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FORORD 

Kun yderst få breve fra Henrik Ibsen forelå tidligere for 
almenheden. For den tyske udgave af hans samlede værker 
var det derfor oprindelig planlagt, at det 1ste bind skulde 
bringe et udvalg af hans breve; digteren havde selv fundet 
denne udgivelsesmåde rigtig og tilstrækkelig, da han mente 
der ikke fandtes særdeles mange breve af interesse fra hans 
hånd. Men da først den systematiske materialsamling var 
sat i gang, voksed stofmængden snart så stærkt, at det viste 
sig nødvendigt at udgi brevene i et særskilt bind, og det blev 
da besluttet, samtidig at lade samlingen udkomme også i en 
nordisk udgave, på originalsproget. 

Under vort fortsatte arbejde med denne samling fik vi 
efterhvert i hænde en sådan fylde med breve, at det ikke 
kunde være tale om at offentliggøre dem alle uden und-
tagelse. Der var blandt dem, tildels endog blandt allerede 
forhen trykte breve, en stor mængde, som næsten ikke inde-
holdt det ringeste til belysning af Ibsen's liv og værker, 
men næsten bare håndled om rene forretningssager. Blandt 
disse breve måtte dog igen udskilles en liden gruppe, hvor 
der hist og her kunde findes nogen linjer af virkelig lite-
rært værd. Ibsen har således til sin forlægger Hegel skrevet 
i alt omkring 250 breve, hvoraf ikke stort mere end 50 kunde 
gøre krav på at trykkes i sin helhed. Men hvad der kunde 
findes af bemærkningsværdige udtalelser i hele den ikke 
meddelte brevmasse, det har vi udnyttet dels for indled-
ningen, dels for oplysningerne, oftest gennem ordret citat. 



Mange breve har det selvfølgelig været umuligt at finde 
igen. Adskillige, tildels vigtige breve — således til ungdoms-
vennen Due, til overlærer Løkke, til Henrik Jæger — er i 
tidens løb ved ulykkelige tilfælde gåt til grunde eller spor-
løst forsvundne. Andre breve kan vel endnu eksistere, men 
har ikke foreløbig kunnet skaffes frem; således har vi ikke 
kunnet opdage Adolf Strodtmann's efterladenskaber, og 
Johan Sverdrup's papirer er endnu ikke således ordnede, at 
de har kunnet bli tilgængelige. Ibsen's brevveksling med det 
gamle „Kristiania teater" har vi trods alle henvendelser ikke 
kunnet opnå at få udleveret, idet teatrets tilbageværende 
repræsentantskab ved beslutning af 10de decbr. 1903 vedtog 
at fastholde også i dette tilfælde den tidligere trufne be-
stemmelse, at teatrets arkiv først efter år 1925 skulde bli 
åbnet for offentligheden, — vi må tilstå ikke at kunne fatte 
grundene for denne beslutning. 

Vi har ved udgivelsen gåt ud fra den grundsætning, at 
ethvert meddelt brev måtte optages i sin fulde ordlyd, så 
sandt denne overhovedet eksistered. Strygninger i brev-
teksten har vi kun på nogle forsvindende få steder tilladt 
os at foreta af uomgængelige hensyn til levende personer. 
Alle slige strygninger er betegnede ved en række tanke-
streger. På den anden side har det her og der til forståelse 
af teksten været nødvendigt at udfylde den ved små indskud, 
og disse er da sat i klammer. For at skabe naturlige hvile-
punkter har vi måttet begynde nye afsnit (linjebrudd) på 
en hel del steder, hvor Ibsen selv bare havde sat en tanke-
streg. Forøvrigt kan vi ikke overalt indestå for, at teksten 
er gengit med fuld diplomatisk nøjagtighed, da vi fra ad-
skillige privatfolk har modtat brevene i afskrifter, som vi 
ikke har havt adgang til personlig at kontrollere. Netop 
derfor har det været en umulighed at aftrykke brevene med 
brevskriverens egen vekslende retskrivning, og vi har set os 
nødt til at gennemføre, så vidt muligt, en og samme ret-
skrivning for alle breve, den nemlig som i de sidste 30 år 
har været Ibsen's egen. 

Af hensyn til denne brev-udgaves udpræget biografiske 
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karakter har vi ladet alle breve komme i tidsfølge efter hver-
andre og ladet også de skrivelser gå ind i tidsfølgen, som 
ikke er egentlige privatbreve, men i en eller anden form 
officielle dokumenter. Vi ønsker i det hele at betone, at 
denne første samling af breve fra Henrik Ibsen ikke må 
bedømmes fra filologiske, men ud fra literære syns-
punkter. 

Ved stoffets samling, sigtning og bearbejdelse har stats-
minister dr. Sigurd Ibsen, som repræsentant for sin far, 
biståt os med råd og dåd; megen tak skylder vi også Carl 
Nærup, Kristiania, som har tat virksom del i de grund-
læggende forarbejder og har leveret adskillige afskrifter; 
videre P. Th. Moe, Kristiania; Edvard og Georg Brandes, 
Peter Nansen, Karl Mantzius, og Louis Bobé, København; 
Moritz Aisberg, Cassel; Richard Rosenbaum, og Rudolf 
Lothar, Wien; endelig alle dem som venligst har sendt os 
Ibsen-breve i original eller i afskrift. 

Kristiania og Berlin, oktober 1904. 

Halvdan Koht. Julius Elias. 



INDLEDNING 

Den 31te maj 1880 skrev Henrik Ibsen til sin forlægger 
Frederik Hegel og meddelte ham, at han havde begyndt på 
en liden bog, som skulde fortælle om de ydre og indre for-
hold, hvoraf hvert af hans digtværker var udsprunget 
(II, s. 80). Bogen skulde hede „Fra Skien til Rom" og gi skil-
dringer fra hans liv i Skien og Grimstad, Bergen og Kri-
stiania, Dresden, Miinchen, og Rom. 

Da Hegel havde forskellige betænkeligheder mod denne 
plan, erklærte Ibsen (II, s. 84) at ville la den „stå hen indtil 
videre". Men han slap ikke tanken helt fra sig. Våren 
1881 sa han i Rom til sin ven professor L. Dietrichson, efter 
hvad denne beretter i sine erindringer (Svundne Tider, I, 
s. 363—364): „Folk tror, at jeg har forandret anskuelser i 
tidens løb; det er en stor fejltagelse. I virkeligheden er 
min udvikling aldeles konsekvent. Jeg kan selv tydelig på-
vise tråden i hele min udviklingsgang, enheden i mine ideer 
og deres trinvise udfoldelse, og jeg holder på at nedskrive 
nogle optegnelser, der vil vise verden, hvor nøjagtig jeg er 
den samme nu, som da jeg først fandt mig selv." 

I slutten af samme år skrev han til en anden norsk ven, 
professor O. Skavlan, at han i længere tid havde syslet lidt 
med at skrive en bog om sine oplevelser i samme — halvt 
skemtende, halvt alvorlige — stil som fortalen til „Catilina", 
og han foreslog at offentliggøre enkelte afsnit deraf i Skav-
lan's tidsskrift (II, s. 95). Hidtil er der imidlertid ikke trykt 
noget andet af sådanne optegnelser end et afsnit barndoms-
minder i Henrik Jæger's bog om Ibsen fra 1888 (s. 6—16). 
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Tanken om den levende indre sammenhæng i hans digt-
ning blev af Ibsen atter fremhævet i den henvendelse han 
retted „til læserne" i marts 1898 i første hefte af den samlede 
udgave af hans værker. Og samme måned meddelte han i 
sin tale ved festen i Kristiania i anledning af hans 70-års 
fødselsdag, at han nu igen tænkte på at skrive en bog, som 
skulde „knytte hans liv og hans digtning sammen til en 
forklarende helhed" (Samlede værker, b. 10, s. 518). Også 
denne gang blev imidlertid planen henlagt, da de „dra-
matiske galskaber" trængte for hårdt på i digterens sind. 
Og da han så i 1899 havde fåt færdig sin „epilog", blev den 
hans siste værk, — snart skulde sygdom hindre den al-
drende digter i at skrive flere bøger. Hvad vi fra hans egen 
hånd har af aktstykker til autentisk belysning af hans ydre 
og indre liv, det er desværre kun brudstykker, — slige som 
fortalerne til „Catilina", til „Gildet på Solhaug", til „Kær-
lighedens komedie", hans forskellige taler, og enkelte af hans 
avisartikler; dertil kommer så hans rejsedagbøger, som han 
flere gange omtaler i sine breve, navnlig i et brev til Hegel 
14de decbr. 1869 (s. 194). 

