmersholm. Fischer giftede sig i 1893 med Hedwig
Landshoff (1871-1952). Nansens første udgivelse hos Fischer var: Eine glückliche
Ehe. Berlin: S. Fischer 1894. Året efter udkom: Julies Tagebuch. Roman, Maria
og Gottesfriede. Bøgerne udkom i store oplag og solgte godt. Fischer var så tilfreds med salget, at han før julen 1896 sendte Nansen et æreshonorar på 300
mark og i påsken 1897 fejrede ham ved en privat fest i Berlin. Nansen blev en
meget god ven af ægteparret Fischer.
229 Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862-1946) polsk/tysk forfatter, der i
1912 fik nobelprisen i litteratur. Han var den mest betydende tyske repræsentant for naturalismen og har skrevet en lang række dramatiske værker. Han var
1904 blevet gift med Margarete Marschalk (1875-1957) tysk skuespiller.
230 Jonas Lie døde under et ophold i Fleskum, Bærum den 5.7. 1908.
231 Thomasine Lie var død i oktober 1907. Året før havde Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson besøgt Lie for første gang siden 1887. Midt i november 1907 var de
igen på besøg hos Jonas Lie.
232 John Brynildsen (1852-1926) norsk sprogforsker og leksikograf, der bl.a. udgav Norsk-engelsk ordbog, som var den, BB gerne ville have. Salmonsens Konservationsleksikon er et dansk leksikon udgivet i forskellige udgaver fra 1893 til
1949.
233 PN fik straks telegrafisk meddelelse om Jonas Lies død fra dennes børn. Begravelsen foregik i Frederiksvern 9.7. 1908. Selve højtideligheden fandt sted i
byens gamle kirke, der af byens kvinder var smykket med planter og blomster.
Kirken var fyldt til sidste plads.
234 Det var Sangenes Bog (1889), der var tilegnet ægteparret Grieg.
235 Det var ofte PN, der repræsenterede Gyldendal ved begravelser, han havde en
svaghed for dem og blev ligefrem berømt for sin hyppige deltagelse.
236 Der var et brev på vej til ham fra Jacob Hegel, som skrev: ”Jeg ved slet ikke,
hvorledes jeg skal takke Dig for Dit udmærkede Bidrag til Mindebogen om Fader.
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Du ved, hvor glad jeg er for Kiellands Karakteristik; men Din er blevet, som man
kunde sige sig selv, langt finere forstaaende. Dog det var ogsaa selvfølgeligt. Ingen har kjendt ham bedre end Du, og ingen var han mere glad for at være sammen med end Dig, og derfor blev ogsaa hans hele Væsen mere aabent overfor Dig
end for de fleste andre”. Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med danske 18751910. III, s. 258.
237 Ægteparret Bjørnson var den 1. december rejst fra Kristiania. I begyndelsen
af måneden var Bjørnson blevet alvorligt syg.
238 Konrad Jahn var en af Karoline Bjørnsons slægtninge. Karoline Bjørnsons
mor, Marie, var født Jahn og voksede op hos sin tante og onkel Catherine og
Adolph Jahn. Bjørnstjerne Bjørnson havde allerede den 13. februar 1901 skrevet
til Jacob Hegel: ”Faa for fanden al hans gjæld betalt”. Conrad Jahn var Karolines
morbror og havde været fuldmægtig hos borgmester Finsen i Sønderborg. Om
det er denne Conrad, det her drejer sin om, er uvist.
239 Bjørnson havde modtaget PNs lille bog Kurrer paa Traaden. Telefon-Samtale,
der blev sendt som julehilsen 1908 til Betty og Peter Nansens venner. Enakteren
blev også offentliggjort i Juleroser. Senere kom den med i Nansens Samlede Skrifter (1908-09), og endelig udkom den på Gyldendal 1909 som bog, der i 1920 var
solgt i 10.650 eksemplarer.
240 ”Tigerkatten” er den unge Lillian Francke, der ved enakterens begyndelse gabende ligger og læser avis på chaiselongen i sin moderne elegante stue. Kurrer
paa Traaden beskriver meget fint den unge lunefulde kvindes forstillelse.
241 Betty Nansen var syg det meste af foråret 1909.
242 Grev Danneskiold-Samsøe døde i november 1908. Den kunstneriske leder af
teatret, Einar Christiansen, blev konstitueret teaterchef, men man regnede med,
at han ikke fik lov til at fortsætte. Hvem der så skulle være kunstnerisk leder var
uvist. I den situation foretrak Betty Nansen i januar 1909 at søge om at blive
løst fra sin kontrakt. Hendes ansøgning blev bevilget med virkning fra den 1. juli
1909.
243 Fortifikation, fra latin: befæstning, fæstningsanlæg, forsvarsværk.
244 Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) fransk maler, der blev uddannet ved akademiet i Toulouse. Han tog i 1796 til Paris for at studere malerkunst.
Han lagde vægt på klarhed og strenghed i kompositionen og en nøjagtig gengivelse af detaljerne, hvilket ses i hans portrætters silke, fløjl, blonder og guldbesætninger. Et af hans mesterværker, La Grande Odalisque (1814), er udstillet på
Louvre.
245 Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson boede hos deres datter Dagny i hendes lejlighed på Avenue Ingres lige ved Boulogneskoven. Han skrev på Når den ny vin
blomstrer.
