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Forord

Sophus Lie og Ernst Motzfeldt traff hverandre i 1857 på Nissens latin- og
realskole i Kristiania. Det ble et vennskap som varte livet ut.

Ernst Motzfeldt tok vare på de brevene Sophus Lie sendte ham, og de
befinner seg i dag i familien Motzfeldts privatarkiv på Riksarkivet.

Riksarkivet har gitt oss tillatelse til å offentliggjøre denne brevsamlingen,
og vi takker arkivar Vilhelm Lange for god hjelp.

Marianne Kern har transkribert brevene nøyaktig slik Sophus Lie skrev,
d.v.s. uten å rette selv åpenbare feil.

Sophus Lie daterte sjelden sine brev, men Ernst Motzfeldt påførte de
manglende datoer, som her er markert med skarpe klammer.

Elin Strøm har skrevet fotnotene.1

Marianne Kern Elin Strøm

                                    
1 Opplysningene i fotnotene er bl.a. hentet fra: Norsk biografisk leksikon, Halvorsens

Forfatterlexikon, Aschehougs konversasjonsleksikon, Norges statskalender, student-

b¿kene og utenlandske oppslagsverk.
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[Moss 12 september 1859]2

[10. må være det korrekte. M.K.]
Kjære Ernst!3

Nu har du vel faaet kjøbt dig en Kongsbergerrifle. Jeg behøver ikke at øns-
ke dig, at du har faaet dig en god; det har du vel selv sørget for. Jeg for min
Deel har ikke udført saa store Bedrifter. Som du vel vil erindre, havde jeg en
forfærdelig Mavepine, da jeg reiste fra Christiania. Samme Onde lod mig
leve de første Dage meget uvirksomhet; jeg gjorde intet Andet end læse
Romaner, en i og for sig ikke saa gal Beskjæftigelse, naar man, som jeg den-
ne Gang har gode (det vil sige morsomme) Romaner. Onsdag tog jeg endelig
Mod til mig og begav mig paa Marchen ud til L. Bassø4, der som du vel veed,
boer omtrent 1 1/2 Miil fra Moss. Kl. 10 gik jeg afsted, Kl. 1 kom jeg frem;
men tænk dig min Skuffelse; den dumme Bassø var reist bort Dagen i for-
veien. Jeg reiste da afsted strax, paa Øieblikket, spiste Middag paa Tilbage-
veien og kom tilbage til Moss paa Slaget Kl. 5. Det var en flou nok Tour.
Men det skal gaae ud over Bassø, naar jeg kommer tilbage til Byen; den
Dumrian indbyder mig til sig, og saa reiser han bort; nu ja, den Tid, den
Sorg. Dagen, førend jeg reiste ud til Bassø, var En af mine fordums Skole-
kammerater kommen tilbage til Byen; han havde havt det samme Uheld,
som vi; han havde forliist i Kanalen udenfor Deal. Som jeg ofte har beklaget
mig over, er der faa Kammerater her paa Moss, og de, som er her, har saa
fuldt op af Forretninger, at de ikke har nogen Tid tilovers. Men nu var vi to
ledige unge Mennesker, som begge ønskede at skaffe os nogen Fornøielse.
Ved forenede Bestrebelser har vi faaet istand en Tour tænk engang ud paa
Landet til imorgen den 11te. Men saa absurd Ideen end kan synes, tænker jeg
nok om Veiret bliver godt, at vi skal more os godt. Jeg lever naturligviis i en
fuldkommen Uvidenhed angaaende Forlæsninger og deslige, jeg bad N.
Lunde give mig Oplysning herom; da jeg ikke har hørt Noget fra ham, maa
jeg antage, at han er reist bort; du vilde gjøre mig en stor Tjeneste om du vil-

                                    
2 P  konvolutten: Hr. Student E. Motzfeldt, Hr. Assessor Motzfeldt, Lille Parkveien No 1,

Christiania.
3 Ernst Motzfeldt, f¿dt 1.3.1842, student fra Nissens skole 1859 og juridisk kandidat i

mai 1864. 1863 Kronprinsens gullmedalje for universitetets prisoppgave. Studerte fra

h¿sten 1864 til juni 1865 ved Uppsala Universitet. H¿sten 1865 sekret r i Almennings-

kommisjonen i nordre Trondhjems amt og deretter noen r advokatfullmektig. 1867 over-

rettssakf¿rer og fra 1869 h¿yesterettsadvokat. 1890 assessor i H¿yesterett, statsrevisor

1888-1890. Gift 1868 med Else N.F.A. Gram. Gift 2. gang 1882 med Margrethe A.P.E.

Gram. 1893 medlem av Stangs 2. ministerium, f¿rst som medlem av statsr dsavdelingen i

Stockholm senere som sjef for Justisdepartementet fram til ministeriet gikk av h¿sten

1895. Motzfeldt var dommer i H¿yesterett til han s¿kte avskjed i 1912.
4Lauritz Bass¿e (1842-97), s¿nn av sognepresten i R de, student fra Nissens skole 1859,

cand. teol. 1865, senere sogneprest i Hitterdal.
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de give mig en Smule Oplysning herom, samt hvorvidt du har besøgt
Forelæsningerne, og isaafald om du har fundet dem uundværlige eller ikke.

Mandag 12te September 1859
Igaar kom da Touren istand og som jeg vidste, var den særdeles morsom;

forresten skal jeg en anden Gang fortælle dig Mere om den, hvis du ønsker
det.

Idag eller imorgen tænker jeg at besøge En af mine Kammerater, som boer
omtrent en 1/2 Miil fra Byen. Efter Sandsynlighed kommer jeg tilbage til
Christiania med det Første; da det imidlertid vil afhænge for en stor Deel af
dit Svar, vil du vel være saa god at svare mig saasnart som muligt.

din hengivne Ven
Sophus Lie.

- - - - -

Moss Fredagen den 29 Juni 1860
Kjære Ven!

Du er misfornøiet, kan jeg tænke, over aldrig at høre fra mig og faae Greie
paa Throndhjemstouren, og jeg indrømmer din Berettigelse dertil. Men
deels har der kommet Forhindringer iveien, naar jeg havde tænkt at skrive,
deels har jeg kun havt liden Lyst til at give mig ifærd hermed; thi for at gaae
lige løs paa Sagen, bliver det efter al Sandsynlighed Intet af min Thrond-
hjemstour. Hermed forholder det sig saaledes. Som jeg vist har fortalt dig,
talte Fader i Julen meget om sammen med mig at foretage en Thron-
dhjemstour. Allerede i Paasken fik Fader5 Betænkeligheder for sit eget Ved-
kommende; i den senere Tid har der nemlig opholdt sig her i Byen mange
Sectere og omstreifende Prædikanter, og under den herved fremkomne
religiøse Rørelse og Hurlumhei; synes han vel at det var mindre passende at
forlade Byen for længere Tid. Jeg indsaa derfor temmelig snart, at Fader ikke
kom afsted; men om mig talte han ikke et Ord, og jeg stolede derfor med
Sikkerhed paa, at der fra hans Side ikke skulde være nogen overordentlige
Vanskeligheder, saasom han jo alt saa at sige havde lovet mig en Tour til

                                    
5 Johan Herman Lie (1803-73), s¿nn av sorenskriver i Stj¿r-V rdal Lars Lie og Caspara

Frederike f. Gill. 1829 cand. theol., 1830 adjunkt ved latinskolen i Trondhjem, 1832

overl rer ved Moldes middelskole, 1835 sogneprest i Eid, 1838-50 ordf¿rer, 1851 sog-

neprest i Moss. Gift med Mette Maren Stabell (1807-52), datter av major Mathias C.

Stabell og Elisabeth M. F. Scharffenberg. Barn: Fredrik Gill (1833-99); Mathilde Elisa

(1834-35); Mathilde Elisa (1836-93); Laura (1837-1911); Dorothea Heidemann (Thea)

(1839-96); John Herman (1840-1923); Marius Sophus (1842-99); Ludvig Adler (1844-

54).
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Throndhjem. Da jeg imidlertid trængte ind paa ham, stødte jeg paa mere
Modstand end jeg havde ventet, og jeg er tilsidst bleven slaaet ganske af
Marken. Han vil, at jeg skal vente med at foretage større Udflugter, til
Fredrik6 og Herman7 er færdige (⊃: næste Sommer). Hermed vilde jeg vel
imidlertid ikke have ladet mig nøie, men holdt mig til hans Løfte; uheldig-
viis har imidlertid Omstændighederne givet ham Anledning til paa en
anden indirecte Maade at modsætte sig min Throndhjemsreise. Som du vel
veed, boer min Søster Mathilde8, givt med Doctor Vogt9, i Tvedestrand. Paa
Grund af uheldige Sammentræf har jeg ikke i over tre Aar seet hende lige-
saalidt som hendes tre siden den Tid arriverede Poder. Nu foreholder Fader
mig med megen Salvelse, beraabende sig paa min broderlige Pietet, at det,
naar jeg skulde foretage nogen Tour, var rimeligt, at jeg først og fremst
ønskede at gjensee min Søster. For at faae mig til at bide paa Krogen, giver
han mig ved Siden af Løfte om en Thelemarkstour, saavelsom andre Smaa-
toure til Steder i Nærheden af Moss; idet han vel regner som saa, at han slip-
per alligevel adskilligt billigere end, om jeg skulde foretage en Thrond-
hjemstour. Naar man begynder at tale til mig om Pietet, er det næsten lige-
saa galt som naar Monrad10 begyndte med sin Moralitet. Jeg veed hverken
frem eller tilbage. Sige at jeg ikke har nogen Lyst til en Tvedestrandstour,
kan jeg jo ikke, ellers kalder han mig en Slyngel af en Broder, som fortjente
alt Andet end at faae reise til Throndhjem, og baade at reise til Tvedestrand
og til Throndhjem maa jeg jo selv indrømme er et noget stivt Forlangende.
Saaledes staaer Sagerne, og jeg haaber, at du erkjender Vanskelighederne
ved min Stilling, undskylder mig at jeg ei kan være med dig paa Touren til
Kroningen. Du faaer derfor see dig om efter andet Reisefølge, hvilket vel ei
kan være saa vanskeligt at faae. I Mangel af Andre vil jeg foreslaa C.
Berner11, som talte Noget om at drage til Throndhjem, og han er jo sin egen
Herre, saa at hvad han vil, det kan han gjøre.

                                    
6 Fredrik Gill Lie (1833-99), cand. real. 1861, l rer ved Nissens skole, 1866 adjunkt

ved Drammens latin- og realskole, overl rer og senere konrektor ved Kristiansands

katedralskole.
7 John Herman Lie (1840-1923), 1861 sekondl¿ytnant ved Den bergenske infanteri-

brigade, senere oberstl¿itnant.
8 Elisa Mathilde Lie (1836-93), gift med lege Olaus F.S. Vogt fra Moss, bosatt i Tvede-

strand, 8 barn.
9 Olaus F.S. Vogt (1829-93), lege i Tvedestrand, gift med Elisa Mathilde Lie.
10 Marcus J. Monrad (1816-97), professor i filosofi ved Universitetet i Kristiania fra

1851, en av de siste representanter fra den hegelske filosofi, generalsekret r i Viden-

skabsselskabet i Kristiania 1867-77.
11 Carl  Chr. Berner (1841-1918), s¿nn av byfogden i Kristiansands stift, student fra

Nissens skole 1859, ex. phil., realstudent, l rer ved Gjertsens latinskole fra 1865,

senere ved Aars og Voss latin- og realskole, direkt¿r ved Bergens tekniske skole, stor-
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Spørger du mig, quid agam, saa svarer jeg: Jeg har lagt mig til et Par nye -
Beenklæder; forøvrigt især i Begyndelsen, da endnu ingen Fremmede vare
komne, kjedet mig umanerlig. Nu begynder det at blive Noget lysere. I
forrige Uge spadseerte Horn12 og jeg til Sarpsborg for at see Fossen. Paa
Veien var vi indenom hos Bassøs, men Herr Laurits var paa Vandring i
Thelemarken; da de ikke havde hørt Noget fra ham, siden han forlod
Kristiania, begyndte de at frygte for at han var forkommen i
Oversvømmelsen. Statsraad Riddervold13 med Søn14 er reist igjennem
Byen; af Julius fik jeg først Greie paa, hvorledes det var gaaet til i Slutningen
af Examen. Forøvrigt har der reist mange Kjendte forbi med Dampbaad,
hvilke jeg saaledes fik tale med. Næste (ei første) Tirsdag reiser jeg sand-
synligviis til Tvedestrand; i sidste Uge følger jeg maaske Fader til Kristiania.
Idag er der Badesoiré på Klubben. At det er Badesoiré vil blot sige, at
Dandsen slutter tidlig; naturligviis er her næsten ingen Badegjæster. Jeg
ønsker dig en behagelig Throndhjemstour og bliver stadig

din hengivne Ven
M. Sophus Lie.