Den brevsamling, som her overgives til almenheden, vil 
på mange punkter erstatte den påtænkte selvbiografi. Ibsen's 
breve, skrevne gennem et tidsrum af over femti år, viser os 
ham i umiddelbar fremtræden i hans vekslende livsforhold 
og venneforhold og fortæller adskilligt nyt både af rent bio-
grafisk og af literært indhold. Brevene er skrevne uden 
nogensomhelst tanke på offentliggørelse, og de er derfor 
uden ethvert literært præg, — snart tunge og klodsede som 
departementsskrivelser, snart friske og voldsomme som øje-
blikkets stemningsudbrud. Men derigennem får de for os 
livets egen fortryllelse, og de blir uvurderlige kildeskrifter 
for vort kendskab til Ibsen. De gir os uforbeholdne udtryk 
for hans personlige følelsesliv, som hidtil for en væsentlig 
del har været lukket for udenverdenen; vi ser ham i hans 
menneskelige svaghed og storhed; vi lærer, at hans sagn-
mæssige „indesluttethed" i sin dybeste grund ikke tilhører 
hans sjæls-ejendommelighed; vi får mærkelige indblik i ud-
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viklingen af hans livssyn og kunstopfatning og i hans digt-
nings vækst og øjemed. En del af det intimeste i hans sjæle-
liv og i hans forhold til andre kan rigtignok ikke her åbnes 
for almenheden; det forbydes af det naturlige hensyn til den 
digter, som ikke elsker at klæde sig nøgen i alles påsyn 
(s. 88), og et tomrum må her ialfald foreløbig bli. 

Også på et andet punkt lider denne udgave af Ibsen-breve 
under en nødtvungen ufuldstændighed: vi har ikke kunnet 
meddele et eneste brev t i l Ibsen, da intet sådant har kunnet 
findes. Ibsen har selv om et lignende forhold, i anledning 
af udgivelsen af Julius Lange's breve, udtalt (II, s. 210), at 
„det er aldrig heldigt for forståelsen af en dialog, at man 
kun kan høre den ene persons repliker og må gætte sig til 
den andens." Det gir ikke det fulde billede af Ibsen's sjæle-
liv, at han således må fremtræde som. enetaler. Denne 
mangel må da i n d l e d n i n g e n og o p l y s n i n g e r n e til 
de enkelte breve søge at udfylde, så godt eller så dårlig det 
lar sig gøre. Det er således ikke meningen i denne indled-
ning at pege på alt det nye som brevene gir os, og drage de 
forskellige følgeslutninger deraf; det må overlades til vid-
løftigere literaturhistoriske fremstillinger. Her skal bare, til 
lettere forståelse af brevene, forsøges tegnet op den bag-
grund de må sees imod; da de jo hvert for sig er en løsrevet 
livsytring, vil det være nødvendigt at gi nogen antydninger 
af den sammenhæng de hører ind. Her følger altså ingen 
fuldstændig biografi, kun en redegørelse for en del af de for-
hold Ibsen i tidens løb er trådt ind i. — forhold til store og 
små samfund, forhold til personer og ideer. Indenfor denne 
begrænsning vil også et og andet lys falde over hans ud-
vikling som menneske og kunstner. 

* 

Henrik Ibsen kom meget tidlig bort fra sit barndomshjem 
i Skien, og dermed fra sin familje. Fra sit 15de år, efterat 
han var blit konfirmeret, var han henvist til at forsørge sig 
selv, da det var gåt ganske ud med hans engang velhavende 
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far, og han fik da plads på apoteket i Grimstad, hvor han 
kom til at bli i hele seks år (1844—1850), først som discipel, 
siden som medhjælper. Til Skien kom han kun på korte 
feriebesøg, og forbindelsen med hans familje blev med årene 
løsere og løsere. Som voksen mand skrev han aldrig hjem 
til sine forældre; dels varte det nemlig mange år før han 
kom i den økonomiske stilling, at han kunde ha været sine 
forældre til hjælp (II, s. 57—58), og da denne tid endelig kom, 
var han allerede blit en „halvvejs fremmed" for sine på-
rørende; dels — og her er visstnok den afgørende grund — 
følte han med sig selv, at han gennem sin udvikling havde 
vundet et nyt grundlag for sit åndsliv, som lå langt borte 
fra hjemmets tankesfærer, og det var, med hans trang til 
helhed, umuligt for ham at bli stående i et „halvt for-
ståelsesforhold" (s. 160). Hans fædrehjem var bundet i en 
bibelfast, streng religiøsitet; han selv havde revet sig løs fra 
enhver ydre autoritet og satte tankens frihed over alt andet. 
For ham var begavelsen ikke en ret, men en pligt (s. 164), 
og når han drog sig bort fra sine forældre og sin slægt, da 
gjorde han det for sin livsgernings skyld; det var et udslag 
af en personlig berettiget „fuldblods egoisme" — den som 
han engang (s. 233) skriver til Georg Brandes om — som 
drev ham til „for en tid at sætte sit eget som det eneste, 
der har værd og betydning, og alt andet som ikke eksiste-
rende." Vi ser her i Ibsen selv et stort stykke „Brand". 
På den anden side måtte den radikale tænkemåde, som mer 
og mer brød frem i hans værker, ganske naturlig fjerne 
hans familje fra ham. 

Noget virkeligt brudd kom det dog aldrig til, og én af 
Ibsen's slægtninger var der, som han altid vedligeholdt nogen 
forbindelse med, — det var hans søster Hedvig, gift med 
skibsfører Stousland i Skien. Hende er det han har skildret 
i den herlige barneskikkelse Hedvig i „Vildanden", og om 
hende har Bjørnstjerne Bjørnson sagt, at efter bekendtskabet 
med hende forstod han, hvor megen slægtsarv der var i 
den Ibsen'ske hang til mysticisme. Hendes varme, fine, 
stærke sind, som i al stilfærdighed efterhvert vandt frem til 
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en mild og hensynsfuld tolerance, havde forståelse også for 
den ældre brors så helt uligeartede udvikling, og hun be-
vared ham altid i et kærligt hjerte. Til hende betrodde han 
allerede tidlig sine fremtidsplaner. Det var i 20-års alderen, 
på et af sine siste besøg i Skien, at han forklarte for hende, 
at hans ønske var at nå op til „det største og fuldkomneste 
af alt som kunde nåes i storhed og klarhed", og så vilde 
han dø. Og det har været søsterens glæde at se, hvorledes 
han stred sig frem til stadig renere og klarere livssyn, og 
hvorledes barndommens gode hjertelag stadig har gjort sig 
stærkere gældende i den voksne mands domme om menne-
skene. — 

Ved sit ægteskab med Susanna Thoresen trådte Ibsen ind 
i nye familjeforbindelser. De foreliggende breve fortæller 
kun lidet om hans samliv med hustruen og det åndelige 
vekselforhold mellem dem; foruden det versificerede frier-
brev til hende (s. 67—69) vil man her kun finde en fint 
karakteriserende ytring fra 1870 (s. 213), som kaster et kort 
lysglimt over hendes betydning for hans liv og hans arbejde. 
Bedre lærer vi digteren at kende i hans forhold som far; 
vi ser, hvorledes han opmærksomt våger over sin søn 
Sigurd's opdragelse, ordner hans læsning og hans studier 
(s. 168, II, s. 30, 66) og med kraft virker for at åbne embeds-
vejen og den politiske karriere for ham (II, s. 126—128). For 
sønnens skyld sætter han ofte sine personlige ønsker i bag-
grunden, — vælger således gentagne gange sit bosted efter 
de krav sønnens uddannelse stiller. 