246 Henri Nathansen fik i 1908 udgivet to stykker: Danas Have: Idyl i tre Akter og
Daniel Hertz: Skuespil i 3 Akter.
247 Gerhart Hauptmann: Griselda. Lustspiel. Berlin: S. Fischer Verlag 1909.
248 Det må være en morsomhed fra PNs side, da han jo var sønnesøn af Mendel
Levin Nathanson og ellers ikke lagde skjul på, at han var af jødisk afstamning.
249 Ernst Didring: Högt spel. Skådespel i tre akter. Stockholm 1909. Ernst Didring (1868-1931) svensk forfatter og teateranmelder. Hans hovedværk er romantrilogien Malm, der udkom 1914-1919.
250 Troels Troels-Lunds: Nye Tanker i det 16de Aarhundrede. Gyldendal 1909.
251 Telegram i oversættelse: Dit manuskript ankommet i dag. Allerede læst. En
berusende vin. Gammel charmør og troldmand og vovehals som du er, tusinde
lykønskninger og hilsner. Nansen.
252 Sophus Michaëlis’ stykke Revolutionsbryllup blev opført på Hippodromteatern
i Malmö. Den norske skuespiller Egil Eide gæsteoptrådte.
253 Den franske læge Jacques-Arsène d’Arsonval (1851-1940) havde opfundet en
metode, der brugte elektrisk strøm til behandling af forkalkningsskader i hjernen.
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PN havde sidst i juli 1908 fået et brev fra Karin Michaëlis, der fortalte, at hun
og hendes mand skulle skilles. Hun rejste senere til Bjørnsons på Aulestad, hvor
hun opholdt sig en tid. Midt i november skrev Sophus Michaëlis til Nansen fra
Dresden og bad ham tale med Karin Michaëlis, hvad han gjorde. Det lykkedes
ham at overtale hende til at tage til Tyskland og genoptage samlivet. Karin og
Sophus Michaëlis blev skilt i 1911.
255 I annen handlings sjette møte står der mod slutningen: ”ARVIK. Straks! Bare
én ting til … Han har stærke passioner, den mann. – Støter det dig?”
256 Kleines Theater Berlin NW, lå på Unter den Linden 44. Ledelsen af teatret var
i 1905 overgået til Victor Barnowsky (1875-1952) efter Max Reinhardt.
257 Knut Gottlieb Michaelsson (1841-1915) svensk oversætter, dramatiker og teaterchef.
258 Vilhelm Andreas Wexels Krag (1871-1933) norsk forfatter, journalist, instruktør og teaterchef, der debuterede som avisreporter som 13-årig. Han debuterede
som forfatter i 1891 med Digte. Fra efteråret 1907 var han fungerende chef tor
Nationaltheatret i Kristiania og fast teaterchef 1908-1911. Han satte en ære i at
opføre flest mulige norske stykker.
259 Forlæggeren Albert Langen var død den 30.4. 1909. Han havde i stærk fart
forfulgt et luftskib i en åben bil og fået mellemørebetændelse. Den døde han af.
260 Dagny Bjørnson havde to sønner med Albert Langen: Arne (1897-1982) og
Bjørnstjerne Albert (1898-1988).
261 Albert Langen havde i sit testamente indsat fire kuratorer og mangeårige
medarbejdere til at overtage forlaget. Sønnerne blev repræsenteret af deres onkel, Martin Langen, og overtog forlaget i 1918. Dagny fik kun den tvangsarv, der
tilkom en enke, og Langen havde afskåret hende fra at forvalte og nyde godt af
den arv, der tilfaldt sønnerne.
262 Det Kongelige Teater havde premiere på Paul Lange og Tora Parsberg med
Betty Nansen som Tora 5.3. 1910.
263 Karl Mantzius (1860-1921) dansk skuespiller, teaterdirektør og forfatter, der
debuterede på Det Kongelige Teater i 1883 som Jeronimus i Holbergs Erasmus
Montanus. Indtil 1889 var han skuespiller på Det Kongelige Teater, herefter
1889-1890 ved Dagmarteatret. I 1890 vendte han tilbage til Det Kongelige Teater, hvor han blev til 1912. Han fik sit gennembrud som dr. Relling i Henrik Ibsens Vildanden (1885).
264 Naar den ny Vin blomstrer fik premiere på Det Kongelige Teater 10.10. 1909
med Betty Nansen i rollen som Marna.
265 Niels Frederik Vilhelm Hegel (1817-1887) dansk forlagsboghandler, direktør
for Gyldendal, der efter sin konfirmation kom i lære i den Gyldendalske Boghandel, i 1838 blev forretningsfører og 1850 overtog forlaget. Han knyttede forbindelse til det moderne gennembruds forfattere, bl.a. Edvard og Georg Brandes,
J.P. Jacobsen og Holger Drachmann, og til så godt som alle de betydende norske
forfattere.
266 William Bloch (1845-1926) dansk forfatter og teaterinstruktør, der fra 1871
fik en række skuespil opført på Det Kongelige Teater, hvor han i to perioder var
instruktør: 1881-93 og 1899-1909. I den første periode fik han stor betydning
med iscenesættelser af samtidens norske og danske dramaer af bl.a. Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Holger Drachmann, Otto Benzon og Gustav
Esmann.