NB. Var det ikke, fordi jeg frygtede Skjænden og Brænden fra din Side, vilde
jeg bede dig om at skrive mig til, nu tør jeg ikke.

- - - - -

Bergen 23de Juli 1862
Kjære Ernst!
Efter Løfte tilskriver jeg dig hermed nogle Linier, uagtet det jeg har

oplevt, siden vi skiltes, paa det Nærmeste kan indbefattes i, at vi har gaaet
godt, spist godt (⊃: meget), sovet godt og regnet har det hele Tiden. Aftenen
efter din Afreise fra Præstegaarden overraskedes Jansen15 og jeg af en
Serenade. Damerne var samtlige troppede op i Haven, anførte af Fruen. I
Anledningen var forfattet en Sang, som foredroges af Livgarden, hvorpaa

                                                                     
tingsmann for Venstre i 1885, senere statsr d og stortingspresident.
12 antakelig Carl W. L. Horn, f. 1841, s¿nn av sorenskriver A.D. Horn i Nordm¿re, 1859

student, 1865 cand. real., 1866 adjunkt ved Molde skole, 1874 rektor ved Hamar offent-

lige skole, ordf¿rer.
13 Hans Riddervold (1795-1876), geistlig og konservativ politiker, 1848-72 sjef for

Kirke- og undervisningsdepartementet.
14 Julius Riddervold (1842-1921), s¿nn av statsr d Hans Riddervold, student fra Nissens

skole 1859, cand. teol. 1863, l rer og manudukt¿r, prest og senere sogneprest i Holla.
15 Kristoffer Janson (1841-1917), s¿nn av konsul og kj¿pmann Helmich Jansen i Bergen,

student fra Bergens katedralskole 1859, cand. teol. i 1865, l rer ved Vonheim folkeh¿g-

skole, prest i Amerika, diktergasje fra Det norske storting.
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Alle faldt ind i Chor. Jansen maattte op i Vinduet og holde en Tale; jeg har
en Anelse om at det var en af sine Kjøbenhavnertaler, han kogte op igjen.
Mandag over Middag (Du vilde nok snyde os for den, jeg tvivler ei paa, at
du misundte os den hjertelig) forlode vi Mo, ledsagede af samtlige Præste-
gaardens Beboere. Jansen omsværmedes som sædvanlig af Livgarden, som i
Fortrolighed meddeelte ham, at disse Dage skulde være hende uforglem-
melige. Da hun saa ganske optog Jansen; overdrog de øvrige Damer mig at
frembringe deres Hilsen til ham. Ved Stranden holdt Jansen en Tale, hvor-
paa vi to istemte et rungende, nifoldigt Hurra for Mo, herpaa svarede Præs-
ten16. Medens Baaden gled hen over Vandet, istemmede vi en Sang,
saalenge vi antog at kunde høres; derpaa svang vi Luerne, Damerne med
Lommetørklæderne, og saa var det over. Over Borkevandet havde vi Regn
hele Tiden; jeg holdt som altid senere Varmen i mig ved at ro. Paa Vinje
Præstegaard, hvor vi fik et godt Maal, hørte vi, at O. Lund17 og Kent18, som
havde lagt paa Vinje 3-4 Dager, samme Dag Morgen vare dragne til Botn,
første Gaard paa Haukelid. De havde tænkt stærkt paa at drage over til Mo,
men uheldigviis udførte de ei sit Forsæt. Næste Dag overraskedes vi ved at
træffe dem paa Botn, hvor de havde holdt Rastdag. Denne Dag arriverede os
det Uheld, at vor Lysholmer faldt ud af Randselen og sprang. Jansen tænkte
siden altid med Vemod tilbage paa den. Næste Dag, Onsdag, drog vi fire i
Følge med en Skrivelærer, som skulde samme Vei, over Haukelid. Veien
var i Regelen let at finde. To Sted maatte vi vasse over Elvedrag. Det var
meget ubehageligt. Paa Fjeldet traf vi nogle Hestehandlere, samt flere Sætre,
saa vi leed ei Nød. Da især jeg denne Dag var godt oplagt, travede vi rask
ivei Kent blev, som han udtrykte sig, sprængt. Den sidste 1 1/2 Miil til
Røldal maatte han ride. Næste Dag havde vi saakaldte 5 Miil (sandsynligviis
blot 3 1/2 - 4) til Odde, I Begyndelsen var Veien meget besværlig, een Bakke
især vilde aldrig tage Ende; de sidste to Miil havde vi Chausseevei, jevnt
nedover.

Kent maatte ogsaa denne Dag tage Skyds. I Odde, som næsten overalt i
Hardanger og Voss finds Hoteller, hvor man har det excellent; men Beta-
lingen er drøi. Vi maatte snart angribe Reserven.

Da Dampskibet skulde komme Kl 2 Nat, lagde vi os paa Gulvet, hvor v i
snart slumrede sødelig. O. Lund og Kent gik af ved Ullensvang, de havde

                                    
16 Elling H. Friedrichsen, f. 1817, sogneprest i Mo og Skasse i Telemark.
17 Otto Lund (1843-1926), s¿nn av batterikirurg O. Lund, student fra Nissens skole

1860, 1866 cand. teol., l rer, fra 1881 skoleinspekt¿r i Kristiania.
18 Georg Kent (1842-92), s¿nn av kj¿pmann G. Kent, student 1860, cand. teol. 1865,

prest, senere residerende kapellan i Johannes menighet i Kristiania, dr. philos.
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faaet nok af at gaa med os. Vi gik iland i Granvin. Denne Dag, Fredag, tog v i
os en Tour over til Ulvik, det smukkeste Sted i Hardanger, men vi var altfor
søvnige. Vor Galla, som vi havde trukket paa, blev paa Hjemtouren til
Granvin ilde medtaget af Regnen fra denne Tid blev vore Klæder aldrig rig-
tig tørre. Herfra drog vi forbi Scherven Foss til Vossevangen. Her boede en
Student Irgens19, som Jansen kjendte. Vi haabede derfor at skulle spare os
Omkostningerne ved en Middag marchende stoltelig forbi Hotellet hen til
Irgens. Vi spurgte efter Studenten, som ogsaa kom ud, men han undskyldte,
den Trompeter, at han ei kunde bede os ind, da Familien netop sad ved Mid-
dagsbordet. Os syntes dette netop at være en Grund meget mere, men da v i
ei kunde gjøre dette gjældende, maatte vi slukørede vandre tilbage til
Hotellet. Voss var en stor vakker Bygd; men vi saa den i samme Belysning
som Flatdal og Sillegjord. De sidste 10 Miil maatte vi næsten mestendeels
reise i Baad; det var noget kjedelig og meget kostbart.

Paa Dale ved Osterfjorden maatte vi ligge over een Dag for Uveir. Af den-
ne Grund kom vi først Mandag 21de Juli om Aftenen til Bergen. Midt paa
Torvet skiltes vi høitideligt. Ihvorvel de ydre Omstændigheder i det Sidste
var noget ugunstige, var vi dog overmaade vel fornøide med Touren.

Jeg boer hos min Broder20. I Bergen er en heel Deel Studenter, som jeg
kjender. I Morgen afholdes Studenterbal. Jeg haaber at faae laant en Kjole.
Sandsynligviis bliver jeg i Bergen ca. 14 Dage. Hjemreisen maa jeg nok see
til at gjøre af i en Fart, eller er jeg ræd, at min Kasse springer, og nu har jeg ei
længer nogen Reserve at tye til. Naar du faaer mit Brev haaber jeg, at du
forlængst har tilskrevet mig. Jeg gad gjerne høre, hvordan du og Uncas21

havde det over Fjeldet. Min Adresse er, om du ei skulde vide det: Kjøbmand
Gran Stølen Bergen. Jens Gram22 maa du hilse fra mig selv hilses du
ligeledes fra

din hengivne Ven
M. Sophus Lie.

- - - - -

Christiania 9 Februar.[1865]
Kjære Ernst!

                                    
19 Jens Stub Irgens, f. 1836, s¿nn av lensmann Ole Irgens p  Voss, student fra Bergens

katedralskole 1854, cand. teol. 1861.
20 John Hermann Lie, se fotnote 7.
21 En hund.
22 Jens Gram (1840-1912), s¿nn av generalmajor Johan G. Gram, student 1859, forstkan-

didat 1863, grosserer, trelasthandler, konsul i Drammen.
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Jeg haaber, at min Uaccuratesse ikke har sat Dig i nogen Forlegenhed.
Saavidt jeg erindrer var det Contracten at Du skulde faa dit Tilgodehavende
hos mig etc omtrent ved Juletider; men da Julen kom var Cassen tom og
først nu har jeg faaet tjent saapas at jeg har kunnet afgjøre Sagen. Indesluttet
følger … Se sidst på næste Ark.

Hele forrige Semester levede jeg som Du vel kan skjønne næsten udeluk-
kende for anden Afdeling. Pugge organisk Chemi og laborere, det var min
væsentligste overmaade behagelige Beskjæftigelse. Nu ja Herre Gud Alt har
jo en Ende og her fik endog Alt en latterlig heldig Ende. Analysen som
pleier at være et Scylla for alle Candidater kom jeg taalelig helskindet fra. I
den organiske Chemi kjørte jeg Waage23 aldeles i Ring i nogen Beregninger,
som han var uforsigtig nok til at indlade sig paa. I Physik og Landmaaling
hævdede jeg mit Ry fra gamle Dage; men ak - i physisk Geographie og
Meteorologie - Sexes24 Fag - kom jeg aldeles tilkort. Jeg blev spurgt i Ting jeg
aldrig i mit Liv havde hørt Tale om simpelt nok vistnok men jeg har ikke
nok Frækhed til at lade som jeg er hjemme i Ting, som er mig aldeles ube-
kjendte. Ikkedestomindre var Christie25 og Waage fornuftige nok til at
paastaa, at jeg ubetinget skulde have Præceteris. "Physisk Geographie var et
altfor ubetydeligt Fag til at dertil skulde tages noget Hensyn, saamegetmere
som der ingen Lærebøger existerer derover". Men Sexe mente, at han havde
holdt Forelæsninger derom, og der havde jeg ei været mere end 3-4 Gange.
Resultatet blev da endelig efter over 1/2 Times voldsom Disput, at jeg fik
Laudabilis med Tilføielse i Protocollen at dette Laud ikke skulde udelukke
Muligheden af en Indstilling (egentlig er 3 Præer en nødvendig Betingelse),
et Udfald, som jeg var særdeles vel fornøiet med. I det Øieblik, jeg bestemte
mig til at blive Reserveofficier opgav jeg Tanken, om jeg nogensinde for Al-
vor havde næret den, om Indstilling. Hele mit Studium i forrige Semester
var derfor kun anlagt paa at faa et anstændigt Laud, og dertil udfordredes
ikke nogen Kundskaber i physisk Geographie, Kundskaber som væsentlig
kun er at erhverve ved Uddrag af store Folianter, Noget jeg ikke havde Tid
til at indlade mig paa. - Ja nu har Du faaet en lang Lectie om den Affaire
men Du veed, hva man selv interesserer sig for tror man gjerne at Andre
ogsaa interesserer. I forrige Semester fortsatte vi med Vaabenøvelserne

                                    
23 Peter Waage (1833-1900), fra 1861 lektor og senere professor i kjemi ved Universite-

tet i Kristiania.
24 Sjur A. Sexe (1808-88), 1860 lektor og senere professor i bergbyggingsl re og fysisk

geografi ved Universitetet i Kristiania.
25 Hartvig C. Christie (1826-73), fra 1859 lektor og senere professor i fysikk ved Uni-

versitetet i Kristiania.
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under Wang26 vi drev væsentlig paa Hugning uden at det imidlertid blev til
noget videre. Nu for Øieblikket driver vi næsten udelukkende paa Flo-
retfægtning og, hvad jeg aldrig havde troet, jeg sogar begynder at interessere
mig for dette Vaaben. Vi øver et Slags Contrafægtning. Stød og Parade og
atter Stød etc. og saaledes temmelig lange Combinationer hvor imidlertid i
visse Punkter Valget mellem Parade og som Følge deraf mellem Stød for
Modstanderen staaer aaben. Der er vanskeligt især for mig, som er temmelig
raa i adskillige af Elementerne men det er morsomt og kan ialfald føre til
Noget. A Bruun27, som i forrige Semester var min stadige Modstander har i
dette Semester, latterligt dictu, ikke Tid. Jeg blot beklager at jeg ikke besidder
din praktiske Veltalenhed. Jeg er noget ømskindet ligeoverfor saadanne
Argumenter. Imidlertid agter jeg at holde en Tordentale for ham, som jeg
haaber skal have en vis Virkning. Forresten kunde det ikke skade om Du
bearbeidede ham i samme Retning. Forehold ham, at hvis han ikke øver sig
godt, saa vil det være under din Værdighed til Høsten at fægte med ham.