Med de fjernere medlemmer af den Thoresen'ske familje 
finder vi Ibsen dels i forretningsforbindelser (således med 
svogeren T. H. Thoresen), dels i literært brevskifte (således 
med svigermoren Magdalene Thoresen). Virkelig betydning 
for hans person og hans digtning havde dog kun den tidlig 
bortgangne svigerinde Marie, som stod ham nærmere end 
hele den øvrige familje og flere år bodde i hans hus i 
Dresden (s. 264). 

* 
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En række af de vigtigste ungdoms-år kom Henrik Ibsen 
til at gennemleve i Grimstad, — en liden by på snaue 800 
indbyggere, nærmest en landsby efter sit ydre præg, men 
ved interesser og traditioner væsentlig knyttet til sjøen. Den 
regeredes selskabelig af nogen få gamle skibsreder-, køb-
mands- og skipperfamiljer, som fornemt stængte sig ude fra 
den gemene mængde og især betragted alle indflyttere med 
sur mistænksomhed. Den unge fattige Ibsen med det inde-
sluttede væsen rak ikke op i denne fine cirkel, og han blev 
i de første år gående temmelig alene. Desuden kom han hur-
tig, som han selv beretter (i fortalen til „Catilina", Saml. vær-
ker, b. 1, s. 6), på krigsfod med de rådende i det lille by-
samfund; for den vesle „abotegergutten" havde en farlig 
tilbøjelighed til at lage alslags små skemterim om byens 
borgere, og han forarged mangen bra mand med sine lystige 
karikaturtegninger. I 19-års alderen begyndte han at få 
venner blandt de jævnaldrende unge mænd i byen, og uagtet 
enkelte af dem hørte til Grimstads beste familjer, kom Ibsen 
dog aldrig rigtig med i selskabslivet; for det første havde 
han ligefrem ikke råd dertil, og for det andre kom han 
aldrig til at nyde den beste anseelse i byen. Hans hvasse 
tunge og pen bragte ham stadig i kollisjon med folk, og 
sammen med sine venner bedrev han ofte „gale streger og op-
tøjer" (s. 213), som ikke stemte med byens krav til en sømme-
lig opførsel. Udførlige traditioner fra dette Grimstad-liv er 
nylig meddelt i Kristiania-bladet „Eidsvold" (1900, nr. 233, 
235, 238). 

Blandt Ibsen's Grimstad-venner må særlig nævnes to, 
som trolig stod ham bi ved hans første forsøg på at bryde 
sig vej som digter. De var begge to indflyttede fra andre 
steder. Den ene var Christopher Lorentz Due, hvis far var 
kommen som overtoldbetjent til nabobyen Lillesand i 1840, 
og som selv i en ung alder var blit ansat ved Grimstad told-
bod, hvor han fra nyåret 1850 blev konstitueret undertold-
betjent. Den andre var den juridiske student Ole Schulerud, 
hvis far blev udnævnt til overtoldbetjent i Grimstad 1846, 
og som selv efter beståt andeneksamen kom til byen som-
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meren 1847. Disse to blev indviede i Henrik Ibsen's digter-
drømme. Due var musikalsk og satte endog musik til et af 
Ibsen's digte fra 1848, „Vårens minde" (kun trykt på tysk, 
Såmtliche Werke, b. 1, s. 195—196), og det var han som 
gjorde i stand renskriften af dramaet „Catilina". Med denne 
afskrift rejste så Sehulerud eftersommeren 1849 til Kristiania 
for at indlevere stykket til teatret og få det udgit hos en af 
byens forlæggere. Det er bekendt, hvor uheldigt resultatet 
af Schulerud's anstrengelser var, og det var først med penge-
hjælp af Sehulerud selv, at Ibsen i april 1850 fik „Catilina" 
udgit på sit eget forlag, — om alle disse fataliteter har 
Ibsen fortalt i den allerede nævnte fortale til 2den udgave 
af dramaet (1875), hvor han også har citeret et og andet 
fra Schulerud's breve om sagernes gang. Også Due har for-
talt erindringer fra disse Ibsen's Grimstad-år i den norske 
„Aftenposten" (1904, nr. 560, 574, 588 og 602). 

* 

Da „Catilina" udkom, havde Ibsen allerede forladt sin 
stilling i Grimstad og var kommen til Kristiania for at læse 
til artium. Han erhverved sig også allerede sommeren 1850 
på en vis sin studentereksamen; men han strøg i to fag 
{hvoraf det ene var græsk, så han kunde siden med rette 
(s. 267; sige om sig selv, at han ikke var nogen stiv græker), 
og han tog ikke disse to fag om igen, så at han aldrig har 
kunnet indskrives som student. Hans økonomiske stilling 
var alt andet end glimrende, og han måtte være glad til ved 
at få bo sammen med sin opofrende ven Sehulerud, som 
havde nogen fattige månedspenge at greje sig med. En kort 
tid lige efter sit komme til Kristiania bodde han også sam-
men med student Theodor Abildgaard, som just havde be-
gyndt at deltage i den af Marcus Thrane rejste første norske 
arbejderbevægelse. De sociale og nationale kampe i årene 
efter 1848 havde allerede i Grimstad grebet „mægtig og 
modnende" (Saml. værker, b. 1, s. 5) ind i den unge Ibsen's 
sind, og han følte sig umiddelbart tiltalt af arbejder-

Breve fra Henrik Ibsen. 2 
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bevægelsen, fordi den med frejdigt mod angreb selve grund-
volden for det bestående samfund. Han slutted venskab med 
Abildgaard og blev gennem ham kendt med Thrane og 
andre arbejderledere, deltog i arbejdernes møder og demon-
strationer, og skrev endog et og andet i „Arbejder-Forenin-
gernes Blad". Da Thrane og Abildgaard i juli 1851 blev 
arresterede, næred Ibsen nogen frygt for også at bli sat i 
fængsel; men bladets faktor fik anledning til at brænde hans 
breve til Abildgaard og andre papirer, før politiet kunde få 
tag i dem (II, s. 182). 

Efterpå hjalp Ibsen den midlertidige redaktør, murer-
svend Bernhard, Hansen (1818—1903), med at sætte hans 
tanker i stil, særlig når det galdt om at bringe dem i en 
anstændig versform (J. B. Halvorsen, Norsk Forfatter-
Lexikon, V, s. 747 ved H. Koht): men lidt længer udpå året 
blev også Hansen arresteret, og da Ibsen straks efter forlod 
Kristiania, ophørte af sig selv al forbindelse med thraniterne. 
Sin sympati for arbejderbevægelsen bevared han dog frem-
deles, selv om han aldrig mere på nogen aktiv måde blanded 
sig i den og aldrig vilde ta parti på den ene eller den andre 
side i de teoretiske og praktiske stridsspørgsmål. Arbejderne 
selv regned rigtignok altid siden hans digtning for en virk-
ningsfuld forbundsfælle i kampen for et nyt samfund, og 
i Ibsen's breve fra 80- og 90-årene (II, s. 171, 188) såvel-
som i et par af hans taler, navnlig talen til arbejderne 
i Trondhjem 1885 (Saml. værker, b. 10, s. 513—514) og talen 
om det ,,tredje rige" i Stockholm 1887 (sst. s. 516—517) fore-
ligger der en hel række vidnesbyrd om hans egne følelser for 
arbejdernes sag. 