267 Muligvis Simen Fougner (1871-1963) norsk jurist, bankdirektør og politiker.
268 garde malade, fransk: sygevagt
269 Lattuga, italiensk: en art grøn salat. Lattuga Romana: romersk salat.
270 Kongen kommer var en planlagt enakter, som aldrig blev skrevet.
271 Drengenes barnepige rejste med dem til Köln. Bjørn Bjørnson kom fra Berlin
til begravelsen og tog bagefter drengene med i dyrehaven.
272 Otto Brahm (1856-1912) tysk teaterkritiker, forfatter og instruktør, der overtog ledelsen af Deutsches Theater i Berlin i 1894.
254

>A_!

Halls hår er omtalt i regibemærkningen til FØRSTE HANDLINGS første møte:
(Provst Hall kommer in fra højre (f.t.). En vakker mann, 45-50 år, slank og rørig
med stærkt, tæt nakkehår. Han er sommerklædd. Ansigtet gjør intryk av stor intelligens. Intet særligt præsteligt ved ham; ser heller ut som en sportsmann.)
274 Der kom til at stå: ”med stærkt, tæt nakkehår”.
275 Grete Gulbransson, f. Jehly (1882-1934) østrigsk forfatter, der efter sin død
opnåede en vis berømmelse med familiesagaen Geliebte Schatten. Eine Chronik
der Heimat (1934). Hun levede en længere periode i München, hvor hun havde
kontakt med talrige kunstnere og forfattere, bl.a. takket være sit ægteskab med
den norske maler, tegner og grafiker Olaf Gulbransson (1873-1958). Han var
medarbejder ved Simplicissimus.
276 Muligvis Johann Peter Weber (1839-1918) tysk Dr., juridisk rådgiver for det
tyske gesandtskab i Paris.
277 Bjørnson havde i begyndelsen af juni fået et slagtilfælde. Han opholdt sig i
juni og juli ved Larviks Bad og blev i begyndelsen af august flyttet til Aulestad.
Han var på vejen fra Berlin og Hamburg også i København i slutningen af maj.
278 Haakon Ludvig Bergh (1865-1924) norsk skuespiller, der debuterede i København i 1890 og i årene 1894-1908 spillede en lang række roller på Christiania Theater og Nationaltheatret. Fra 1909 til sin død var han teaterchef ved Den
Nationale Scene i Bergen.
279 Olufa (Nulle) Finsen (1869-1950) dansk forfatter og oversætter, der bl.a. har
skrevet: Fra Bjørnsons sidste Aar. Erindringer fra Aulestad og Paris (1913) og Fra
Bjørnsons Hjem (1917). Hun var datter af ægteparret Bjørnsons gamle ven Hilmar Finsen (1824-1886) på Als, kom til Rom i efteråret 1904 for at være Karolines selskabsdame og var med små afbrydelser sammen med dem indtil vinteren
1909-10, da Bjørnson lå på dødslejet i Paris. Karoline Bjørnson boede sammen
med sønnen Bjørn fra den 8.12. 1862 til midt i januar 1863 hos Nulle Finsens
forældre i Sønderborg. Bjørn var syg og svag, men blev ”reddet” af opholdet der.
280 billet doux, fransk: kærlighedsbrev eller lille seddel. PN havde modtaget et
brevkort poststemplet Larvik 1.7.09 med teksten: ”Min farfar ber mig skrive til
Dem om at De maa være saa god at sende et exemplar av hans sidste bok under
paaskrift: Absolut discretion til forfatteren Bernt Lie. Ulvik Hardanger. Norge. –
Han ber mig endvidere hilse Dem inderlig og fortælle at det gaar frem en smule
hver dag, men han föler det ondt at maatte ligge uvirksom, og misunder Dem og
alle andre som er ute i det frie og i arbeide. Ærbödigst Aslaug Björnson”. KB:
NKS 4043, 4º.
281 Aslaug Bjørnson Braadland (1892-1984). Hun var datter af Erling og Anna
Bjørnson.
282 ”Quod felix faustumque”, latin: gid det må blive til held (lykke) og velsignelse!
”Omen accipio”, latin: jeg modtager varslet, dvs. anerkender det som gyldigt for
mig.
283 Skovgaard var forlæggerfamilien Hegels ejendom i Ordrup.
284 Der står i regibemærkningen: ” (I det samme kommer tjeneren og et par piker
fra højre, bærende på hvær sin del av en stor elegant jærnseng samt sengklærne.
…).
285 I sommeren 1909 holdt Nansen først ferie hos sin gode ven Johan Knudsen
(1865-1942) på gården Blidstrup på Mors og senere i badebyen Ostsee Heeringsdorf i Nordtyskland.
286 Linda Murri (1871-1957) italiensk grevinde, der i 1902 blev fængslet, anklaget for meddelagtighed i mordet på hendes mand, den voldelige og reaktionære
greve Francesco Bonmartini. Hun blev idømt ti års fængsel. Da Bjørnson læste
hendes egne optegnelser fra fængselsopholdet, blev han overbevist om, at hun
var uskyldig, og kæmpede i flere år i europæiske aviser for at få hende frigivet.
Det lykkedes da også. Den 10.8. 1909 kunne hun forlade fængslet som frikendt.