Fliden er forresten paa alle Kanter stor, Bruun læser A Lund28 ligesaa, O
Lund tænker saa smaat paa at gaa op til Vaaren. Det har derfor hidindtil
været til ingen Nytte for mig at gjøre Forslag til større eller mindre Expedi-
tioner.

Jeg har det slet ikke saa travelt. Jeg gaaer eller rettere sagt skulde gaa paa
de zoologiske Samlinger; men det er kan du skjønne ikke synderlig hygge-
ligt under de nuværende Temperaturforhold. Den eneste som altid er villig
ligeoverfor alle Forslag som ikke gaaer ud paa Jus er Billardspilleren Blehr29.
Tilnavnet passer bedre end nogensinde. Hans Dag er efter mine rigtignok
ikke absolut paalidelige Observationer omtrent besat paa følgende Maade. Ca
Kl 11 Formiddag staaer han op. Fra Kl 2 til 12 Aften paa Billarden. Under-
tiden med een Times Mellemrum anvendt paa Manuduction.

Februar 28.

                                    
26 Halvdan C.E. Wang, f. 1839, 1864 premi rl¿ytnant i 1. Akershus infanteribrigade,

gymnastikkl rer ved Universitetet.
27 Axel Bruun, f. 1843, s¿nn av h¿yesterettsassessor E. Bruun, student fra Nissens skole

1860, 1865 cand. jur., 1869 overrettssakf¿rer i Kristiania, senere h¿yesteretts- advokat.
28 Axel Lund (1842-1922), s¿nn av batterikirurg O. Lund, student fra Nissens skole

1860, 1868 cand. med., bylege i Kristiania fra 1883.
29 Theodor Blehr, f. 1838, s¿nn av amtsfysikus i Hedmark, A. Blehr, student fra

Lillehammer skole i 1859, 1867 cand. jur., 1869 redakt¿r av Bergensposten.
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Ca 3 Uger er gaaet siden jeg begyndte min Epistel. Gud veed hvorlænge
jeg endnu kunde have gaaet og sølt, førend jeg atter tog fat, hvis ikke A
Bruun heldigviis idag havde spurgt mig om jeg ikke endnu havde skrevet
dig til. Ja skrevet havde jeg jo, ialfald Noget og jeg tog derfor ikke i Betænk-
ning at svare Ja. For at han nu ikke skal faa Paaskud til at beskylde mig for at
fare med usandfærdig Tale, skynder jeg mig med at expedere Epistelen.

Endelig lader det til at mine Forhaabninger om forbedrede Udsigter for
Realisterne, skulle gaa i Opfyldelse. Ialfald har jeg opfattet Nissens30 Udnæv-
nelse efter hans før i Morgenbladet fremsatte Program samt Sammenkal-
delsen af en Skolecommissionen, paa den Maade. Man paastaaer at Ridder-
volds realistiske Svigersønner31 skal have udøvet en gavnlig Indflydelse paa
ham. Jeg gjør mig derfor nu Haab om, inden jeg er 30 Aar, at være Overlæ-
rer, og det er dog altid Noget. Bonnevi har du muligens seet, alt er bleven
Overlærer i Christiansand.

Om mit eget Leben og Treiben er ei synderlig at berette. Indtil for ca. 14
Dager vicarierte jeg ved Nissens Skole for P. Nielsen32 som havde knækket
sit Ben i Julen. Siden har jeg havt min Tid til min egen Disposition -
Billarden har endnu beholdt en Deel af sin gamle Tiltrækning paa mig. N u
tænker jeg at begynde at manuducere til anden Examen. For nogen Tid siden
anmodede Cavaleristen Løitnant Hagerup33 mig om at manuducere ham i
Mechanik. Herved er jeg kommen paa den Ide, som utvivlsomt vil lade sig
realisere, naar jeg er bleven Candidat at lægge mig efter Manuduction til
Høiskolen. Det er interessante Fag som ihvorvel temmelig elementære dog
kan være nyttige at manuducere i for derved at blive desmere grundfæstet i
dem.

For Sommeren har jeg allerede begyndt at lægge Planer. Jeg har tænkt paa
en Deel af Sommeren at slaa mig ifølge med A Blytt34 for at uddanne mig til
praktisk Botaniker under hans Auspicier. Ligesaa har jeg tænkt paa saafremt
Du skal reise opigjennem Sverige til det Throndhjemske, saafremt Tid og
Penge strækker til, at aflægge Dig en Visit, forat slaa mig i Følge med Dig.

                                    
30 Ole Hartvig Nissen (1815-74), 1843 cand. filol., pnet sammen med Ole J. Broch

Nissens latin- og realskole i 1843. 1865-72 ekspedisjonssjef for skolevesenet.
31 Professorene Cato M. Guldberg og Peter Waage.
32 Peter C. Nielsen (1834-72), stud. real., 1860 avd. I (karakter: 1), 1861 avd. II (karak-

ter: 3), l rer ved Nissens skole.
33 Antakelig Henrik Steffens Hagerup, f. 1840, s¿nn av borgermester i Trondhjem, C.P.H.

Hagerup, 1861 sekondl¿ytnant i Kavalleribrigaden, senere eksamen ved Den milit re

h¿yskole.
34 Axel Blytt (1843-98), s¿nn av professor i botanikk, M.N. Blytt, student fra Kristiania

katedralskole 1859, ex. phil., 1863 amanuensis og konservator ved Universitetets bota-

niske samling, 1880 professor i botanikk.
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Fra O Aubert35 har jeg ei hørt et Ord uagtet han lovede mig at skrive først
til mig. Hvis Du vil gjengjælde Ondt med Godt havde jeg nær sagt, eller
ialfald tilgive mit gamle bekjendte Sluskeri og skrive nok engang til mig saa
kan Du gjerne sende mig nogen af Auberts Breve, beklippede om Du vil.
Ved samme Anledning faaer Du forklare mig om dine Planer for Somme-
ren er af den Beskaffenhed at vi kan komme til at gaa nok en Fodtour sam-
men.

Lev vel og se en Smule gjennem Fingre med Svagheder hos din gamle
Ven.

S. Lie.
Da jeg begyndte havde jeg Penge i massevis nu er de svundet ind og da jeg
endnu ei har faaet af Blehr (rigtignok væsentlig min Skyld) saa følger blot 6
Spd. Snart Resten.

- - - - -

Chr.a. 8de Juni 1865.
Kjære Ven!
Endelig kommer da Pengene. Jeg erindrer ikke, hvormeget det var saa

ganske aldeles. Men noget ca. 11 Spd var det vel. Jeg faaer vel først gjøre Re-
de for, hvorfor jeg ikke før har sendt dig dit Tilgodehavende.

Sagen er den, at jeg paa den ene Side har havt liden Lyst til at rykke Blehr
og desuden har jeg først for nylig faaet Penge nok til paa egen Haand at afgjø-
re Sagen. Ca den 20de (lidt før tror jeg) havde jeg endelig faaet tilsammen 5
Spd, som jeg just stod i Begreb med at sende til Upsala, men saa fik jeg
heldigviis af Bruun Besked om at Du var reist derfra. Saa var det da ikke
Andet for end at sende Pengene til Throndhjem.

I de sidste Maaneder har jeg jævnlig 2-3 Ganger ugentlig været ude paa
alskens Udflugter botaniske zoologiske geologiske. I saa Henseende er det en
ganske skjøn Ting at lese til tredie Afdeling. Jeg kan ikke være enig med de
fleste Realister som beklager sig saa stærkt over at de til Slut efter at de i saa
lang Tid har befattet sig med abstrakte Ting skal nødiges til at plage sig med
Ting, som passe for Børne og Puge-Aarene. Studerer man Fagene paa den
Maade som de bør ⊃: ude i Naturen, saa er de interessante for det Første og
desuden tror jeg at de udfylde et stort Hul i den abstraherende Mathemati-
kers Dannelse. Ikkedestomindre gruer jeg naturligviis indtil en vis Grad for
næste Semester med alt det Stof jeg da maa have ind; men ethvert Examens-

                                    
35 Otto Aubert (1841-98), s¿nn av amtmann i N. Bergenhus, M. Aubert, student fra

Bergens katedralskole 1859, 1863 cand. jur., 1866 kopist, senere byr sjef i Indrede-

partementet, amtmann i Bratsberg.



12

Semester er kjædeligt. Om ca 14 Dage kommer jeg sandsynligviis til at reise i
Følge med Blytt, Botanikeren, til Sogn hvor han skal være til seent paa
Sommeren. Jeg kommer vel til at holde Følge med ham ca 1 Maaned dels
for under hans Auspicier at uddanne mig som Botaniker, deels for at
studere Naturfagene forøvrigt praktisk ⊃: [anatomen ?] Dyr etc. Midlertidig
er Blehr bleven færdig med sin Exercits i Bergen. Og derpaa træffes vi to og
muligens A Lund i Sogn for sammen at bereise Søndfjord Nordfjord over til
Lom og Høifjeldene hvor jeg vel nu snart begynder at kjende mig igjen.

Her Alt vel. En behagelig Sommer. Velmødt til Høsten.
Din hengivne
S. Lie

- - - - -

Mos Thorsdag. 22/3 66.36

Tak og atter Tak for dit Brev. Jeg betragter det som et Tegn paa, at Du ikke
ganske vil slaa Haanden af mig, skjønt Du veed, at jeg er et forlorent Subject.
Ja isandhed jeg har været grænseløs tankeløs, letsindig, slet, og dog uagtet
Du vel neppe troer det, saalænge som Du kjendt mig jeg mener til Du drog
til Sverige fortjente jeg ikke den Hæderstitel, som jeg nu maa taale. Hvis Du
vil tro mig, skal jeg ved Leilighed fortælle Dig min Historie. Da Fredriks Post
ved Skolen er mig tilbuden, faar jeg prøve paa, om jeg kan forsvare den.
Min Bøn til Dig var da den at Du i Begyndelsen vil for Verdens Øine vise
Dig fremdeles som min Ven Snart maa jo vore Veie skilles; men imidlertid
kunde jeg muligens, skjønt Sandsynligheden vel er næsten forsvindende,
have formaaet at tilkjæmpe mig en Plads i Samfundet.

Da jeg sagde Dig Farvel før Juul troede jeg at det var for Tid og Evighed;
thi det var min Bestemmelse at blive Selvmorder. Men jeg har ikke Kraft til
det. Saa faaer jeg da forsøge at leve.

Jeg kommer om et Par Dage til Chr.a. og haaber da, at Du vil staa mig bi
med dit Raad. Jeg tager ind til Fredrik og sender da en Seddel op til Dig for at
bede Dig om at aflægge mig en Visit.