* 

En af de første kendinger Ibsen fik, da han i marts 1850 
kom til Kristiania og gik ind på gamle Heltberg's „stu-
denterfabrik", var den allerede i journalistik foruden i 
meget andet forfarne bondegut og forhenværende skolelærer 
Aasmund Vinje. Vinje var hele ti år ældre end Ibsen, men 
sad alligevel netop på den tid på skolebænken hos Heltberg 
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og skulde ta sin artium til sommeren; han havde en umætte-
lig kundskabshunger, og han forberedte sig med sejg flid 
til at kaste sig aktivt ind i de norske ånds-kampe. Også 
han stod, ligesom Ibsen, midt i et gærende gennembrudd, og 
var, trods sine 32 år, endnu ikke den fuldvoksne mand. 
Hos ham fandt Ibsen det stærkeste og ejendommeligste ud-
tryk for en tankeretning, som heller ikke var ham selv 
fremmed, — den beske skepsis, som mødte samtidens stræv 
med hån og spot og vælted dens storheder i støvet uden 
nogensomhelst pietet. Det var gåt op for Vinje, at al sand-
hed kun er relativ, — at sandheden altid er i vækst og ud-
vikling. Og fra denne erkendelse hented han sit „tvisyn", 
— det som kunde se retten og uretten i samme ting; denne 
erkendelse var det han gav den originale kunstform i sin 
ironiske stil, som klorer og klapper, ler og græder på samme 
tid, — denne stil som, efter hans egne ord, „danser på 
knivs-eggen mellem himmerige og helvede" og holder sig 
legende der uden at la sig fange hverken af det ene eller 
af det andre. Det var en tvilesyge, som nok kunde tære 
på sjælen, og i ordenes lystige dans gled let ansvaret, den 
personlige vederheftighed bort. Netop på dette punkt lå der 
en fare både for Ibsen og Vinje; de havde først måttet kæmpe 
sig frem til tvilens styrke, og nu måtte de kæmpe med selve 
denne sin tvil. Her var det åndsfællesskab, som førte dem 
sammen, og de blev straks venner. Noget særlig fortroligt 
forhold kan der dog neppe nogensinde ha udviklet sig mel-
lem dem; Vinje er i denne samling af Ibsens breve bare 
nævnt en eneste gang (s. 66). og som modne mænd skiltes 
de to digtere mer og mer fra hinanden. — Vinje „hin 
nationale", målstræveren, forligtes ikke med skandinaven 
og germanen Ibsen. Men hos dem begge sejred den ubæn-
dige kampvilje over den syge tvil. De bevared tvilens, mod 
al autoritet oprørske, radikalisme; men de vandt ud over 
den frem til en intens hengivelse i kamp for idéer. Selv-
ironien stak også i senere tid ofte frem hos Ibsen, men satte 
dog ikke sligt præg på ham som på Vinje; thi den blev altid 
det livgivende element i Vinje's stil, og det er vel ikke urime-

2* 
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ligt, at Ibsen med „Peer Gynt" i mange stykker har tænkt 
på Vinje som den, der altid vilde holde sig en bagvej åben 
til en ny position, — endog i „Peer Gynt"s utryksmåde er 
der adskilligt som minder om Vinje. 

En anden kending, som Ibsen fik i Kristiania allerede i 
1850, og hvem han kom til at stå langt nærmere end Vinje, 
var også bondegut og begyndende literat, — det var da-
værende student Paul Botten-Hansen. Det var en mand 
med endnu solidere og mere omfattende kundskaber end 
Vinje, en bog-elsker som ingen anden, og en mand med selv-
stændige og originale tanker. Han repræsentered i mangt 
og meget samme åndsretning som Vinje; han var en ironisk, 
halvt blaseret skeptiker. Men hans tvil var ikke så djærvt 
pågående, og hans spot var mildere, mere tilsat med humor. 
Vinje, som forstod sig på den ting, har sagt om Botten-
Hansen, at han kunde skrive så fint og så tve-egget som 
kun de færreste, og Ibsen har sikkert for sin stil, navnlig 
slig som den fremtræder i „Kærlighedens komedie" og „Peer 
Gynt", lært mere af Botten-Hansen end af nogen anden; de 
poetiske forsøg, som denne i 1851 offentliggjorde i de tre ven-
ners fælles tidsskrift „Andhrimner", den nationale eventyr-
digtning „Huldrebryllupet" (s. 66) og den satiriske bonde-
novelle „Norske Mysterier", har uden tvil git Ibsen påvirk-
ninger af blivende værd både med hensyn til tanke-indhold 
og form (L. Daae i „Vidar" 1888, s. 322—325). Det var 
Ludvig Holberg's stil, som var Botten-Hansen's mønster, og 
den genopstod frisk og uforfærdet i hans journalistiske virk-
somhed. Hos Botten-Hansen lærte også Ibsen at elske Hol-
berg, som han siden aldrig blev ked af at læse (s. 182); 
derom vidner mangen holbergsk vending i de her forelig-
gende breve (s. 188, 215, 216, 223 o. fl. st.), og derigennem blev 
det direkte åndelige slægtskabsbånd knyttet mellem hin 
geniale nordmand, som ved sin frigørelseskamp i det 18de 
århundred blev den moderne dansk-norske literaturs fader, 
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og den vordende digter, som gennem en ny frihedskamp 
skulde bli med at skabe en ny tidsalder i norsk literatur 
og norsk åndsliv, ja ikke bare i Norge, men langt 
videre ud, 

Det er et betegnende tilfælde, at både Botten-Hansen og 
Ibsen kom til i sin vennekreds at bære kælenavn, som var 
lånt fra Holberg. Det hændte engang, at en omgangsfælle 
gav sin beundring over Botten-Hansen's held, til at opsnuse 
alslags sjeldne bøger, udtryk i dette citat fra „Jakob von 
Tyboe": „Skam få Hollænderen, han haver sine spioner ude 
allevegne!" Og siden hedte Botten-Hansen stadig „Hollæn-
deren". Men selv kaldte han Henrik Ibsen for „Gert West-
phaler"; for vel kunde Ibsen godt sidde i et vennelag og tie 
stille, men begyndte han først at snakke, var han ikke let 
at stanse, — da forlysted han sine venner både med „Arius 
og de syv kurfyrster" og med sin „rejse fra Haderslev til 
Kiel" (s. 225, 227). 