287 PN tænker her på, at det lykkedes for Jens Christian Christensen (18561939), der var forsvarsminister i Holstein-Ledreborg-regeringen, at få lavet et
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forsvarsforlig. Johan Ludvig Holstein (1839-1912) dansk lensgreve, der var konseilspræsident fra august 1909, og hvis regering trådte tilbage allerede 28.10
1909. Niels Th. Neergaard (1854-1936) var finansminister i regeringen. Han og
J.C. Christensen havde været uenige i forsvarssagen.
288 Frederick Albert Cook (1865-1940) amerikansk opdagelsesrejsende, polarforsker og læge, der hævdede at være nået til Nordpolen 21.4. 1908, et år før Robert
Edwin Peary (1856-1920) amerikansk opdagelsesrejsende, der påstod, at han
havde nået Nordpolen med sin ekspedition 6.4 1909. Det blev omfattende debatteret i aviserne indtil 1913, at de begge gjorde krav på at have været den første
mand på Nordpolen.
289 Naar den ny Vin blomstrer havde premiere på Det Kongelige Teater 10.10.
1909 med Betty Nansen i rollen som Marna. Som Kela Kvam gør opmærksom
på, blev stykket opført med en stjernebesætning, der historisk set er interessant,
”fordi tre betydelige skuespillerinder af forskellige generationer stod på scenen
samtidigt: Betty Hennings som moderen, Betty Nansen som hendes datter Marna og den ganske unge Bodil Ipsen, der debuterede som Helene”. Kela Kvam:
Betty Nansen. Masken og mennesket (1997), s. 96.
290 Om Betty Nansen i rollen som Marna skrev Paul Fjeldgård i Politiken
11.10.1909: ”Teatrene. Det kgl. Teater: ’Naar den ny Vin blomstrer – ’, Lystspil i
3 Akter af Bjørnstjerne Bjørnson”. ”Fru Nansen gav en diskret Karikatur af den
unge Frue, der med et let Anstrøg af Patos frembærer sit forulykkede Ægteskabs
ufarlige Martyrium”.
291 B.B.: Kongen. Skuespil i fire Handlinger og et Forspil (1885) havde premiere på
Dagmarteatret 1.9. 1909.
292 Politiken 2.9. 1909, Gregers: ”Dagmarteatret: Kongen. Skuespil i 4 Akter af
Bjørnstjerne Bjørnson”. ”Den Udførelse, Dagmarteatret giver dette meget fordrende Skuespil, er særdeles værdifuld. Man bør heraf drage den Lære, at om
end danske Skuespillere kun yderst sjældent er geniale og ikke alt for hyppigt
rummer det store Talent, saa formaar de dog at gøre Fyldest selv i vanskelige
Opgaver, naar Instruktøren er Herre over sin Kunst. Bjørn Bjørnson har fra tidligere Virksomhed paa dette Teater et godt Navn iblandt os – hans Iscenesættelse
nu af Kongen bør ikke forblive uden Virkning i Teatrets forestaaende Udvikling”.
293 Bjørn Bjørnson blev i 1909 skilt fra Ingeborg (Gina Oselio) og gift med Eileen
Bendix, f. Cohn (1883-1944).
294 Naar den ny vin blomstrer havde premiere på Nationaltheatret 28.9. 1909.
Bjørn Bjørnson iscenesatte, og det var en stor succes.
295 PN: ”Bjørnsons nye Stykke” Teatret. 2. Hefte, IX. Aargang 1909-10, s. 9-15.
PN skriver bl.a.: ”Og det, jeg i nogle korte Linjer vil fortælle ’Teatret’s Læsere, er,
hvor bedaarende elskelig, hvor barnlig ivrig, hvor ungt utaalmodig, hvor
skælmsk og munter denne 77-aarige Digter var, mens han skrev paa dette sit
nye Stykke, og efter at det lykkeligt og vel var færdigt. Den Indiskretion, jeg gør
mig skyldig i ved at benytte Bjørnsons Breve, vil han i sin store Naade tilgive
mig, ligesom han, om end med advarende Hovedrysten og stor Højtidelighed i
Stemmen, men med et Smil paa Lur under de buskede Øjenbryn, tilgiver mig
min Misbrug af Cigaretter og Whisky”.
296 Teatret IX. Aargang 1909-1910 havde to redaktører: Carl Behrens og Victor
Lemkow.
297 Politiken skrev 11.10. 1909 på forsiden over to spalter: ”Førsteopførelsen af
Bjørnsons Stykke paa Det kgl. Teater iaftes”. Herunder var tre tegninger af ”Personerne i Naar den ny Vin blomstrer”. Herefter: ”Det kgl. Teater opførte iaftes første Gang Bjørnsons ny Lystspil Naar den ny Vin blomstrer. Stykket modtoges
med megen Velvilje og holdt hele Tiden Publikum i en smuk Stemning, der kulminerede i en Latterfinale under Frembæringen af den berømte Seng”.
298 Hundreaarsfesten for Norges vel skulle afholdes 29.12. 1909, og Bjørnson
skulle skrive et digt til festen ”Kantate ved Hundredaarsfesten for Norges Vel 29.