M. S. Lie.
- - - - -

S. T.
Hr. Cand. juris. Reserveleutenant E. Motzfeldt!

                                    
36 P  konvolutten: Cand. jur. E. Motzfeldt, Grottebakken, Chr.a.
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Undskyld at jeg henvender mig til Dem angaaende Reserveleutenant Lie.
Han er nu tilstillet Ordre fra Hærbrigaden at melde sig ved denne Bataillon
og fra mig om at indfinde sig i Rekrutskolen den 23de dennes, men intet
Svar har jeg faaet. Skulde han være syg, eller hvad er Grunden til at han ik-
ke lader høre fra sig?

Vil De nu bevise mig den Tjeneste og gaa til ham og bede ham svare mig
med omgaaende Post, paa det jeg kan vide om han kommer til Skolen eller
ikke.

Tilgiv det Bryderie jeg foraarsager Dem. -
Med megen Tak for beviist Godhed under mit Ophold i Christiania i

Vinter, er jeg Dem meget forbundne

Skogn d. 12-5-67. Reutz Holter37

- - - - -

Størdalshalsen Onsdag.
Kjære Ernst!
Just i dette Øieblik modtog jeg din Moders38 Brev, hvorfor forbindtligst

takkes; samtidig modtog jeg Brev fra Intendant Bruun39 med Skydsgodtgjø-
relse; da jeg nødig vil have Penge liggende saasom jeg ei har laasbart Gjem-
me, skynder jeg mig med at sende Dig 17 Spd indlagt i Henhold til tidligere
Aftale, Skjønt den knappe Tid i Øieblikket ei tillader mig at skrive mere
end, at vi har det godt, temmelig meget at gjøre, deiligt Veir, hyggelige For-
hold. Axel40 har jeg ei seet, siden han drog til Gravrokmoen. Søndag var jeg
i Tjenesteanliggender i Throndhjem, hvor jeg egentlig efter Aftale skulde
have mødt ham; men istedet var der nok kommen en Hoben Gjæster til
Gravrok. - Venlig Hilsen til Alle

din hengivne

                                    
37 Adam Reutz S. Holter, f. 1814, oberstl¿ytnant, sjef for Innherreds bataljon.
38 Anna P. J. Motzfeldt (1822-91), f¿dt Birch. Datter av generalmajor P.H. Birch. Fru

Motzfeldt som var enke etter h¿yesterettsassessor Ulrik A. Motzfeldt, hadde pensjon rer

i sin bolig i Lille Parkveien 1. Sophus Lie bodde der fra (noe usikkert) h¿sten 1867 til

han giftet seg i august 1874.
39 Paul H. Birch Brun, f. 1828, offiser 1847, brigadeintendant ved Trondhjemske

infanteribrigade.
40 Axel Motzfeldt (1845-1914), s¿nn av h¿yesterettsassessor U.A. Motzfeldt og bror av

Ernst Motzfeldt, 1867 premierl¿ytnant i Tronhjemske infanteribrigade, 1869 eksamen

ved Den milit re h¿yskole, senere oberstl¿ytnant. Utg. Marskalk Bazaines proces. Kra
1885.
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Sophus Lie
- - - - -

[uten dato, antakelig fra juli 1869 M.K.]

Følgende Beløb ønskes afbetalte
Skrædder Haugaard41 10. Spd

" Øien42 10.

Boghandler Dybwad43 10
" Cammermeier44 10.

Restauratør Abrahamsen45   8.

Om en Uge har jeg anmodet ovennævnte Creditorer om at sende Reg-
ningen til Dig. Til Høsten (Septbr) skal jeg conferere med hver især og efter
Evne gjøre nyt Afdrag. Vedlagt Fuldmagt46 til at hæve Stipendiet. Jeg havde
tænkt foreløbig at afbetale 50 Spd paa min Gjæld til Din Moder og Dig. Ved-
lagt Pantseddel for mit Uhr.
Tak og atter Tak for Alt sammen

S. Lie.
- - - - -

Tvedestrand 31. Juli. 186947

Kjære Ven!
Da dit Brev med Besked om mine Pengeforhold ankom til Moss, var jeg

allerede reist med Søster Laura48 over Thelemarken til Tvedestrand. Først
seent igaaraftes ankom jeg hid, hvor dit Brev imidlertid var arriveret. Det
faar blive, tænker jeg, ved min oprindelige Bestemmelse. Jeg kan ikke tvivle

                                    
41 Skredder P.K. Haugaards enke, flvre Slotsgade 24.
42 Ole flyen, skreddermester, Torvet 2.
43 C.A. Dybwad, bokhandler i Kristiania.
44 Alb. Cammermeyer, bokhandler i Kristiania.
45 Abrahamsen var restaurat¿r i Studentersamfundet der Sophus Lie pleide  spise mid-

dag.
46  19. juli 1869 sendte E. Motzfeldt brev til Finansdepartementet med en udatert full-

makt fra Sophus Lie.
47 P  konvolutten: Hr. Advocat. E. Motzfeldt. Skippergaden Christiania. Poststempel:

Tvedestrand 2/8-1869.
48 Laura Lie (1837-1911) ugift, styrte huset for faren, senere bestyrerinne ved Eugenia

stiftelse.
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paa, at Resten af Stipendiet taalelig snart kan hæves. Ialfald veed jeg, at saa
før har været Tilfældet.

Jeg er nødsaget til at bede Dig af Stipendiet snarest muligt at sende mig 6
Spd. Deels er Thelemarkstouren bleven adskillig dyrere end jeg havde bereg-
net; deels har skammelig nok Kaptein Voss49, for hvem jeg har fungeret i
længere Tid ved Nissen Skole endnu ikke behaget fuldstændig at betale mig
mit Tilgodehavende. Mit eneste Haab med Hensyn til mine pecuniære Ud-
sigter for Fremtiden er Adjunkt-stipendiet til Juul. Jeg kan ikke sige jeg har
nogen Lyst til at komme tilbage fra Udlandet med større Gjæld end jeg har.

Du maa hilse hele din Familie. Om nogle Dage skal jeg skrive til din Mo-
der.

Venskabeligst
S. Lie

Min Kasse er saa reduceret, at jeg ikke engang kan betale mit Brev.
- - - - -

26/8 69.
Min kjære Ernst!
Det maa bero paa en Misforstaaelse hvad Du skriver om et Løfte jeg skul-

de have givet om at komme til Fredrikshald; jeg kan neppe have sagt Andet
end at det skulde være mig kjært om Omstændighederne - Tid og Penge -
kunde føie sig saaledes at jeg kunde lægge Hjemveien fra Tvedestrand over
Fredrikshald. Saa behageligt det skulde være saavel for mine Been som for
mit aandelige "Jeg" at følge dit Forslag om i Eftermiddag at gaa til Frederiks-
hald, saa tillader mine Arbeider det dog ei. Min Afhandling til Videnskabs-
selskabet, som jeg indleverer til Trykning før min Afreise er deels bleven
vidløftigere, deels har den fordret mere Arbeide end jeg havde tænkt.

Det skulde glæde mig om Sylow50 med nogen Interesse har læst min førs-
te Memoire. Jeg skal, naar jeg om nogle Dage kommer til Chr.a tilsende ham
min anden Afhandling, ligesom den jeg naa har under Arbeide, saasnart
den bliver færdig. Denne sidste haaber jeg vil interessere ham om han gjør
sig den Umage at sætte sig ind i den.

                                    
49 Johan L. Voss, f. 1832, offiser 1851, kaptein ved 1. divisjon, Numedals bataljon.
50 Peter Ludvig M. Sylow (1832-1918), cand. real. 1856, l rer ved Nissens skole, 1858

overl rer ved Fredrikshalds latin- og realskole, 1898 ekstraordin r professor i mate-

matikk ved Universitetet i Kristiania.
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Sylow har forhaabentlig meldt sig til Professor-Posten. Bjerknæs51, veed
han, er ham ubetinget gunstig stemt. Det Samme gjælder utvivlsomt O. J.
Broch52, som sandsynligviis indirekte vil faa afgjørende Indflydelse paa Pos-
tens Besættelse. Hils Din Frue53 og mine øvrige Bekjendte paa Fredrikshald.
Jeg er sansynligviis i Christiania før Du

Din hengivne
S. Lie.

- - - - -

Berlin Onsdag 6/10 69
Min kjære Ernst!
Grunden til at jeg ikke efter Aftale sendte min Ansøgning om Posten ved

Søcadet-Institutet gjennem Dig var at jeg ønskede at have læst Attesten fra
Nissens Skole naar jeg skrev mit Andragende. Jeg var særdeles vel tilfreds
med samme (Attesten) ligesom med Høiskolarernes gjennem Axel (hvem
Du maa hilse og takke). Jeg vedlagde ogsaa en særdeles glimrende Attest fra
en Deel Candidater, som jeg har manuduceret i høiere Mathematik og Me-
chanik.

Den 2den October indsendte jeg foreløbigt Andragende og den 4de Andra-
gende med Papirer. Jeg var noget i Tvivl om hvorledes jeg burde gjøre med
Hensyn til at jeg ei kan tiltræde før til Sommeren. Jeg troede at have Hæn-
derne fri ved at slutte Andragendet omtrent saaledes:

"Saafremt jeg maatte blive ansat i angjældende Post, er det mit Ønske o m
muligt først at tiltræde samme til Sommeren."

Forhaabentlig kan i Tilfælde Tingene ordnes saaledes. I værste Fald maat-
te jeg renoncere paa Reisestipendiet (eller forbeholde mig sammes Rest til
senere).

Kan Du faa høre noget om angjældende Post (om hvorvidt den skal blive
fast, om Anciennitetsforhold) og om sammes Besættelse (Medansøgere naar
den skal tiltrædes) vil det naturligviis være mig kjært derom at høre.

Jeg angrer stærkt at jeg ikke bad Dig om at purre paa Brøgger & Christie54.
Efter 3 Uger har jeg endnu ei faaet fuldstændig første Correktur. Da det for
mig i flere Henseender er et Livsspørgsmaal snarest mulig at faa mit Arbeide

                                    
51 Carl A. Bjerknes (1832-1903), 1861 lektor i anvendt matematikk og fra 1866 profes-

sor i matematikk ved Universitetet i Kristiania.
52 Ole J. Broch (1818-89), 1848 lektor og senere professor i ren matematikk ved Univer-

sitetet i Kristiania. 1879 bestyrer for det internasjonale byr  for m l og vekt i S vres.
53 Else N.F.A. Gram (1844-81), datter av generalmajor J.G.B. Gram, 1868 gift med Ernst

Motzfeldt.
54 Trykkeri i Kristiania.
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er Du vist saa snil at gaa op i Trykkeriet og paalægge dem at gjøre muligst

Fortgang. Monrad sagde at jeg kunde tage flere end 50 Exemplarer (jeg vil
have 100) for Selskabets Regning ligesom at Heftningen bekostes af samme.
Jeg har gjentagende forklaret Bogtrykkeren dette, men vilde dog være Dig
taknemmelig om Du ogsaa i denne Henseende varetog min Tarv og ordne-
de det Nødvendige. Endelig maa jeg bede Dig om paa billigste Maade (gjen-
nem Posten) at tilsende mig 40 heftede Exemplarer (ca 20 Exemplarer lader
jeg uddele hjemme gjennem Halvorsen55, Resten Oplag) Det bliver dyrt
men det er ei at undgaa. Kunde det i Fremtiden lade sig gjøre at Videnskabs-
Selskabet lod mig disponere over nogen Midler til selv at besørge Trykning i
Udlandet vilde det have været mig særdeles beqvemt (langt hurtigere og
billigere)

Hvad skal jeg gjøre med Hensyn til Adjunkt-Stipendium? Søge det vil jeg
ialfald. Kan Du ved Leilighed faa sikker Besked paa om hvorledes Tingene
har forholdt sig med Folk som har faaet Adjunkt-Stipendium medens de laa
i Udlandet (om de strax bagefter er kommet hjem).

Da jeg var paa Moss tilbød Fader mig til Vaaren Penge-Understøttelse.
Den Ting kan forresten blive mellem os.

Jeg lever her i en Syndflod af Skandinaver det kan være noksaa bra; man
faar Besked paa et og Andet, men saadanne Folk kan ei fatte at Andre har
mere at bestille end dem selv og derved blive de undertiden generende. Her
er en Lundenser Dr. Svendson som kjender Blehr noget. Det lader til at vor
Ven virkelig i alle Maader har gjort et godt Indtryk adskilligt bedre end Yng-
var Nielsen56. Jeg glæder mig til Semesterets Begyndelse ikke just for Fo-
relæsningerne, de seer tarvelige nok ud men med Semesteret kommer de
unge Tyskere. Muligens jeg saa kunde gjøre nogen gode videnskabelige
Bekjendtskaber.