Om Botten-Hansen samled der sig i 50- og 60-årene en 
omgangskreds, som blev kendt under navnet „det lærde 
Holland" eller „Hollænderne", undertiden også „West-
phalerne". Det var først og fremst lærde mænd og literater, 
endnu for størstedelen unge folk, men næsten allesammen 
mænd, som på en eller anden måde skulde komme til at 
spille en fremtrædende rolle i Norge. Ibsen var ikke egent-
lig med at grundlægge dette hollandske selskab; han rejste 
allerede i november 1851 til Bergen for at virke som teater-
digter og scene-instruktør ved det nylig grundlagte ,.norske 
teater". Og da han sommeren 1857 igen kom tilbage til 
Kristiania, fandt han kredsen i det væsentligste samlet. 
Dér mødte han igen sin gamle digterven Åasmund Vinje, 
som dog mer og mer fandt andre støtte- og udgangspunkter 
for sin banebrydende digtergerning, og som i omgang lige-
som i andre ting var en højst uregelmæssig person. Dér 
kom undertiden også Bjørnstjerne Bjørnson, når han da 
overhovedet var i Kristiania, og i ny og næ så også J. S. 
Welhaven indom for at søge literærhistoriske oplysninger-
hos den i bøgerne så vel bevandrede Botten-Hansen. Særlig 
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var det dog historikerne som mødtes her. Stundom kom 
selve deres største mand professor P. A. Munch for at for-
dybe sig i Botten-Hansen's rige bogskatte, — ved hans grav 
i Rom skulde Ibsen siden komme til at holde en varm og 
bevæget mindetale (Saml. værker, b. 10, s. 503—508). 
Stadigere gæster var de to senere rigsarkivarer M. Birkeland 
og H. J. Huitfeldt og de to senere professorer Oluf Rygh og 
Ludvig Daae; den sistnævnte, kredsens latiner (II, s. 25) og 
et af dens livfuldeste medlemmer, stor Holberg-elsker (s. 
275) og en ivrig gransker af gamle og rare ting, har sat 
„Hollænderne" et varigt literært minde (II, s. 178) i sin sym-
patetiske, indholdsrige skildring af Botten-Hansen i tids-
skriftet „Vidar" 1888, og denne skildring er det, som her 
særlig er benyttet. Blandt andre historikere som undertiden 
besøgte sammenkomsterne, må endnu nævnes Bjørnson's og 
Vinje's ven J. E. Sars, som dog i 60-årene selv blev midt-
punktet for en særskilt og ganske anden omgangskreds, — 
en kreds hvor først og fremst de nationale interesser dyr-
kedes. Hos Botten-Hansen kom også andre mænd, hvis 
gerning særlig var knyttet til den nationale renæssance, — 
mænd som eventyrsamleren P. Clir. Asbjørnsen og stundom 
den geniale sprogforsker Ivar Aasen. Men endnu hyppigere 
kom ivrige og virksomme „skandinaver" som juristen O. A. 
Bachke, der steg både til høj ester ets-justitiarius og til justits-
minister — han virked for gensidig retshjælp mellem de tre 
skandinaviske riger og for en fælles skandinavisk veksellov, 
og han havde en væsentlig del i Norges literære konventioner 
med Sverige og Danmark (II, s. 61) —, og sprogmanden 
Jakob Løkke, som var en hovedmand ved dannelsen af den 
„skandinaviske forening" i Kristiania 1864, og som aktivt 
deltog i arbejdet for en sproglig tilnærmelse mellem de tre 
nordiske folk (s. 198). 

Det var, som man vil se, en kreds med meget blandede 
interesser og med rum for de mest udprægede literære og 
politiske modsætninger. Endnu så længe Ibsen var i Kri-
stiania (1857—1864), havde disse modsætninger ikke tilspidset 
sig i sin fulde skarphed, og det var endnu ikke kommet til 
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den åbne, almene kamp mellem gamle og nye synsmåder, 
som i 70- og 80-årene omformed Norges åndsliv på næsten 
alle områder. Men den begyndende kamp satte dog allerede 
sine spor, og efterhvert udskiltes af kredsen de særlig radi-
kale og nationale elementer, så at den væsentlig blev et 
hjemsted for konservative og skandinavisk-sindede ånds-
retninger; enkelte af dens mænd, som O. A. Bachke og 
Ludvig Daae, blev endog ledende kræfter i modstanden mod 
det frembrydende demokrati, fritænkeri og nationale selv-
stændighedsarbejde, hvor Johan Sverdrup, Sars og Bjørnson 
gik i spidsen. I denne kamp blev Henrik Ibsen stående 
temmelig ensom, udenfor partierne, og blev derfor tat til 
indtægt snart af det ene og snart af det andre, — dette for-
hold skal nærmere omtales i det følgende. 

De venskabsforbindelser Ibsen havde knyttet blandt „Hol-
lænderne", kom ham på mange måder til nytte. Han kom 
gennem dem i berøring med de mest forskelligartede strøm-
ninger indenfor samtidens åndsliv, og derved vandt han i 
væsentlig grad den sammenhæng med de moderne rørelser, 
som han selv (i et brev til Georg Brandes, s. 230) tilskrev 
sit lykkelige „instinkt". Men også rent praktisk havde han 
nytte af sine hollandske venner; Løkke hjalp ham at samle 
sine digte (s. 195, 211), Birkeland understøtted ham i øko-
nomiske og literære sager (s. 123, 138, 235, 257), Daae bistod 
ham med græsk og latin til „Kejser og Galilæer" (s. 267, 
274), og Bachke sørged for at lette hans søn adgangen til 
embedstjenesten (II, s. 126;. Den beste hjælper var imidlertid 
Botten-Hansen selv; for han var i mange år en literær stor-
magt i Norge. Fra slutten af året 1851 og næsten uafbrudt 
til udgangen af 1866 styrte han ugeskriftet „Illustreret Ny-
hedsblad", og her grundla han den første stadige literatur-
kritik i den norske bladverden; han havde et sundt literært 
skøn, og hans kritiske artikler vandt snart megen anseelse. 
Det var især hans to gamle venner Ibsen og Vinje, som 
trængte til og nød godt af hans literære bistand; de fik begge 
— og navnlig da Ibsen — plads for sine frembringelser i 
„Nyhedsbladet" (s. 69, 215), de fik sine bøger indgående og 
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kyndig anmeldt dér (s. 70), og de blev begge lor første gang 
(i 1863) biograferede dér (s. 212). Botten-Hansen hjalp i 
trange tider Ibsen med at finde forlæggere og besørged endog 
selv (s. 71) udgivelsen af to af hans bøger („Fru Inger" 1857 
og „Hærmændene" 1858). Med megen iver tog også Botten-
Hansen sig af hans sag, da det i 1866 galdt om at skaffe 
ham fast statsunderstøttede (s. 134). For disse tjenester 
kom Ibsen aldrig til at takke sin ven offentlig; men de fore-
liggende breve gir tydelige udtryk for hans dybtfølte tak-
nemlighed. 

* 

Det var i mange henseender et kummerligt liv Ibsen 
førte under sit 7-års Kristiania-ophold, — først og fremst 
kummerligt i ligefrem materiel mening. Han kom fra 
Bergen med gæld, og på gæld måtte han leve i Kristiania 
(s. 83). Hans gage som artistisk direktør ved det „norske 
teater" i Kristiania var alt andet end overflødig for en mand 
med kone og barn, og da teatret i juli 1862 gjorde konkurs, 
tabte han både stilling og penge. Så stod han i året 1863 
som æstetisk konsulent ved det gamle „Kristiania teater", 
og ikke alene var gagen her endnu mindre, men den blev 
endog ikke engang udbetalt i sin helhed, da teatrets ind-
tægter ikke strak til. Det var da en kamp for tilværelsen 
i egentligste forstand Ibsen i disse år måtte føre, og delvis 
måtte han visstnok søge hjælp hos långivere, som nærmest 
var at sætte i ågerkarlenes klasse. 

Megen anerkendelse som digter havde han på denne tid 
heller ikke vundet; han var en forholdsvis ubemærket literat, 
medens den yngre Bjørnstjerne Bjørnson allerede hyldedes 
som national forfatter af det hele land. Dog må der nævnes 
én fremstående mand i Kristiania-selskabet, som allerede nu 
åbent tog sig af Ibsen, — det var den ansete, ja berømte 
advokat Bernhard Dunker. Han hørte både socialt og ånde-
lig til tidens toneangivende mænd og havde en udstrakt 
indflydelse i de forskelligste kredse, han var digteren Wel-
haven's nærmeste ven og stod i personligt forhold til Bjørn-
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son, han var skandinav og greb dog gentagne gange kraftig 
ind til fordel for den nationale selvstændighedspolitik. Han 
var både for Ibsen og for Bjørnson en fin og forståelsesfuld 
rådgiver i literære spørgsmål, og hans noble beskyttelse 
havde sin store betydning også i rent selskabelig hen-
seende. 

En betydelig mand fra en anden lejr viste ligeledes Ibsen 
levende interesse, — det var den nye liberale partifører 
Johan Sverdrup, en politiker af virkelig europæisk rang. 
Hans nationale interesser havde bragt ham til at ta befat-
ning med det „norske teater" i Kristiania, og herigennem 
var sandsynligvis Ibsen blit nærmere personlig kendt med 
ham. Det er også sikkert, at Ibsen har skrevet adskillige 
breve til ham, og når hans papirer engang blir fuldt til-
gængelige, vil disse breve visstnok komme for dagen. Fore-
løbig kendes bare en liden billet fra 1883 (II, s. 118), som viser, 
at Ibsen, trods al uvilje mod meget i Sverdrups politik, dog 
altid bevared i taknemlig erindring den venlige hjælp som 
Sverdrup havde ydet ham i trængselens år. 