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desember”. Det blev færdigt i september og trykt i en række norske aviser på
festdagen
299 Kantaten blev også omtalt i Politiken 29.12. 1902, Vik: ”Selskabet for Norges
Vel. – Bjørnsons Kantate. – Kristiania, Tirsdag. Kl. 8,15 Aften”. ”Selskabet for
Norges Vel, som i det forløbne Aarhundrede har spillet en overordentlig stor Rolle for Landbruget, fejrer imorgen og paafølgende Dage sit Hundredaarsjubilæum
ved en Række Festligheder, hvortil en Mængde Landmænd og Godsejere har
modtaget Indbydelse. Hovedfesten, der afholdes paa Universitetet Onsdag, indledes med Bjørnstjerne Bjørnsons sidste, allerede meget omtalte Værk: Kantate til
det norske Landbrugs Pris. Musiken er komponeret af Christian Sinding. Kantaten (…) skildres som et mægtigt Værk, der i kraftige digteriske Billeder beskriver
Norges natur og hylder det jubilerende Selskab”.
300 Efter premieren i København på Naar den ny vin blomstrer havde tidsskriftet
Teatret lykønsket Bjørnson i et telegram og bedt ham fortælle tidsskriftets læsere
om sine følelser i anledning af den store succes. Da BB jo var syg, sendte Karoline Bjørnson den 12.10. 1909 et telegram, hvori der bl.a. stod: ”De vil vite Virkningen paa Bjørnson av Opførelsen i København. Det første Telegram, han fik,
var fra den danske Skueplads, og derom ytret han, at han regnet det blant de
største Hædersbevisninger, han hadde mottat. Senere kom der flere fra Interesserede, og hver Gang gav det os stor Glæde og fyldte hele Huset med Jubel …”.
”Skuepladsen”, Teatret, 2. Hefte, IX. Aargang 1909-09, s. 15.
301 Peter Nansen:”Wie Björnsons neues Stück entstand”. Berliner Tageblatt und
Handels-Zeitung. Abend-Ausgabe 29.10 1909.
302 ”Nogle Breve fra Bjørnstjerne Bjørnson. Skrevne til den bekendte Kritiker
Clemens Petersen”. Med Indledning af Sigurd Müller. Gads danske Magasin
1909-1910. Redigeret af Chr. Gulmann. Forlagt af G.E.C. Gad. København. S.
325 og 385. Optrykt i: ”Nogle Breve fra Bjørnstjerne Bjørnson. Skrevne til den
bekendte Kritiker Clemens Petersen”. Særtryk af Gads danske Magasin, April
1910, 6 sider.
303 Paul Lange og Tora Parsberg havde premiere på Det Kongelige Teater 5.3.
1910 med Betty Nansen i rollen som Tora. Politiken 6.3. 1910, s. 7 havde en
overskrift over tre spalter: ”Førsteopførelsen af ’Paul Lange og Tora Parsberg’ paa
Det kgl. Teater iaftes”. Herunder Rasmus Christiansens fine tegninger af de
medvirkende. Under dem stod bl.a.: ”Forestillingen blev velvilligt modtaget, men
nogen Sejr blev den ikke, skønt baade Fru Nansen og Hr. Neiiendam udfoldede
megen Kunst.” Herefter anmeldelsen af Sven Lange: ”Teatrene. – Det kgl. Teater:
Paul Lange og Tora Parsberg, Skuespil i 3 akter af Bjørnstjerne Bjørnson”. Om
Betty Nansen skrev Lange: ”Fru Nansen har jo altid haft sin Styrke i det erotiske
Spil – og uforlignelig er hun i Skildringen af Elskovens første Udfoldelse, dens
Vaar, dens Bristen ud i Taarer og Smil. Derfor var hendes første Møde med Paul
Lange af den skønneste Virkning: helt ung i Følelsen, dybt bevæget, forjættende.
Spillet blev svagere og næppe saa stærkt som i sin Tid paa Dagmarteatret, hvor
de sceniske Forhold førte det Publikum nærmere”.
304 Politiken 2.4. 1910, s. 9: ”Tid og Sted. – Bjørnsons Breve. I Anledning af, at
der nu fra flere Sider offentliggøres Breve fra Bjørnstjerne Bjørnson (f. Eks. igaar
en Samling i et herværende Magasin) har Fru Karoline Bjørnson udsendt følgende Meddelelse: I Kraft af den Beskyttelse, Lovgivningen giver ogsaa for Breve,
anmoder jeg alle, der sidder inde med Breve fra Bjørnstjerne Bjørnson om velvilligt ikke at lade disse offentliggøre uden min Tilladelse. Paris 30. Marts 1910.
Karoline Bjørnstjerne Bjørnson”.
305 For eksempel bragte Politiken 6.4. 1910, s. 3, Irroy: ”Retten til Breve. – Maa
Modtageren offentliggøre Breves Indhold. – Interview med Professor Grundtvig”.
Professor L.A. Grundtvig var den danske videnskabsmand, der på daværende
tidspunkt var den største autoritet, hvad angik spørgsmålet om forfatter- og
kunstnerret. Han gjorde opmærksom på, at en brevmodtager kunne komme i
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konflikt med forfatterretten og også kunne krænke privatlivets fred ved at offentliggøre modtagne breve, og i begge tilfælde ville kunne blive dømt.
306 PN var selvfølgelig med til Bjørnsons begravelse den 3.5. 1910, og han deltog
også i mindefesten, som det fremgår af Politiken 4.5. 1910, Vik.: ”Mindefesten
paa Nationalteatret. Kristiania Tirsdag. Kl 10,40 Aften.” ”Nationalteatret afholdt
iaften en kort Mindefest for Bjørnson. Det officielle, literære og kunstneriske
Publikum, som var til Stede ved Begravelsen, var ogsaa i Teatret. I den kongelige
Loge saas Kong Haakon og Dronning Maud. Familien Bjørnson var repræsenteret ved Erling Bjørnson og Børnebørnene. Midt paa første Række – paa Bjørnstjerne Bjørnsons gamle Pladser sad Verner von Heidenstam og Otto Benzon.