Jeg har seet en Deel her; Museet er storartet, om end selv jeg kan skjønne
at det har mange svage Punkter (f.Ex Samlingen for Old-nordiske Sager) I
den mineralogiske Samling havde jeg oftere den Tilfredsstillelse at se nors-
ke Navn paaskrevet som Findesteder.

Aqvariet er interessant om end de gode Berlinere har noget af den al-
meenmenneskelige Svaghed at forrose sit eget. Jeg har været sammen med

                                    
55 Jens B. Halvorsen (1843-1900), 1866 artium, leder av Universitetsbibliotekets nors-

ke avdeling, utgiver av "Norsk forfatterlexikon".
56 Yngvar Nielsen (1843-1916), s¿nn av telegrafdirekt¿r C. Nielsen, student fra Kristia-

nia katedralskole 1860, 1865 cand. philol., l rer, 1869 assistent i  Riksarkivet, 1878

universitetsstipendiat i historie og geografi, dr. philos., bestyrer av Universitetets etno-

grafiske samlinger, professor i etnografi.
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Cand. mag Meier57 og Schjøtt58 paa Orpheum  et berømt  Ballokale for
Berliner-Demimond. Lokalet var smukt især var viist en storartet Smag i
Anvendelse af Gasbelysning med couleurte Lamper i Sal og Have.

Hils spesielt din Moder med Tak for hendes venskabelige Brev. Hils lige-
saa mine Bekjendte forøvrigt. Ethvert Brev modtages med Taknemmel ig-

hed .

Din hengivne
Sophus Lie.

- - - - -

Berlin, Søndag 31. Octbr. [1869 ]59

Kronenstrasse N° 52. 3 Tr.
Min kjære Ernst!
Naar jeg atter skriver Dig til, saa er det ei for at plage dig med Commissio-

ner men væsentlig for at takke Dig for dit sidste Brev. Underretningen om at
Løitnant Koch60 var foretrukket for mig tog jeg med større Ro end jeg muli-
gens burde. Koch er mig bekjendt for at være i Besiddelse af en inden hans
Stand sjelden videnskabelig Dygtighed. Desuden har jeg sandt at sige liden
Lyst til at begraves paa Horten.

Med samme Post modtog jeg et meget elskværdigt Brev fra Professor
Clebsch61 i Göttingen en af Tydsklands største (om ikke største) mathematis-
ke Celebriteter. Jeg havde meddelt ham to élegante Sætninger hvortil mine
Theorier havde ført mig. Da Clebsch nylig havde skrevet i Journalerne over
Ting af et vist Slægtskab med disse Sætninger spurgte jeg ham om han
kjendte dem. Samtidig med at han paa en for mig behagelig Maade benægter
dette anbefaler han mig at gjøre Bekjendtskab med Dr. Klein62. Tilfældigviis
har Klein og jeg allerede for en Uge siden gjort Bekjendtskab med hinanden
og er nu allerede gode Venner. Vi kjendte gjensidig paa Forhaand hinan-

                                    
57 Antakelig Wilhelm F. Meyer, f. 1843, student 1861, cand. philol. 1869, adjunkt ved

Bergens skole.
58 Peter O. Schj¿tt (1833-1926), student 1852, cand. philol. 1859, lektor, senere pro-

fessor i gresk ved Universitetet i Kristiania, medlem av Sverdrups regjering 1888-1889.
59 P  konvolutten: Herr H¿iesterets-Advocat Motzfeldt, Adr. Skippergaden Christiania,
Norwegen.
60 Jens Koch, f. 1830, offiser 1850, premi rl¿ytnant og l rer ved Sj¿kadettinstituttet.
61 A. Clebsch (1833-72), professor i G ttingen fra 1868, arbeidet med elastisitetsteori

og algebraisk geometri, grunnla i 1868 sammen med C. Neumann tidsskriftet

Mathematische Annalen.
62 Felix Klein (1849-1925), elev av Pl cker, disputerte i Bonn i 1868, fortsatte studiene

i G ttingen, Berlin og Paris, habiliterte seg hos Clebsch i G ttingen i 1871, 1872 pro-

fessor i matematikk i Erlangen, 1875 ved den tekniske skole i M nchen, 1880 i Leipzig

og fra 1886 i G ttingen.
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dens Arbeider, som har flere Berøringspunkter. Ogsaa et Par andre gode vi-
denskabelige Bekjendtskaber har jeg gjort. Det er mig herved til stor Hjælp at
jeg har skrevet i Crelles Journal. Mine videnskabelige Arbeider har jeg i den
senere Tid (som før) havt meget Held med og jeg seer fremdeles min
videnskabelige Fremtid i lyse Farver.

Jeg er begyndt at gaa paa Forelæsningerne. Sprog-Vanskeligheder er der
ikke Spor af. Dermed er jeg endnu ingen Mester i Conversationen. Her hol-
des besynderlig nok ikke Forelæsninger over flere af de Ting jeg specielt
interesserer mig for. Den Fordel er dog herved at jeg faar mere Tid til egne
Arbeider. Gjennem mine mundtlige Conferentser med mine videnskabelige
Bekjendte har jeg ligefuldt stort Udbytte af mit Ophold her.

Monrad er jeg særdeles forbunden for den Forekommenhed han nu som
før viser mig. For det Første har jeg Intet færdigt. Siden skal jeg conferere
skriftlig med ham om den mulige Trykning af mine Arbeider i Udlandet.
Den Hast jeg har med Udgivelsen af mine Arbeider er ogsaa i den Henseen-
de berettiget at hvert Hefte af de videnskabelige Journaler (uden Overdrivel-
se) bringer mig Resultater som jeg enten allerede har erholdt eller uden
Videre udleder af mine Theoremer. Heldigviis kan jeg anse det for constate-
ret, efter mine Conferentser med Klein, at min Methode er i alt Væsentligt
ny i Videnskaben, ligesom og at en Række interessante Sætninger af mig til
Dato ei ere publicerede af Andre.

Ansøgning om Adjunktstipendium skal jeg afsende imorgen den 1ste el-
ler senest den 2den (da gaar just Post). Noget senere haaber jeg at kunne
sende som Bilag foreløbige Udtalelser om ialfald en Deel af mine Arbeider.
Christie vil forresten sandsynligviis behage sig i at straffe mig for mit
Hovmod (som han vel kalde det) derigjennem at han benytter sin Almagt
inden Facultetet i min Disfavør. Nu dermed være som det vil; længe skal de
Herrer ikke kunne ignorere mig.

Saafremt mine Bilag til min Ansøgning om Hortensposten bero i Marine-
kommandoen, vilde Du kanske ved Leilighed tage dem i Forvaring.

Om mit Liv her er forresten Lidet at fortælle. Det gestalter sig væsentlig
som hjemme med de nødvendige Forandringer. Om Aftenen gaar jeg un-
dertiden i Theatrene. Et Par Aftener har jeg været i videnskabelige Stu-
denterforeninger. "Bier" spiller her som overalt en stor Rolle. Jeg træffer
mange Nordmænd.

Jeg vedlægger Bemyndigelse angaaende Reisestipendiets Hævelse. No-
genlunde snart ønsker jeg om muligt tilsendt Creditiv paa 80 Spd (120
Thaler.) Jeg har været nødsaget til at anskaffe forskellige Ting Bøger især;
Bibliothekerne ere enten daarlig forsynte eller ogsaa hvad vel er rimeligere;
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de gode Bøger ere udlaante. Endelig er jo ogsaa Universitetsafgiften en Ud-
gift engang for alle. I Frankrig betaler man Intet til Univ. Forresten har jeg
endnu en 20 Spd.

Jeg var netop begyndt paa et Brev til din Moder; hun faar betragte dette
Brev som skrevet til sig og ved Leilighed skrive mig til. Hils Alle

fra din hengivne
S. Lie.

[Overstrøket: Min Fuldmagt er frygter jeg ikke ganske efter Formerne. For
Sikkerheds Skyld vedlægger jeg to Fuldmagter.]

- - - - -

Berlin Mandag. 15 Novbr. [1869]
Kronenstr 52. 3 Trepp

---------
Saafremt Helland63 ei har besørget Professorerne tilstillet min Afhandling,
saa er jeg formentlig berettiget til at vente at de som Medlemmer af Viden-
skabs-Selsk veed hvad samme trykker.
---------

Kjære Ernst!
Pakken med Afhandlingen, dine to Breve, hvoraf sidste indeholdt Anvis-

ning paa 120 Thaler, samt din Moders Brev har jeg Alt rigtig modtaget. For
samme hermed min hjerteligste Tak.

Din Moder skriver et Par Ord om Kramer64, som formentlig ere saa at for-
staa at han endnu ei har faaet Betaling af Videnskabs-Selskabet for hans
Befatning med mit Arbeide. Jeg troede den Sag forlængst ordnet. Da jeg ei
nøiagtigt veed hvordan Tingene forholdt sig kan jeg ei om nævnte Sag hen-
vende mig direkte til Monrad. Jeg er nødsaget til at bede Dig om at handle
for mig. Monrad har sagt at Selskabet betalte angjældende Arbeide. Hvis Kra-
mer indleverte Regning til Monrad til Anvisning maatte han utvivlsomt
uden Besvær faa Beløbet hævet.

Jeg har glemt, troer jeg, at bede Dig om ligeoverfor Regninger, som maatte
indløbe (specielt fra Haugaard) at gjøre passende Afdrag. 5 Spd til Haugaard
maatte være tilstrækkelig foreløbig. Abrahamsen skylder jeg nok ogsaa 4-5

                                    
63 Amund T. Helland (1846-1918), 1867 amanuensis ved Universitetets metallurgiske

laboratorium, 1868 bergeksamen, 1874 universitetsstipendiat og foreleser i berg-

byggingsl re, 1885 professor i geologi.
64 Muligens l¿ytnant Fredrik E. Cramer, f. 1845.
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Spd, som vel burde betales. Dybwad, Kammermeier og Øien ere mine øvrige
Creditorer.

Dine Gratulationer ere, frygter jeg, noget forhastede. Mit forrige Brev var
muligens noget farvet. Hermed dog ei benægtet, at jeg nærer de bedste For-
haabninger for Fremtiden. Jeg afsendte forrige Fredag et Bilag til mit Andra-
gende om Adjunkt-Stipendium. Det kommer formeentlig tidsnok til at ta-
ges i Betragtning. I samme giver jeg en sammentrængt Oversigt over mit
sidste Arbeide med min Opfatning af sammes Betydning. Jeg havde tænkt at
bede min Ven Dr. Klein om et Par Ord angaaende hans Opfatning af mine
Arbeider. Da imidlertid Klein er en ung Mand hvorvel allerede vel kjendt
inden Videnskaben har jeg for at holde mig fjern for alt Skin af Humbugma-
geri siden betænkt mig.

Jeg sender herved en Afskrift af Clebschs Brev til mig. Du vil deraf iald-
fald se at han behandler mig som en Videnskabsmand. At Clebsch indlader
sig paa at angivne for mig, hvorledes han har indseet Rigtigheden af en Sats
jeg har meddeelt ham, opfatter jeg ialdfald som Noget. Du vil forudse at jeg
har et egoistisk Øiemed med denne Afskrift. Som Du veed frygter jeg spe-
cielt Christie. Vil Du i Anerkjendelsen af hvor vigtigt det er for mig at faa

Stipendiet gjøre mig endnu den Tjeneste at conferere med Christie herom,
ved samme Leilighed vise ham Clebschs Brev. Hvorvel Christie ingen Vi-
denskabsmand er, har han dog Respect for Videnskaben. Tag ikke feil og vi is

Christie dette Brev. Kan Du forøvrigt uden noget Humbugmageri  anvendt
Brevet i min Favør saa gjør Du det forhaabentlig.

Det gaar vel Axel godt med hans Examen. Hilsen …
Sophus Lie.