Så fattigslige var nemlig Ibsens kår, at han måtte ta 
imod ligefrem økonomisk understøttelse af rigere venner 
(Saml. værker, b. 10, s. 507). Da han om våren 1864 med 
et offentligt rejsestipendium på 1600 kroner kunde drage ud 
til Rom, da måtte privatmænd træde til for at hjælpe ham 
afsted og for at underholde ham derude. Blandt disse 
hjælpere var også Sverdrup (s. 99): men den vigtigste af dem 
alle var dog igen Dunker, og dette glemte Ibsen ham aldrig 
(s. 90, 106). Men tilbageholden som Ibsen var, vilde han 
kanske aldrig ha opnåt denne understøttelse, hvis han ikke 
havde havt en ivrig og utrættelig ven til altid at tale sin 
sag, — Bjørnstjerne Bjørnson. 

Forholdet mellem Ibsen og Bjørnson er et af de ejen-
dommeligste personlige vekselforhold i norsk historie. Det 
afspejler i sin skiftende karakter en hel epoke i landets ånds-
liv, og det foreligger først nu gennem Ibsen's breve nogen-
lunde klart belyst, så det på dette sted må behandles for-
holdsvis udførlig. 
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Dengang Ibsen våren 1850 kom til Kristiania, traf han 
hurtig sammen med Bjørnson; thi denne kom netop sam-
tidig også did for at gå ind på „studenterfabriken" hos 
Heltberg. Noget nærmere forhold mellem dem var dog 
endnu ikke kommet i stand, da Ibsen i 1851 flytted bort til 
Bergen. Men netop nu på frastand forberedtes en inderlig 
tilnærmelse. Thi ingen kom i de følgende år til at stå mere 
broderlig side om side i det nationale gennembrudd end 
netop Ibsen og Bjørnson. 

„De løfted sammen — så blev det skrevet om dem ved 
en senere anledning, ved deres festlige møde efter mange 
års adskillelse („Verdens Gang" 1884, nr. 112) — da det 
galdt at hæve den gamle saga op i vor digtning igen. De 
har digtet og ruget over den samme tanke •— høvdingtanken, 
hvem der skulde være konge i Norge. På den skrev Bjørn-
son sit første stykke. Den være konge, som har noget at 
være konge for, heder det i „Mellem slagene". Den sejrende 
kong Sverre var Bjørnson's ungdomshelt. Og i skildringen 
af kongsemnet frigjorde Ibsen hele sin vældige kraft. 
Føreren var den som ikke havde behov bare at leve det 
gamle op igen, men som modig kunde styre ud i det nye, 
det ukendte, den vordende saga, fordi han var den lykke-
lige, over hvem tidens tanker var komne ligesom i 
brynde." 

Da „Gildet på Solhaug" var fremkommet (1856), skyndte 
Bjørnson sig at slå til lyd for dette nye og ægte norske 
indskud i vor dramatiske literatur (Ibsen, Saml. værker, 
b. 1, s. 126). Og da „Hærmændene på Helgeland" var blit 
afvist fra Kristiania teater (1858), understøtted Bjørnson 
med kraft Ibsen's krav på at se sit stykke opført (Saml. vær-
ker, b. 10, s. 417—440). Endnu varte det dog nogen tid, 
før der blev noget videre personligt samkvem af. Efterat 
Ibsen sommeren 1857 var flyttet tilbage til Kristiania, drog 
kort efter Bjørnson afsted til Bergen for i hans sted at 
overta ledelsen af det „norske teater" dér, og først om høsten 
1859 slog Bjørnson sig atter ned i Kristiania. Men fra nu 
af udvikled der sig hurtig et nært venskab mellem de to 
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digtere, — et venskab som viste sig i både offentligt og privat 
liv; Bjørnson stod fadder til Ibsen's eneste søn ved nyårstider 
1860, og i novbr. 1859 var de sammen om at stifte „det norske 
selskab", — Ibsen havde tat initiativet, og Bjørnson blev 
selskabets formand i den korte tid det bestod. Allerede i 
maj 1860 rejste imidlertid Bjørnson til udlandet og blev 
borte i tre samfulde år; der ude fra sendte han hjem skue-
spillet „Kong Sverre" (1861) og den store lyrisk-dramatiske 
trilogi „Sigurd Slembe" (1862), og denne siste digtning an-
meldte Ibsen i „Illustreret Nyhedsblad" (Saml. værker, b. 10, 
s. 491—493); ellers foreligger intet vidnesbyrd om de to dig-
teres forbindelse i disse år. 

Så mødtes de atter ved sangerfesten i Bergen sommeren 
1863, og hele den følgende vinter var de begge i Kristiania. 
Dette siste års samvær bragte dem hinanden nærmere end 
nogensinde før. De kendte sig grebne af fælles idéer og 
fælles håb, og de led de samme bitre skuffelser. Med smerte 
så de det danske broderfolk kæmpe en fortvilet kamp mod 
tysk overmagt og måtte se et helt lidet folk af nordisk æt 
og tungemål indlemmes i et fremmed rige, medens de norske 
og svenske frænder trods hellige løfter ingen hjælp vilde 
yde. Det var en skuffelse både på hele nordens og på fædre-
landets vegne, og oplevelsen satte dybe spor i begges sind, 
kanske mest i Ibsen's, fordi han ikke var vant med så lyse 
håb. 

Tvil og mismod havde i alle disse år gnaget og tæret 
på Ibsen's sjæl. Han havde kendt det ængstende spørgsmål 
brænde i sig, om han kanske aldrig skulde nå frem til den 
helhed og klarhed, som var hans ungdoms drøm. Skulde 
han aldrig få kende sig fri og sund? Skulde aislags ydre 
bånd og hensyn holde hans udvikling tilbage, så han ikke 
fik bryde igennem skorpen — som han selv kaldte det (s. 
160) — af „vrøvl og svineri"? Skulde han bare bli en 
„åndrig forfatter" og ikke en stridsmand for store idealer? 
— Med dette spørgsmål kæmped han en ensom og taus 
kamp. Og al den kritiske skepsis overfor idéerne, som han 
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så sig omgit af, gjorde kampen endnu hårdere og fungere 
for ham. 

Da kom Bjørnson ham til hjælp. 
Der findes talrige vidnesbyrd fra Bjørnson's ungdom om 

den imponerende virkning, som allerede da hans mægtige 
personlighed udøvde på dem han traf sammen med. Denne 
magt udsprang af den usvigelige t r o , som lyste frem af hele 
hans væsen. H a n var i sandhed ingen tviler; han havde et 
barns ganske selvfølgelige tillid til sig selv, til menneskene, til 
alle gode magter, og det var næsten umuligt at la være at 
dele hans tillid, så umiddelbart fængende var den. Fra 
denne tro hented Henrik Ibsen styrke i kampen for sig selv. 
Af den lærte han selv at tro og at sætte hele sin person ind 
for sin tro. Det blev ikke en lys og glad tro som Bjørnson's; 
men det blev et mod og en livs-vilje, som aldrig gav tabt. 
Det blev tillid til hans evne til at „realisere sig selv" (II, s. 
110), det blev „fuld og tryg tro på idealernes forplantnings-
evne og udviklingsdygtighed" (Saml. værker, b. 10, s. 517), 
og det satte sin frugt i en uforfærdet kamp for at løfte 
folkene op i en friere og rigere fremtid. Sin egen strid for 
at vinde frem til dette standpunkt gav Ibsen digterisk udtryk 
i den dramatiske modsætning mellem hertug Skule og kong 
Håkon, — begge kongsemnerne var tat ud af hans egen sjæl, 
og Håkon var det nye, Bjørnson havde git ham. Når Bjørn-
son's gerning engang skal vurderes, vil dét ikke regnes til 
hans minste fortjeneste, at han i en vanskelig og farlig 
krise hjalp Henrik Ibsen til at finde sig selv. 