Endvidere var Etatsraad Hegel og Frue, Direktør Peter Nansen, Fridtjof Nansen,
forhenværende Statsminister Michelsen og Fru Nina Grieg til Stede”. På Nasjonalbiblioteket i Oslo opbevares Nansens tale for Karoline Bjørnson ved Bjørnsons
død. Ms. 4º 3368:4.
307 Man var allerede ved at forberede udgivelsen af Gro-Tid. I-II. Brev fra årene
1857-1870, utgit av Halvdan Koht. Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1912.
308 Af syv breve fra PN til Halvdan Koht 1911-12 fremgår det, at Nansen i stor
udstrækning hjalp Koht med at finde frem til og få tilladelse til at udgive breve
fra Bjørnson til danskere. I det første brev af 11.10. 1911 sender Nansen en liste
over ønskede adresser til Koht på endnu levende indehavere af Bjørnson-breve
og meddeler, at rigsarkivaren dr. jur. V.A. Secher og overbibliotekar H.O. Lange
vil give adgang til at se deponerede papirer på Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek i København. Nasjonalbiblioteket Ms. Fol. 3702:1.
309 Der var næsten ikke en dag i denne periode, hvor Bjørn Bjørnsons navn ikke
var at finde i Politikens spalter. Politikens Kronik 3.9., Bjørn Bjørnson: ”Fra Aulestad”. Den 6.9. meddelte avisen, at Folketeatret havde udsat førsteopførelsen af
Geografi og Kærlighed med Bjørn Bjørnson som gæst til søndag aften (11.9.). Den
11. 9. bragte avisen et interview med Bjørn Bjørnson. Politiken 12.9. 1910, Niels
Hoffmeyer: ”Folketeatret. Geografi og Kærlighed. Lystspil i 3 Akter af Bjørnstjerne
Bjørnson. Med Bjørn Bjørnson som Gæst og Iscenesætter opførte Folketeatret
iaftes for fuldt Hus det nu 25aarige Lystspil Geografi og Kærlighed. Den samme
Begejstring som i sin Tid paa det kongelige Teater hilste disse muntre og elskværdige Familiescener, der er saa ægte Bjørnsonske og saa lidt pretentiøse. (…)
Folketeatret vil sikkert faa en solid Sukces derpaa, selv om Fremkaldelserne og
Jubelen iaftes maaske mest skyldtes Gensynet med den fremragende Gæst”.
310 Frederik Stang Lund (1859-1922) norsk advokat og statsråd for Venstre. Han
blev højesteretsadvokat i 1885 og var med til at stifte Den norske Saksførerforening i 1908. Han blev kendt som forsvarer i store straffesager, bl.a. forsvarede
han forfatteren Christian Krohg, der blev anklaget for at krænke sædeligheden
med romanen Albertine (1886).
311 Brevet her er vigtigt, for det dementerer, hvad Edvard Hoem skriver i sin store
Bjørnson-biografi: ”Bjørnson hadde overlate forlagsrettane sine til Hegel mot ei
fast udbetaling på 6000 per år så lenge han levde. Men Karoline var ikkje sikra
gjennom noka form for pensjon. Ho måtte greie seg med det som flaut inn utanfor Jacob Hegels domene. Det er eit under at det gjekk bra, sidan ho også måtte
ta seg av Einars avkom og forsørge Elsbeth”. Hoem: Det evige forår, s. 571. Se
også Nansens brev af 6.12. 1906. Se evt. Karin Bang: Lykkens Kælebarn II, s.
602-04.
312 PN var hele livet uhyre flittig. Han gik fuldt og helt op i sit arbejde, drev nærmest rovdrift på sin energi og sit helbred og havde brug for stimulanser. Han
havde et storforbrug af cigaretter, og han var morfinist. I november 1910 blev
Nansen indlagt på Rovsings Klinik. Det blev bestemt, at han skulle tage på rekreation på Dr. Lahmanns Sanatorium Weisser Hirsch ved Dresden. Her fejrede
han jul uden Betty og Esther, som ellers skulle være kommet ned til ham, men
han fandt stedet for trist og bad Betty blive hjemme med Esther.
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I efteråret 1910 havde PN overanstrengt sig, og i november kunne han ikke
mere. Derfor blev han indlagt på Rovsings Klinik.
314 Paradoksalt nok var det PN, der, tilskyndet af Julie Hegel, sørgede for, at Frederik Hegel fik en stilling i Gyldendal. Hans egen far, Jacob Hegel, havde anset
ham for ganske uegnetl, og også de andre direktører på forlaget var betænkelige.
Men det lykkedes Nansen at tale så godt for Frederik, at sagen gik i orden. Det
varede dog ikke længe, før Frederik Hegel startede sit undermineringsarbejde,
var illoyal over for Nansen, og det endte med at forlaget ønskede hans afgang.
315 PN havde fået dette bebrejdende brev fra Bjørn, udateret, ”Berlin W., Sächsischerstrasse 5. Kjære Peter. Sig mig er du syk? Mor hadde ventet et par linier
av dig til sin fødsesldag den 1ste! Hegels og Bagges sendte. Ellers er hun frisk.