Helland har forhaabentlig afhentet Exemplarer til Prof.? Rest Oplag.
- - - - -

Berlin Søndag. [28 ] Novbr 69.
Kjære Ven!
Det vil, haaber jeg, interessere Dig at lære følgende to Citater af Breve som

jeg har modtaget for en Uges Tid siden fra Prof. Reye65 i Zürich og Zeu-

                                    
65 C.T. Reye (1838-1919), professor i Aachen i 1870, og fra 1872 i Strassburg, arbeidet

med projektiv mangfoldighet.
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then66 i Kjøbenhavn begge anerkjendte  Autoriteter (Zeuthen i en langt
høiere Grad end jeg for et halvt Aar havde Ide om). Reye:

"… Ihre beide Abhandlungen über die Repræsentation des Imaginæren
interessiren mich lebhaft. … Ueberraschend war mir aus Ihrem ganz neuem
Princip denselben Strahlencomplex auf einfache Weise hervorgehen zu
sehen, den ich in 2ten Theile meiner Geometrie der Lage behandelt habe" :
(§ 27-30 af min Afh)

Zeuten:

… "Jeg fandt at Deres Methode i og for sig var temmelig usymmetrisk og
vilkaarlig … Hvorledes det nu end forholder sig dermed, saa tvinger selv et
flygtigt Gjennemsyn af Deres sidste Afhandling til at yde Dem al mulig An-
erkjendelse for den Brug, De gjør af Methoden. De viser at den kan bruges og
fremfor Alt De viser at De forstaaer at bruge den og at drage fyldige og inte-
ressante Slutninger ud af de geometriske Transformationer".

Begge Herrer specielt Zeuthen vise sin Interesse for mine Arbeider ved at
indlade sig paa en Discussion af min Methode.

Endelig skal jeg kun anføre at min Ven Klein førstkommende Onsdag vil
holde et Foredrag i en videnskabelig Forening over et Afsnit af mine Theo-
rier. Klein sætter min Methodes Værd i hvad Zeuthen kalder Usymmetri.

Kan Du anvende Ovenstaaende i min Favør ligeoverfor Adjunktstipen-
diet saa gjør Du det. I mere end en Henseende er det for mig en Capitalsag at
faa samme.

For en Uges Tid siden blev jeg meget overrasket ved at Axel Lund tog mig
paa Sengen en Morgen. Som Du vel har hørt har han ei taalt at studere og er
nu paa Hjemreisen. Vi har i den forløbne Uge været rundt omkring paa
Museer og Theatre. Da han paa Grund af sin Reises Korthed har Penge i
Overflod saa har jeg efter Evne hjulpet ham med at lette hans Byrde. Om
mit Liv forresten er lidet at sige. Forrige Søndag var jeg i Selskab hos Profes-
sor Kronecker. Der var Damer tilstede og Tiden blev anvendt nogenlunde
som i Norge Conversation Selskabslege etc.

Det er med Vemod at jeg tænker paa Sne og Is i Norge. Her har vi Taage,
Regn og Søle og faar vel intet Andet i de første Maaneder.

Løitnant Nissen67 hører jeg har fortaget sig paa HøiskoleExamen. Det gaar
vel Axel godt. Carl Gram68 har vel ogsaa Examen i denne Tid. Med Axel
                                    
66 Hieronymus G. Zeuthen (1839-1920), studerte hos M. Chasles i Paris og disputerte

1865 i K¿benhavn p  en avhandling om keglesnitt, fra 1866 privatdosent, fra 1871

dosent og fra 1886 professor ved K¿benhavns universitet, arbeidsomr det var antall-

geometri og matematikkens historie.
67 Antakelig Peder S. Nissen, f. 1844, 1865 sekondl¿ytnant i 2. Akershus infanteribri-

gade.
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Lund sender jeg Hilsener, han vil kunne berette at jeg lever vel, med godt
Humeur og godt Haab for Fremtiden. Hils alle Venner.

Din
Sophus Lie.

- - - - -
Berlin 2den December 1869.

Kjære Ven!
Tusind Tak for dit Brev og for dine Bestræbelser for at fremme mine

Interesser. Jeg oversvømmer Dig med Breve i denne Tid men jeg venter na-

turligviis ingenlunde Svar paa hvert enkelt.
Igaar havde jeg en Triumph, som det vil interessere Dig at høre. Først

maa jeg forklare hvad "mathematisk Seminar" er. Ved de tydske Universi-
teter existerer inden de enkelte Faculteter videnskabelige Foreninger, hvis
Øvelser ledes af Professorer. Vort Seminar dirigeres afvexlende af Kum-
mer69 og Weierstrass70, begge Størrelser af første Rang. I hvert Semester
stilles inden Seminaret en eller flere Problemer, hvis Løsning staar for Tour
inden Videnskaben. Nu maa Du ikke tænke Dig Deeltagerne i et Seminar,
som almindelige norske Studenter. Deels besøges de anseede Universiteters
Seminarer af mange Fremmede. Doctores, Docenter etc., som have fuldendt
sine Universitets-Studier; deels concentreres i Tydskland de Studerendes
Arbeide ganske anderledes end hos os, hvorfor de ofte inden sin Specialitet
meget tidlig (20-22 Aars Alder) opnaa fremragende Dygtighed. Hertil
kommer inden Mathematiken ialdfald, at medens vi i Christiania ved
Universitetet høre foredraget vor Videnskab, som den var for et Par
Decennier siden, saa behandles, i Berlin ialfald, Dagens videnskabelige
Spørgsmaal. Paa vor Viis opnaar man uden Tvivl en ligesaa stor
videnskabelig Dygtighed; men efter fuldendte Universitets-Studier maa v i
anvende Aar (om ei just den Tid jeg har brugt) for at kunne deeltage i
Behandlingen af de Opgaver, Tiden behandler. I Tydskland er det Regel troer
jeg, at enhver fremragende Videnskabsmand, som ung Student har leveret
Arbeider af Værd. Nu til Sagen.

Professor Kummer foreslog os at prøve vore Kræfter paa Discussionen af
alle Linie-Congruenzer af 3die Grad. Heldigviis havde jeg for et Par Maane-
der siden (herom næsten intet trykt) løst et Problem, som i en vis Henseen-
                                                                     
68 Karl S. Gram, f. 1848, student 1868, ex. phil. 1869, fortsatte sin handelsutdannelse i

utlandet.
69 E.E. Kummer (1810-93), professor i matematikk ved Universitetet i Berlin fra 1855.

Arbeidet bl.a. med flater og almene str lekompleks.
70 K. Weierstrass (1815-97), professor i matematikk ved Universitetet i Berlin fra 1864,

sammen med Riemann grunnlegger av den moderne analyse.
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de var et Special-Tilfælde af ovennævnte, men som i en anden Henseende
var langt almindeligere. Kummer, som vidste at jeg beskjæftigede mig med
Linie-Congruenzer anmodede mig om at holde Foredrag. Min Ven Klein fo-
redrog, som Følge heraf, igaar i Seminaret et Resumé af mit Arbeide (Ud-
vikling af § 28 i sidste Afhandl.) Efter at Kummer paa en særdeles smigrende

Maade havde takket for Foredraget, anmodede han mig om at behandle
udførligere en bestemt Congruenz af 3die Grad, som han selv var ført ind
paa i den sidste Tid, han antog, at sammes Behandling vilde foregaa med
Lethed efter de Principer, jeg havde angivet eller efter lignende, medens
hans Methode havde mødt store Vanskeligheder, som han ei havde over-
vundet. I et temmelig langt Foredrag angav han charakteristiske Egenskaber
ved nævnte Congruenz og angav endelig flere Spørgsmaal vedrørende sam-
me, hvis Besvarelse vilde interessere ham overordentlig.

Jeg var i den heldige Stilling paa Stedet at kunne gjøre Kummer opmærk-
som paa, at hans Problem indgik som Special-Tilfælde under det behand-
lede. En enkelt af de Sætninger han havde angivet var falsk (sandsynligviis
en Hukommelsesfeil af Kummer, som forresten kun foreløbig havde
beskjæftiget sig hermed); "hans øvrige Sætninger (en enkelt undtagen) var
Special Tilfælde af mine i Foredraget angivne". Endelig kunde jeg paa Stedet
besvare flere af de Spørgsmaal han særlig ønskede løst. Efter Kummers An-
modning vil jeg (assisteret af Klein) udarbeide en udførlig Behandling af
angjældende Problem.

Ovennævnte Hændelse er naturligviis et overordentlig Held. Berliner-
Professorerne danne i Tydskland et videnskabeligt Aristokrati som anseer
sig selv for at have inde al Verdens Viisdom (saaledes skildres her, ialdfald
Berliner-Mathematikerne). I Modsætning til Forholdene ved flere mindre
tydske Universiteter ansees det for særdeles vanskeligt at komme i personlig
Berørelse med nævnte Herrer. Om videnskabelige Materier har jeg hidindtil
kun talt en enkelt Gang med hver især af Berlins tre Størrelser (Kronecker71

Kummer Weierstrass). Man føler ved en saadan Anledning, at man staar for
en Konge i Videnskabens Rige. Forhaabentlig vil jeg i Fremtiden faa oftere
Anledning til at tale specielt med Kummer.

Man kan længe nok tale ilde om Preusserne. Tænke kan de, derom er
ingen Tvivl. Skulde jeg sige noget til deres Daddel saa var det om deres Maa-
de at foredrage paa. Efter min Erfaring ialfald kan man ei frikjende dem for

                                    
71 L. Kronecker (1823-91), professor i matematikk ved universitetet i Berlin fra 1883,

arbeidet med algebraisk tallteori.



25

en utilbørlig Vidløftighed. En anden Ulempe ved Universitetsforedragene
er at de ei knytter sig til bestemte Værker. Her skriver man altid.

Axel Guldberg søger Stipendiet siger Du. Jeg skriver idag eller imorgen et
meget ærbødigt men ogsaa meget bestemt Brev til Bjerknæs, hvori jeg gjør
ham opmærksom paa, at det efter hans ofte udtalte (til mange Personer) Op-
fatning af Axel Guldberg72 er hans utvivlsomme Pligt mod Videnskaberne
som mig at erklære i Facultetet, at efter hans Opfatning kan der ei fornuftig-
viis være Tale om Sammenligning mellem A. Guldberg og mig som Mathe-
matikere. Efter en saadan Erklæring maa jeg formentlig være sikker paa den
Kant. De andre Herrer kan jeg jo ei have nogen Mening videre om. Men
sandsynligviis er det en Absurditet at drage Paralleler mellem mig og nogen
af dem (Sars undtagen). Y. Nielsen har jo en videnskabelig, lønnet, Stilling.
J. Jensen73 har vel ved sin Sygelighed og sit Giftermaal ei faaet synderlig Tid
til Studier. Men disse Omstændigheder er vel Anbefalinger. Er der ingen
Tanke om at Axel Boek74 har nok i sine Fiskeri-Hundreder.

Sandt at sige. Naar jeg paa Død og Liv kjæmper for Stipendium, saa er det
(mellom os sagt) i det Haab derved at kunne blive et halvt Aar længere ude.
Isaafald reiste jeg sandsynligviis til Vaaren til Milano. For Tiden er (besyn-
derlig nok) de videnskabelige Forhold ugunstige i Paris.

Du har vel modtaget mit Brev indeholdende Udtalelser af Zeuthen og
Reye om min sidste Afhandling.

Om et Par Dage lader jeg muligens atter høre fra mig. Ovennævnte Skild-
ring af Gaarsdagen er correkt. Om Kummer mente Alt hvad han sagde kan
ikke jeg vide. Axel Lund er vel alt kommen.

Hilsen
Din
Sophus Lie.

Prof. Reye i Zürich til S. Lie 2den Decbr

"Für die Aufklärung meines Missverständnisses hinsichtlich Ihrer Com-
plexcurven und für Ihre anderen interessanten Mittheilungen danke ich

                                    
72 Axel S. Guldberg (1838-1913), 1863 cand. real., 1864-65 matematiske studier i

Tyskland og Frankrike, 1867 dr. philos., l rer ved Krigsskolen fra 1867.
73 Antakelig Johan I.H. Jensen (1844-1910), student 1860 fra Nissens skole, 1865 cand.

teol., 1866 l rer ved Aars og Voss skole, 1867 notarius ved Det teologiske fakultet,

senere prest i Hedmark og res. kap. i Trefoldighetskirken i Kristiania. Gift 1868 med

Azora J. Bretteville, datter av statsr d Christian Z. Bretteville.
74 Axel Jonas Boeck (1833-73), zoolog, praktisk-vitenskapelige unders¿kelser om

sildefiskeriene fra 1862. 1864 universitetsstipendiat.
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Ihnen bestens. Sie haben mit Ihrer Geometrie des Imaginaeren einen sehr
glücklichen Fund gethan."