Med opofrende iver tog Bjørnson sig også af Ibsen's ydre 
kår, skaffed ham privat pengehjælp og offentlige stipendier (s. 
91, 94, 97 o. fi. st.), hjalp ham i marts 1864 afsted til udlandet 
og bragte ham høsten 1865 i forbindelse med nordens største 
forlægger, Frederik Hegel, chefen for „Gyldendalske Bog-
handel" i København. Begge dele, både det at få komme 
bort fra de trange forhold i Norge, og det at få en stor-
sindet forlægger, kendtes for Ibsen som en udfrielse. Det 
havde stadig været vanskeligt for ham at få sine bøger ud-
givne, og netop i midten af 60-årene var de norske bog-
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handlerforhold så kummerlige som vel muligt. Gamle 
Johan Dahl havde lagt sig til hvile på sine laurbær fra ældre 
dage, og Christian Tønsberg havde lidt fuldstændigt skib-
brudd i sine dristige foretagender; de yngre norske bog-
handlere voved sig endnu ikke i kast med store opgaver. 
Det var et nationalt tab for Norge, at dets digtere måtte 
søge udenlands med sine bøger; men det var unægtelig en 
lykke for disse digtere, at de k u n d e finde et trygt hjemsted 
for sin gerning, selv om det var i København. Navnlig fra 
1858 havde Hegel begyndt at udvide sit forlag med sigte på 
hele norden, fra 1861 udgav han Bjørnson's bøger, og i 1865 
påtog han sig på Bjørnson's anbefaling også at være Ibsen's 
forlægger. Det var et løft for al nordisk kultur Hegel der-
med tog; den fortjeneste kan aldrig frakendes ham. 

Ibsen følte det altid som en stor lykke at ha vundet Hegel 
til forlægger, og han så på dette forhold ikke bare rent 
personlig, men ud fra sin skandinaviske tankegang. Den 
16de marts 1866, netop da „Brand" udkom, skrev han til 
Hegel fra Rom: „Jeg håber, at jeg i fremtiden må nyde æren 
og behageligheden af som forfatter at være knyttet til Dem, 
ligesom det er min agt så meget som muligt at knytte mig 
til Danmark. Normænd og Svensker har en forfærdelig 
blodskyld at afvaske ligeoverfor eder, og jeg føler det som 
mit livs opgave at bruge de evner Gud har givet mig til at 
vække mine landsmænd op af sløvheden og bringe dem til 
at se, hvor de store livssp&rgsmål peger hen." Og i anled-
ning af den Gyldendalske boghandels 100-års jubilæum i 
1870 udtalte Ibsen sig i samme ånd både i sin lykønsknings-
skrivelse (s. 209—210) og i sit hyldningsdigt (Saml. værker, b. 4, 
s. 371—372). I et brev fra Munchen den 10de deebr. 1875 
minded han Hegel om de dage, da han for ti år siden med 
uro gik og vented på, at „Brand" skulde komme. „Tak for 
den tid, som ligger imellem!" skrev han. „Ingen har så-
ledes som De bidraget til forskellen mellem nu og da for 
mit vedkommende. Vær forvisset om at jeg aldrig glemmer 
dette." Hegel blev også for sine forfattere meget mere end 
udgiveren og honorar-betaleren. Han blev dem en stilfærdig 
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og trofast ven, som beredvillig stod dem bi med råd og dåd, 
hvor det krævdes. Navnlig har han med uegennytte draget 
omsorg for anbringelsen og forøgelsen af den formue, Ibsen 
efterhånden erhverved sig. 

Ibsen's langvarige udenlandsophold fra 1864 af og hans 
overgang til den Gyldendalske boghandels forlag skabte ham 
de frie vilkår, han trængte for sin udvikling, og han følte 
en overstrømmende taknemlighed mod Bjørnson, som havde 
gjort alt dette muligt for ham (s. 88, 94). Men alligevel kom 
det ikke til at gå mange år, før de to venner skiltes helt 
og afbrød enhver forbindelse med hinanden for lange tider. 
Dette brudd havde både sine personlige og sine almene 
årsager. 

Ibsen's breve (s. 158 fg.) fortæller om det sammenstød, 
som udgivelsen af „Peer Gynt" i 1867 forvoldte, og de an-
tyder også, hvilke kræfter der var i bevægelse for at skille 
de to digtere. Partidelingen i Norge begyndte netop på 
denne tid at markeres skarpere; der begyndte at danne sig 
et højre og et venstre både politisk og åndelig. I denne 
strid stilled Bjørnson sig helt og ubetinget på venstre-
partiets side og kasted sig med iver ind i kampen for 
national selvstændighed og for politisk folkestyre. Ibsen 
derimod stod „langt borte" og havde ikke de samme politiske 
interesser; han så fremtiden i en skandinavisk sammen-
slutning og følte sig slet ikke tiltalt af det bondeparti, som 
nu søgte at vinde magten i Norge. Det var da naturligt, at 
hans „venner i Morgenbladet" (s. 166), hans gamle „med-
hollændere", søgte at drage ham over til sig og ta ham til 
indtægt for højres synsmåder. De gjorde „Peer Gynt" til 
et hån-digt mod alle nationale bestræbelser, og „De unges 
forblind" blev modtat som et ligefremt partiskrift for højre 
mod venstre. 

Det var for Ibsen en højst „pinlig fornemmelse" (Saml. 
værker, b. 10, s. 520) således at bli betragtet som digter for 
et parti; hele hans gerning syntes ham derigennem trukket 
ned, og han selv kom i en ganske skev stilling. For om 
han så i dagens politiske spørgsmål med megen ret kunde 
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regnes til højre (s. 258, 263—64), så var dog hans grundsyn, 
hans radikale frihedstrang, slet ikke i overensstemmelse med 
højres tankegang og formål. Dette hører til de naturlige 
modsigelser i den menneskelige sjæl, og Ibsen har også selv 
git udtryk for den sandhed, at man ikke kan tænke en tanke 
til ende uden at støde på selvmodsigelser („Henrik Ibsen 
zum 20. Mårz 1898 gewidmet von der Freien Buhne", s. 14— 
15). I virkeligheden var han en „enlig franktirør ude ved 
forposterne" (II, s. 105), og han var ikke langt fra, i enhver 
partidannelse at se en fiende af sin livsopfatning, — „koldt 
at vise alle partier tilbage og indtage et standpunkt for sig 
selv" (s. 185), det anså han for en livsnødvendighed for en 
digter; „folkeflenden" lå ham tidlig i blodet. Netop derfor 
så han med uvilje på, hvorledes Bjørnson alliered sig med 
det norske bondevenstre; det var ham ikke muligt her at 
spore „en snus mere af virkelig frisindethed end den, der 
findes hos den ultramontane bondebefolkning i Tyrol" (II, 
s. 132). Han frygted for at politiken skulde bringe Bjørnson 
til at skyde sin digtervirksomhed helt tilside (s. 203) og så-
ledes forsømme sin begavelses pligter. 

Snart forekom det ham også, at hans gamle ven svigted 
den nordiske tanke, da Bjørnson høsten 1872 opfordred 
Danmark til at „forandre signalerne" overfor Tyskland og 
opgi enhver tanke på krigersk revanche og generobring af 
dansk Slesvig. Da skrev Ibsen sit harmfyldte digt „Nordens 
signaler" (Saml. værker, b. 10, s. 567—569), — harm over at 
en årelang drøm skulde opgives, — et digt som vendte sig 
med hån bént mod Bjørnson, denne „vejrhane på fløjen", 
som nu var blit „pangermanismens præst", — altså ikke et 
„håndigt mod Tyskland", som Adolf Strodtmann kaldte det 
(„Das geistige Leben in Danemark", s. IX), men et bittert 
udbrud mod dem, som forrådte skandinavismens idé 
(s. 278). 