Men vi hørte om dig, at du var syk i Wien? Er det et himmelbud paa, at du maa
være forsigtig? Vær nu det. Vi sender dig hjertelige hilsener alle. Din ven Bjørn”.
KB. NKS 4043,4º. Nansen havde været i Wien for at læse op af bl.a. sin kærlighedsroman Maria. Efter oplæsningen var han sammen med gode venner i den
berømte Ronacher Varieté, hvor han fik et lettere slagtilfælde og blev kørt til sit
hotel af to læger, der sad hos ham den halve nat.
316 Johan Borup (1853-1946) dansk teolog og højskoleforstander, der tidligt blev
grebet af højskoletanken og satte sig for at oprette en højskole i København. Her
var højskoleideen ikke i høj kurs, så i første omgang holdt han sig til betegnelsen
kursus og indrykkede i 1891 en avisannonce, hvor han tilbød "Videregaaende
Undervisning for Ikke-studerede Herrer og Damer". Det lå ham på sinde at
komme i kontakt med alle samfundslag, og det lykkedes ham i høj grad at få tag
i arbejderklassen med kurser i f.eks. at skrive, stave og regne. Først efter 25 år
– i 1916 – kom skolen til at hedde Borups Højskole, og i 1926 flyttede den til
Frijs Palæ ved Frederiksholms Palæ, hvor den stadig ligger.
317 ex professo, latin: forsætlig, med vilje, på embeds vegne.
318 PN havde ladet sig interviewe om sagen til Politiken 18.12. 1912, Sverre: ”Direktør Nansen og Grundtvigs Hus. – Hr. Nansen lader et Foredrag, han skulde
have holdt om Bjørnson, aflyse”. Nansen sagde bl.a.: ”Fra det Øjeblik, min gode
Ven Forstander Borup bekendtgjorde Foredragslisten med mit Navn paa, har
man rundt om i den Slags Blade, som læses ude paa Landet, men skrives her i
Byen, gjort min ringe Person til en Forargelsens Klippe af uhyre Dimensioner. At
jeg skulde tale om Bjørnson, det var intet mindre end en Besudling af Bjørnsons
Minde! Betænk nu: Bjørnson, som hvis han havde levet, ikke vilde have værdiget
disse Bladskrivere et Blik, men til hvem jeg har været knyttet ved de hjerteligste
Baand. Borup bad mig fortælle personlige Erindringer om ham, netop fordi jeg
blandt nulevende Danske vel er den, som har kendt ham bedst. Men at jeg skulde tale om Bjørnson i Grundtvigs Hus – det var simpelt hen formasteligt. Man
skildrede mig som En, hvis Liv er hengaaet med at forhaane Grundtvig. Man véd
jo ikke, at det tilfældigvis skyldes min Iver og Interesse, at Gyldendal har udsendt den store Udgave af Grundtvigs Skrifter. Mig kunde denne Forargelse være
ret ligegyldig. Men den vendte hurtig sin Brod mod Andre. Først mod Borup, som
bombarderedes med Trudselsbreve af forskellig Slags, fordi han havde vovet at
invitere mig til at holde Foredrag. Tilsidst stak man Brodden dybt og haardt ind
dér, hvor den smertede mest: i den Grundtvigske Forening, der staar som Ejer af
Grundtvigs Hus. Denne Forening, dens Blad og Ejendom truedes ganske aabent
med økonomisk Krig, hvis jeg vovede at sætte mine Ben i Grundtvigs Hus.”
319 Foruden interviewet med PN, bragte Politiken 19.12. 1912, usign: ”En munter
Afsløring”. Her blev det afsløret, hvem der havde været anstifteren af agitationen
mod Nansen, Borup og den Grundtvigske Forening, nemlig Mads Jepsen (18681916) dansk redaktør og forfatter, der 1892–94 var redaktør af Horsens Venstreblad og fra 1894–1900 Venstrereformpartiets generalkorrespondent i København.
Han var mere blændet end overbevist af brandesianismen og følte sig efterhånden hjemme i den grundtvigske retning. I cirka et halvt år var han i 1900 politisk
313
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redaktør af Samfundet, der var oprettet til at modarbejde Politiken. Fra okober
1901 udgav han ugebladet Folkelæsning. Heri, i bøger og tidsskrifter vendte han
sig nu stærkt mod brandesianismen og rettede bl.a. voldsomme angreb mod Peter Nansen og hans ledelse af Gyldendals forlag, bl.a. i bogen: Peter Nansen.
Journalisten, Forfatteren, Forlæggeren. København: Folkelæsnings Forlag 1912.
320 PN havde i oktober været i Wien for sammen med Karin Michaëlis at læse op
af egne værker. Her havde han lært det unge ægtepar Hertha og Willy Wolf at
kende. De var fra Hamburg og bombarderede ham efter hans hjemkomst med
opfordringer til at komme og holde jul sammen med dem i Hamburg. Det gjorde
han.
321 Nulle Finsen: Fra Bjørnsons sidste Aar. Erindringer fra Aulestad og Paris. København og Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1913.
322 Fra Hamburg var Nansen taget videre til Berlin, hvor han fejrede nytår sammen med forlæggerægteparret Samuel og Hedwig Fischer.