- - - - -

Det er Universitetets Feil ei min om Reyes Auctoritet betviles.
Dette Brev er ei til at vise frem

[Berlin 4 Decbr. 1869.]
Min kjære Ernst!
Som sædvanlig giver jeg Dig herved Rapport om ethvert Held.
Professor Reye gjorde mig i sit første brev et Spørgsmaal, som gav mig

Anledning til Svar. Idag skriver Reye mig blandt Andet: "Für die Aufklä-
rung meines Missverständniss hinsichtlich Ihrer Complexcurven und für
Ihre anderen interessanten Mittheilungen danke ich Ihnen bestens. Sie
haben mit Ihrer Geometrie des Imaginären einen sehr glücklichen Fund
gethan."

Du har forhaabentlig modtaget det Brev, hvori jeg anfører Citater af Reyes
første Brev samt af Zeuthens, ligesaa vel det Brev hvori jeg taler o m
Kummers Opfatning af den lille Deel af mine Methoder, som han kjender.

I Vaares da jeg begyndte med mine Imaginær-Theorier rysted noget nær
Alverden paa Hovedet. Det er almindeligt at man prøver paa gjennem Ima-
ginærerne at opnaa Noget, det er almindeligt at man troer at have fundet en
Nøgle, det er almindeligt at man enten tager Feil eller overvurderer sit
Funds Værd. Man vil vel ikke indrømme det, forsaavidt man dømmer efter
det Ydre, men dog er det saa, at jeg i mange Aar (fra 64-68) har undervurde-
ret min egen Aandskraft. Det har været min Ulykke, ei det modsatte.

Jeg tør opfatte det som Beviis for min gode videnskabelige Kritik, at jeg
fra første Stund har indseet mit Funds Værd. At jeg har lagt saavel Energi
som Dygtighed for Dagen i Benyttelsen af mit Fund, det veed jeg.

-------
Idag kom til Axel Lund et Brev under min Adresse. Ulykkeligviis seer jeg

ei paa Adressen men aabner Brevet. Heldigviis opdagede jeg strax min
Feiltagelse. I min Redegjørelse til Axel Lund herom, frygter jeg for at jeg un-
der mine Bestræbelser for at se Tingen fra den comiske Side kom til at gjøre
et uskyldig (meent) Udfald mod Dig.

Saasnart jeg faar Tid skal jeg skrive til din Moder om mit Leben og Trei-
ben, hvorom forresten er Lidt at sige.

Din
Sophus Lie.
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For Tilfælde at man vil tænke sig Muligheden af at jeg citerer falsk, saa
har jeg kun det Svar at jeg jo ligesaagodt kunde fabriquere falske Original-
Breve.

Skulde disse mine Breve komme efter Facultetets Indstilling saa bør dog
Collegiet tage Hensyn hertil, for Tilfælde at Facultetets Indstilling ei er mig
absolut gunstig. Som Du veed har Ingen af Facultetet beskjæftiget sig med de
Brancher af Mathematik, som mine Methoder har ført mig ind paa. En
ugunstig Indstilling kan kun bero paa en apriorisk Dom (efter Sandsynlig-
hedsregning) om mine Arbeider.

Universitetet skylder sin egen Ære ei at forbigaa mig.
[Utstrøket: Det vilde være en Skandale for Facultetet og som saadan skulde
jeg forstaa at]

S. Lie.
Til Vaaren skal jeg anmode Kummer eller Clebsch om jeg finder det nød-
vendigt om en almindelig  Dom om mine Arbeider. De Udtalelser jeg h a r

anført ere ei fremkaldte ved nogen min Anmodning.
- - - - -

[16de December. 1869. Berlin]
Kjære Ven!
Tak for dit Brev og for at Du bragte mig til a le, førend Du bragte mig den

visselig ikke glædelige Nyhed. Det glæder mig, at det er Folk som Brødrene
Sars75 og Storm76, der ere mig foretrukne. Gjennem Bjerknæs erfarer jeg i
dette Øieblik, at Christie virkelig støttede mig inden Facultetet og derved
bevirkede, at jeg blev indstillet foran A. Guldberg.

Det er sandsynligviis ikke blevet noget af din Plan, med Berner at skrive
om Stipendie-Væsenet. For Tilfælde, at Du maatte ville gjøre noget ved Sa-
gen, at Du videre vilde bringe mit Navn i Forbindelse med samme saa maa
jeg bede Dig om at være forsigtig i dine Udtryk. Et Par faktiske Oplysninger
maa jeg give. Jeg har ikke udtrykt mig nogensinde saaledes, at mine Arbei-

der laa saa høit at man i Christiania ei kunde forstaa dem. . Den Branche af
Mathematik jeg i det sidste 1 1/2 Aar dyrker er ikke af Videnskabens vanske-
ligste. En anden Sag er, at denne Branche er forholdsviis ny, at derfor for-

                                    
75 Ernst Sars (1835-1917), ex. phil., dr. philos., 1870 universitetsstipendiat, 1874 pro-

fessor i historie ved  Universitetet i Kristiania.

Georg O. Sars (1837-1927), ex. phil., dr. philos., 1864 statsstipendiat for praktisk-

vitenskapelige fiskeriunders¿kelser, 1870 stipendiat og fra 1874 professor i zoologi ved

Universitetet i Kristiania.
76 Gustav Storm (1845-1903), 1868 cand. philol., 1864-68 assistent ved Etnografisk

museum, dr. philos. 1874, 1877 professor i historie ved Universitetet i Kristiania.
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holdsviis faa Mathematikere endnu har beskjæftiget sig med samme. Er jeg
derfor forsaavidt heldig stillet, som jeg har Udsigt til at finde Noget paa et li-
det undersøgt Felt, saa er jeg som begyndende Mathematiker uheldig stillet
forsaavidt som jeg kun kan gjøre Regning paa et meget begrændset Publi-
cum, selv i heldigste Fald. Endnu misligere er det, med Hensyn til den Ting
at blive lært, at jeg anvender en original Algorithm (Form). Jeg tænker paa
muligens at forsøge at faa et Par Hundreder af Universitetet for at blive et
halvt Aar mere i Udlandet. Jeg har tænkt paa muligens at søge Støtte hos
Broch. Naar man betænker at flere Medicinere fik betydelig mere end 400
Spd til et Aars Ophold saa var Tingen vel ei saa absurd. Om en Maaneds Tid
trykker jeg en liden Piece (ca. et Ark) som sammen med mine tidligere Ar-
beider forhaabentlig vilde kunne skaffe mig de nødvendige Attester. Tingen
er, at jeg gjerne vilde til Mailand (Cremona77). Nu i dette Aar skulde jeg
knytte Forbindelser for Livet.

Jeg har efter dit Brev ikke takket din Moder for hendes venlige Brev. Jeg
skriver til hende med samme Post.

Mine Breve handle som Du seer kun om mig og min Videnskab, men
min Verden gaar ikke videre.

Hils de af mine Kammerater, som Du maatte træffe. Dig selv med Familie
ønsker jeg en glædelig Jul.

Din
Sophus Lie

Jeg har glemt ovenfor følgende Bemærkning. "Naar jeg skriver flot o m
mig og min Videnskabelighed saa er det i Relation til den Maalestok s o m

man i Christiania er berettiget til at anvende".

Bjerknæs antyder, at mit Andragende til sine Steder var arrogant affattet.
Jeg troer det gjerne. Ligeoverfor mulige Bemærkninger i lignende Retning
skal jeg kun henvise til mine Arbeider; der lader jeg Tingen tale for sig selv.
Mit Andragende  var henvendt til et lægt Collegium. Som i Vaar valgte jeg
med Flid en Form, som skulde tvinge Facultetet til en Udtalelse.

S. Lie.
- - - - -

   

                                    
77 L. Cremona (1830-1903), var fra 1867 ved den tekniske h¿yskolen i Milano, fra 1873

direkt¿r ved den nyopprettede ingeni¿rskolen i Roma, arbeidet innen algebraisk og

anvendt geometri.
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Berlin Januar 1869 [1870]78

Min kjære Ernst!
Min Formue begynder at svinde ind i en betænkelig Grad og jeg nødsages

derfor at bede Dig om at sende mig Forstærkning; jeg ønsker mig tilsendt
Vexel paa 100 Spd. Det gaar rask med Pengene, men nogen egentlig Luxurie-
ren kan jeg ikke beskylde mig for om jeg end naturligviis kunde have kne-
bet mig igjennem med mindre.

Gjennem Brev fra Helland har jeg faaet Underretning om at jeg kunde
gjøre mig Haab om i Aarets Løb at erholde Nicolaysens Stipendium. Isaafald
eller hvis jeg kunde faa Noget af Rosenkronske Legat ønskede jeg at reise i
Høstsemesteret, som jeg har omtalt til Milano. Imodsat Fald maatte jeg vel
drage hjem i Begyndelsen af August og det var da mit Ønske om muligt at
maatte fungere som Censor i Mathematik ved Artium. Jeg tør vel haabe, at
de Herrer som have med den Sag at gjøre, ville imødekomme dette Ønske.
Da jeg ei veed, hvordan de før omtalte tvende Omstændigheder stille sig har
jeg ei kunnet gjøre Noget ved denne Sag. Hvis Din Tid tillod det, vilde jeg
være Dig taknemmelig om Du kunde ordne denne Sag for mig. Nissen er
vel den som først og fremst har hermed at gjøre. Jeg veed vel at hvis man e i

ønsker mig som Censor saa kan man finde nok af Indvendinger; jeg skal ei
indlade mig paa at imødegaa dem.

Professor Monrad kan Du ved Leilighed hilse med at jeg under mit Op-
hold i Udlandet sandsynligviis ei agter at trykke Noget i Selskabets Skrifter.
Gjennem Clebschs Velvillie faar jeg om kort Tid en liden Afhandling opta-
get i Göttingens math. Annaler. Senere udarbeider jeg vel samme og faar
den vel trykt i Clebschs Tidsskrift. Som jeg har omtalt beskjæftiger Klein og
jeg os i Forening med en Undersøgelse, som vi vel til Sommeren trykker i
sidstnævnte Tidsskrift. Mit næste Arbeide derefter bliver vel en Omarbei-
delse for et større Tidsskrift af min gule Afhandling.

Jeg har lidet eller Intet at fortælle om mit Liv. Julen tilbragte jeg mesten-
dels i Ro, senere har jeg været i et Par Selskaber. Jeg skal fortælle en liden
Scene fra en Skandinavisk Tilstelning med Bal og Comedie. En af Skuespil-
lerne skulde i Stykket ved et Uheld rive sine Beenklæder en Smule istykker.
Dette løb saaledes af at det ene Been blev fuldstændig visibelt. Heldigviis
havde de norske Damer, som havde fulgt Indbydelsen, allerede tidligere
fundet Grund til at fjerne sig.

Jeg bliver i Berlin endnu en Maaned reiser derpaa til Göttingen for at gjø-
re personligt Bekjendtskab med Clebsch. Sandsynligviis opholder jeg mig

                                    
78 P  konvolutten: Advocat E. Motzfeldt, Skippergaden Christiania, Norwegen.
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vel nogle Dage i Rhinegnen i Følge med Klein. Derpaa drage vi til Paris. Jeg
kommer saaledes til at blive noget længere i Tydskland end jeg oprindelig
havde tænkt.

Din Moder [maa] Du takke for hendes Brev. Jeg tænker  paa [med] det Før-
ste at besvare samme. Min bedste Hilsen til Alle.

Din
Sophus Lie.