Bjørnson på sin side var forbitret over det „snigmord", 
han mente var forsøgt i „De unges forbund" (s. 193, 322), han 
var i højeste grad forarget over at Ibsen lod sig dekorere 
med ordensstjerner (s. 165), og medens han selv endnu i flere 
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år blev stående på kristelig grund, så han med sorg Ibsen 
mer og mer gå over i den skrækkeligste „ateisme" (s. 285). 

Her var således årsager nok til brudd mellem de to dig-
tere, og bruddet var da også åbent helt fra 1868. Ibsen 
tænkte flere gange på at søge en forsoning. Han havde i 
1870 i sinde at dedicere den nye udgave af „Kongsemnerne" 
til Bjørnson (s. 200), men blev hindret deri ved meddelelser 
fra „vennerne i Morgenbladet" (s. 201). Så forsøgte han 
virkelig en tilnærmelse i slutten af 1877, efterat Bjørnson 
havde udtalt sig sympatisk om Georg Brandes's virksom-
hed; Bjørnson's optræden til gunst for en mand, som i 
mange, for ikke at sige de fleste spørsmål var hans mod-
stander, udsoned i Ibsen's øjne overmåde meget andet, og 
gennem Hegel sendte han fra Munchen den 28de oktbr. 1877 
en liden (desværre tabt) billet til Bjørnson sammen med et 
eksemplar af „Samfundets støtter". Det kan dog ikke sees, 
at denne tilnærmelse førte til noget resultat, og da Bjørnson 
i de siste måneder af 1879 gjorde en længere rejse i Tysk-
land, hvor han også passered Munchen, Ibsen's daværende 
opholdssted, opsøgte han ikke Ibsen dér. 

Imidlertid fandt der netop i disse år sted en dybere-
gående tilnærmelse mellem de to digtere i selve deres digt-
ning. Bjørnson tog i 1875 med „Redaktøren" og „En fallit" 
fat på det moderne samfundsdrama, og i slutten af 70-årene 
brød han, efter en hård indre kamp, afgørende med sin 
gamle kristendom; for ham som for Ibsen blev den frie 
tænkning og det personlige sandhedskrav det højeste af alt, 
— i sin tale i studentersamfundet i Kristiania den 31te oktbr. 
1877 havde han allerede formuleret sit berømte program „at 
være i sandhed". Også Ibsen vendte sig med „Samfundets 
støtter" i 1877 til den samme art digtning; de spirer til et 
socialt drama, som lå allerede i „Kærlighedens komedie" og 
i „De unges forbund", begyndte nu at modnes, og han for-
fulgte sit kritiske angreb på det bestående samfund med 
jernhård konsekvens i „Et dukkehjem" og „Gengangere". 
Under opmarsjen af disse anfalds-kolonner, som kom med 
sværere og sværere skyts, blev højrepartiet mer og mer be-



33 

tænkeligt ved „sin" digter. Og da „Gengangere" i 1881 
havde set lyset, da blev Ibsen med dundrende salut udstødt 
og forkastet af højre; med al sin moralske indignation vendte 
det sig imod hans ugudelige, usædelige, samfundsopløsende 
digtning, og i adskillige år måtte han finde sig i partiets 
unåde. 

Denne vending i forholdene førte af sig selv Bjørnson 
og Ibsen sammen igen; de havde nu lært både at forstå og 
at værdsætte hinanden som aldrig før, og vinteren 1880—81 
viser deres venskab sig fuldt genoprettet. Bjørnson var på 
denne tid på rejse i Amerika, og i en amerikansk tidsskrift-
artikel om den norske forfatningskamp skrev han i slutten 
af 1880 disse ord om Ibsen: „Jeg indbilder- mig at kende 
den dramatiske verdensliteratur, og jeg betænker mig intet 
øjeblik på at sige, at den største dramatiske kraft, som nu 
nogen råder over, ejer Henrik Ibsen. Jeg er så meget 
tryggere på min dom, som jeg ikke netop altid ynder denne 
hans dramatik." (Bjørnson, Den norske Forfatningskamp, 
s. 14—15). Ibsen på sin side følte sig atter, trods alt det 
som til alle tider frastødte ham hos Bjørnson, uimodståelig 
tiltrukket af dennes vældige personlighed, og om våren 
1881, da han havde hørt, at Bjørnson i Amerika med nød 
og neppe havde undsluppet en overhængende livsfare, sendte 
han efter Bjørnson's hjemkomst til Norge et (desværre nu 
tabt) brev til ham, hvor han sa, at han i den stund havde 
følt med sig selv, at han aldrig havde kunnet skrive noget 
mere, om Bjørnson da havde omkommet. (Mundtlig meddelt 
af fru Mathilde Schjøtt, f. Dunker). Da så kort efter „Gen-
gangere" udkom, og alle vendte sig mod den uvørne kamp-
digter, da trådte Bjørnson frit og djærvt op til hans forsvar, 
hvad der bragte Ibsen til at karakterisere Bjørnson med det 
herligste ord, som kunde siges om ham: „han har i sandhed 
et stort kongeligt, sind" (II, s. 105). De begyndte nu begge at 
forstå, at de i virkeligheden hver på sin kant havde kæmpet 
for samme sag, og denne tanke gav Ibsen udtryk, da han 
den 10de august 1882 telegrafered fra Gossensass til Bjørn-
son's digterjubilæum: „Tak for samarbejde i frihedens tje-

Breve fra Henrik Ibsen. 3 
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neste i de henrundne 25 år." Ibsen blev også efterhvert 
grebet af interesse for den politiske kamp i Norge, som 
Bjørnson med liv og sjæl stod midt oppi, og han, som med 
foragt havde talt om de „politiserende skrighalse" der 
hjemme (II, s. 115), han blev revet med i spænding og uro, da 
de norske venstrepolitikere virkelig lod handling følge på 
ord, — vinteren 1883—84 var han så optat af de politiske 
forviklinger i Norge, at han (ifølge et brev til Hegel af 
21de april 1884) ikke havde kunnet ta alvorlig fat på det 
dramatiske arbejde han havde under hænderne. 

Venstremand i partimening blev Ibsen selvfølgelig aldrig; 
men hans digtning kom i disse år i udviklingens medfør til 
at virke sammen med hele det øvrige frigørelses-arbejde i 
Norge, også det politiske, og det var derfor, for alt hvad 
der fandtes af frisind i landet, noget symbolsk i det møde 
mellem Ibsen og Bjørnson, som i september 1884 fandt sted 
i Schwaz i Tyrol, — det var frihedskræfternes forening til 
fælles arbejde, som her fik en offentlig besegling. Selv var 
de to gamle venner dybt grebne ved dette gensyn efter over 
tyve års adskillelse, og det venneforhold, som nu påny blev 
helet, har altid siden holdt stand gennem årenes skiftende 
gang. De kom i nært svogerskabsforhold til hinanden, da 
Ibsen's eneste søn i 1892 ægted en af Bjørnson's døtre, og 
da Bjørnson kom og lykønsked Ibsen på hans 75-års fødsels-
dag, sa Ibsen med tårer i øjnene: „Du er dog den jeg har 
holdt allermest af." 

* 

I 1864 havde Ibsen forladt Norge. Det første storværk, 
som blev frugten af hans udenlands-ophold, var det dra-
matiske digt „Brand". Det udkom i marts 1866, og dets 
nærmeste ydre virkning var, at Ibsen erholdt af den norske 
stat •— ved enstemmig bevilgning af disse samme „sjæle i 
lommeformat" (s. 99), som han ingen forståelse vented sig 
af — den længe eftertragtede livsvarige digtergage som 
offentlig anerkendelse af sin virksomhed. Endskønt han ved 
denne og andre bevilgninger blev gunstigere behandlet af 