323 Bjørn Bjørnson: Solen skinner jo, skuespill. Kristiania/København 1913.
324 William Heinemann (1863-1920) engelsk forlægger og grundlægger af The
Heinemann Publishing House i London i 1890. Han udgav en række oversatte
værker i ”Heinemann's International Library”, redigeret af Edmund Gosse (18491930) engelsk litterat.
325 Brevet er dateret 2.8. 1913: ”Herr C.A. Arfvedson! Jeg takker Dem for Deres
Meddelelse om den engelske Oversættelse af ’Gro-Tid’. Jeg tror ogsaa, at Fru
Bjørnson vil kunne godkende Deres Plan om Kontrakt med Heinemann med 25%
Tantieme af Bruttosalget til lige Deling mellem hende og Dem og med Forudbetaling for 500 Eksemplarer. Selvfølgelig vilde det være bedre om Heinemann vilde
gaa ind paa Forudbetaling for 1000 Eksemplarer. Jeg henstiller til Dem at forsøge at opnaa dette. Naar Heinemann har erklæret sig villig i Principet, beder jeg
om at faa tilstillet Udkast til en Kontrakt. I Kontrakten maatte staa, at Fru
Bjørnsons Halvdel tilstilledes Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag ligesom
den aarlige Afregning for hendes Andel skulde ske til Gyldendal. Endvidere beder
jeg Dem erindre, at der i den engelske Udgave udelades de Breve, som Fru
Bjørnson ikke vilde have med. De har vistnok i sin Tid faaet opgivet, hvilke disse
Breve er. Forventende Deres nærmere. Ærbødigst Peter Nansen”.
326 Bjørn Bjørnson instruerede i 1913 to film for Dania Biofilm Kompagni: Et
Syndens Barn og Scenens Børn, som han også havde skrevet manuskript til
sammen med Hans Wiers-Jenssen. Sidstnævnte havde biografpremiere i Palads i
København 5.11. 1913. Hans Wiers-Jenssen (1866-1925) norsk skuespiller,
sceneinstruktør, forfatter og teaterhistoriker.
327 PN boede en tid i sommeren 1913 hos Hegels i deres sommervilla på Skagen.
Samværet var til stor gensidig glæde. I begyndelsen af august mødtes de i Fredericia og tog sammen en tur til Flensburg.
328 I efteråret 1915 gik PN med mere eller mindre kronisk feber, der sandsynligvis skyldtes både bronkitis og et nylig konstateret lungeemfysem. I begyndelsen
af november var han både udkørt og sløj, mistede appetitten og fik hjertebanken.
Hans læge, Thorkild Rovsing, forsøgte at hjælpe ham, og sidst i november blev
han indlagt på Rovsings Klinik. Han kom hjem kort før jul.
329 Thomas Vilhelm Pedersen (1820-1859) dansk søofficer og tegner, der begyndte at lave illustrationer til H.C. Andersens eventyr i 1847.
330 ”Hyldemor”. H.C. Andersens Eventyr og Historier. Jubilæumsudgave for danske Børn. Med Vilhelm Pedersens og Lorenz Frølichs Tegninger. København og
Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1905. S. 299-308.
331 PN havde 4.11. 1916 taget ophold på Kuranstalten Montebello i Helsingør.
Hans morfinforbrug var blevet for stort, og han måtte på afvænning.
332 PN havde i november 1917 færdigskrevet en bog, som han selv kaldte ”en virkelig julebog”. PN: Æventyr om smaa og store. Kjøbenhavn: Henrik Koppels Forlag 1917. Bogen var til hans datter Esther og blev indledt med et brev til hende,
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som han i eventyrene havde forsøgt at genskabe ud fra det, hun var. Han havde
forsøgt at elske hende tilbage gennem årene, der var gået.
333 Inga Bjørnson (1871-1952) norsk skuespiller, der var datter af Bjørnstjerne
Bjørnsons bror Peter Elias Bjørnson (1838-1906). Hun blev i 1892 gift med
kunstmaleren Eyolf Soot (1858-1928) og i 1900 med skuespilleren Harald Stormoen (1872-1937).
334 PN led af åreforkalkning, og hans gamle bronkitis og en stærk mavesvaghed
havde taget hårdt på ham. Han var meget dårlig og havde gennem længere tid
privat haft en sygeplejerske.
335 PN havde selv i 1916 skrevet den meddelelse om sin fratræden fra Gyldendal,
der blev udsendt gennem Ritzaus Bureau: ”Direktør Peter Nansen har, efter i 20
Aar at have været knyttet, først til Gyldendalske Boghandel, senere til Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, ønsket at træde tilbage fra den daglige Ledelse, dels af Helbredshensyn, dels for at faa mere Tid til selvstændigt litterært Arbejde. Direktør Nansen fratræder Ledelsen d. 1. Maj, men vil dog paa forskellig
Maade indtil videre være til Disposition for Forlaget”. Var forlaget glad for at
slippe af med Nansen, var forfatterne ulykkelige, hvilket tydeligt fremgår af den
mindesæresbog han fik overrakt 8.6. 1916: Peter Nansen, Forlæggeren, Hyldest
og Hilsen fra Digtere og Videnskabsmænd, Maj 1916.
336 Dette var den sidste hilsen, Karoline Bjørnson fik fra PN. Han døde i Mariager
31.7. 1918.
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