Berlin. Kronenstrasse N° 52, 3 Treppen
- - - - -

[28.1.1870]
Kjære Ven
Jeg iler med efter dit Ønske at underette Dig om Modtagelsen af dit Brev,

hvorfor jeg paa det Bedste takker.
Efter hvad Du skriver, søger jeg Collegiet om et Tillæg til mit Stipendium

overladende de lærde Herrer for Tilfælde at bestemme angjældende Beløbs
Størrelse. Jeg gjør mig forresten intet Haab om at faa Noget og vil heller ikke
gjøre nogen extraordinære Anstrængelser i saa Henseende. Jeg skal fremsen-
de attesteret Afskrift af enkelte Breve i Uddrag. Jeg havde tænkt at bede
Kummer eller Clebsch om et Par Ord til Understøttelse, men naar det kom-
mer til Stykket qvier jeg mig for det. Du kan muligens ikke ganske forstaa
det; men det har piint mig i disse lange sidste Aar altid at maatte støtte mig
paa Andres Vidnesbyrd. Det har kostet mig megen Selvovervindelse at bede
Nogen om at lægge et godt Ord ind for mig og jeg har kun gjort det fordi
Nødvendigheden bød det.

Saa nyttigt det vilde være for mig at blive noget længere ude saa renon-
cerer jeg altsaa heller derpaa end at bede Nogen om at give mig en Attest.

For et Par Dage siden holdt jeg et Foredrag i mathematisk Seminar over
hvad jeg har arbeidet i de sidste Maaneder. Kummer sagde at der var nedlagt
en rig Fylde af originale Ideer i mit Foredrag, men at han ei ganske havde
kunnet følge det. Jeg havde vel heller ikke tilsigtet mere end at give en Ide
om mine Undersøgelser. Man maatte anvende adskillig Tid for at arbeide sig
ind i min Tankegang.

Jeg havde haabet at Kummer havde kunnet følge mit Foredrag; jeg er
overbeviist om at han isaafald vilde have sagt et Par saadanne Ord, som jeg
sætter saamegen Priis paa.

Vedlagt følger min Distanceberegning attesteret.
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Til Sylow sender jeg selv den Afhandling han ønsker.
Du har forhaabentlig for en Uges Tid modtaget mit Brev hvori jeg beder

om tilsendt Vexel paa 100 Spd.
Min Hilsen til Alle

Din
Sophus Lie.

Vedrørende Censorat-Væsenet faar Du handle efter bedste Skjøn.
- - - - -

Paris Slutningen af Marts 70.79

[29  "]
Kjære Ernst!
Bædeker advarer om at Portoen er dyr og Brevvægten liden; det er Grun-

den til at Du faar et unosseligt gnidret Brev. Fra Göttingen skrev jeg for ca 3
Uger eller lidt mere til din Moder om hendes Projekter med Hensyn til at
Du skulde gjøre en Pariser-Reise i Sommerens Løb. Jeg har ei Stort at tilføie
andet end at Paris vel fortjener at sees. Berlin var bra nok men dog Intet ved
Siden af Paris. Kan Du komme, saa bør Du sandsynligviis om muligt kom-
me paa Vaarkanten, førend det bliver altfor varmt. Hidindtil var det forres-
ten Synd at klage over Varme. Vi har havt og har fremdeles et fortvivlet
suurt Veir. Havde man havt ordentlige Kakkelovne og Veed til nogenlunde
rimelige Priser kunde det have gaaet men saadan som Tingene er, kunde
man mangen Gang være fristet til at bande Sydens blide Vinter.

Jeg fortalte din Moder troer jeg at jeg besaa Potsdam og Magdeburg paa
Reisen til Göttingen. Did kom jeg i Slutningen af Semesteret. Studenterne
holdt just i den Tid sine Afskeds-Kalaser. Denne Side af det tydske Studen-
terLiv havde jeg i Berlin ei havt Anledning til at se. Jeg troer, jeg maa un-
derskrive din Opfatning, at den megen skjønne Tale om Ideen er Noget v i
saa temmelig har for os selv. Nu forresten troer jeg med al min Modbydlig-
hed for adskilligt Huult i Studenter-Væsenet hjemme, at vi dog i nævnte
Henseende har adskilligt førud for de fleste Universiteter. I Berlin existerte
endnu Studenter-Corporationer, videnskabelige og Pauke-foreninger. Her i
Paris har jeg hidindtil ei paa mine Spørgsmaal faaet Besked om nogensom-
helst Studenter-Foreninger. Bekjendte gaa paa de samme Kneiper, de sam-
me Dandseboder; det synes at være det Hele.

                                    
79 P  konvolutten: Herr Advocat E. Motzfeldt, Adr. Skippergaden Christiania, Norw ge.
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I Følge med philol. Cand Meyer80 (Klein kommer først senere efter) reiste
jeg fra Göttingen ca 13de Marts, opholdt mig en Dags Tid i Cöln (120,000
Indb.). Domen er knusende storartet. Om jeg ikke tager feil, saa er Thrond-
hjems Dom i Sammenligning liden. Videre besaa vi i Løbet af en Eftermid-
dag overfladisk Bryssel, som i mange Henseender er særdeles seværdig.
Mange middelalderske Bygværker. Endelig kom vi til Paris for næsten 14
Dage. Første Aften allerede drog vi op paa Boulevarderne (Montmartre …)
Du kan tro det er et Leben med de glimrende Boutiquer og Cafféer og den
myldrende Folkemasse.

Semesteret er netop begyndt. Jeg gaar et Par Timer om Formiddagen paa
Forelæsninger tildeels for at vænne Øret til Sproget. Mathematiske Forelæs-
ninger er det ei vanskeligt at følge i et fremmed Sprog. Men til Ex en Com-
medie har sine overordentlig stor Vanskeligheder. Jeg var igaar aftes for
første Gang; men havde ikke Stykkernes Gang vært saa simpel og Spillet saa
malende gjennemsigtigt, saa havde jeg ei forstaaet stort af det - nu Forend
Rummet siger Stop, faar jeg afgjøre Forretninger.

Pengene forsvinder gjennem Fingrene. Jeg haaber, at Fader snart lader
høre fra sig om de 100 Spd, som han lovede mig til Vaaren. Send mig An-

visning paa ca 10 Spd i Francs under Adresse: Rue de l´ecole de medecine 32,

Passage de commerce 30, Hotel Molinié.

Hvordan gaar det med Reise-Stipendiet? Bliver Adjunkt-Stipendium
vacant, saa h[aaber jeg] Du om nødvendigt handler for mig. E [nkelte?]      
Tirader af et Brev fra Bjerknæs:

"Deres Brev indeholder særdeles [mange værdifulde?] Oplysninger, som
jeg haaber [uleselig] godt til Nytte. Jeg skal ialfald gjøre mit Bedste. … Pas paa
at søge Adjunktstipendium; men gjør Dem ei for store Forvæntninger, da
Sandsynligheden er størst for at det Fakultet seirer, hvor Ledigheden er ind-
traadt.

Det er sørgeligt at have til Støtte en Mand, hvis Princip det er at Sand-
heden i denne slette Verden er bestemt til bestandig at tabe.

Og saa har jeg ei Plads til mere end at sende mine bedste Hilsener til Alle
som nære nogen Interesse for

Din hengivne
Sophus Lie.

- - - - -

Paris Onsdag, [14 April]

                                    
80 Se note 57 s. 18.
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Rue de l´ecole de medecine 32
Hotel Molinie [1870]

Kjære Ven!
Bedste Tak for dit Brev med indlagt Vexel. Jeg er Dig Taknemmelig for at

Du efter Evne søger at fremme mine Interesser. Skade at Fortuna ikke vil
lade sig forsone.

Jeg har ventet nogle Dage med at besvare dit Brev; for imidlertid at kunne
faa Brevene fra Göttingen. Axel maa Du takke bedstens for hans Brev som
var mig særdeles kjærkomment. Det Brev fra en Dame  som jeg var noget
spændt paa, da jeg vidste, at ingen af mine Søstre havde skrevet til Berlin
efter min Afreise var fra Halvorsen.

Og saa faar vi først discutere dine Reiseplaner. Sproget er en Hovedsag.
Ganske vist. Men læg vel Mærke til at det ingen Nødvendighed er at være
nogen Mester i Sproget og dog have fuld Glæde af Reisen. Størst vil Tabet
være paa Theatrene, men her er to Ting at tage i Betragtning, for det Første
kan man ialmindelighed faa kjøbt Stykkerne i Bogladen, og har man først
Ide om hvad der foregaar saa er det mærkeligt hvor langt lettere man for-
staar hvad der siges. For det andet er Spillet saa gjennemsigtigt, Mimik og
Gestikulationer saa charakteristiske at specielt Du som seer saa godt vil have
en uhyre Hjælp deri.

Naturligviis Theaterne vil Du den første Uges Tid ei fuldt ud kunne pro-
fitere af. Men det gaar saa med Alle.

Med Hensyn til forhaands Sprogøvelser bør Du see at faa fat i en Ollen-

dorf. Anvend saa daglig (om Du har mere Charakterstyrke end jeg) et Qvar-
teer i en 2-3 Uger, tag saa videre Conversations-Timer; og jeg føler mig over-
beviist om at det vil gaa perfekt. Hør ikke altfor meget paa Axel Bruun  i
dette Punkt. Det er sandt nok at man aldrig har grundige nok Sprog-For-
kundskaber - men derved er Intet at gjøre.

Læg saa Mærke til at med Paris er det en egen Sag. Man nyder her fuldt-

saameget med Øinene som med Ørene. Jeg har hidindtil (saa daarlige mine
Øine ere) væsentlig indskrænket mig til at vandre om og se paa Alting. Det
er en Comedie at gaa paa Gaden her. Speculations Aanden lokker Kjøbere
gjennem alle mulige Kunster. Har man saa som jeg ingen Tendents til at
kjøbe alskens skjønne Ting saa har man denne Moro billig nok. Og saa til
den økonomiske Side.

Jeg giver 5 Spd Maaneden for Værelset 3 Spd for Frokost (Caffé au lait,
Brød og Smør). Min Middag (Dejeuner som det her kaldes) kommer paa 5
Spd. og endelig min Aften paa 4 1/2 Spd. Efter Christianias Forhold er det j o
skrækkelig dyrt; men man skal vanskelig, naar man har en normal Appetit
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gjøre det billigere. Du maatte gjøre Regning paa at Du brugte noget mere.
Norske Reisende som jeg tale med sige ialfald, at deres Dejeuner og Diner
hver især koster Dem 2-3 Frank. Men Største Delen af Menneskene ere taa-
belige i dette Punkt.

Dette var de første Udgifter, Caffeerne ere dyre. En Kop Caffe paa Boule-
varderne koster (Drikkepenge iberegnet) 14 Sou. I Caffe de la Regeance hvor
jeg læser norske Aviser faar man Caffen for 10 Sou (8 + 2).

De offentlig Museerne ser man uden at betale Drikkepenge. Derimod o m
man vil bese Slottenes Indre, Invalid-Hotellet, om man vil stige op i Søiler-
ne, saa er det altid Drikkepenge (10 - 20 Sous). Omnibus-Taxterne maa jeg
tilstaa jeg ikke kjender i Øieblikket, da jeg bestandig hidindtil har travet
rundt paa mine Been. Men jeg tør indestaa for at for 5 Sou kan man kjøre en
anstændig Hoben.

Theaterpriserne ere høie. Jeg har kun to Gange været i Theatret, hver
Gang for 3 Franc i 3die Rad. (Theatrene havde 5 Rader og var blandt de
første). Jeg spurgte min Reisekammerat Meyer hvilken Priis jeg skulde sætte
som den der kunde convenere Dig. Han mente 5 Frank. Jeg troer dog at Du
vil finde Dig særdeles vel med 3 Francs Plads. (Høiden 4 Franc). Priserne
gaar forresten op til 16-20 Franc.

Paa de mindre Theatre er det billigere men under 2 Franc gjør man vel
lidet her. Som Fremmed maa man tage forskjellige Hensyn som gjør Tingen
dyrere.

Caffees chantantes Closerie de Lilla, Bal Mabille (Studenterbal) kjender jeg
hidindtil ei personlig; men jeg troer at være vis paa at den normale Priis er
ca 2 Franc.

Jeg troer at jeg tør sige at Du for 2 1/2 Spd pr Dag kan more Dig særdeles
anstændig. Om Du spørger Folk saa vil Du sandsynligviis faa opgivet større
Priser. Ja ganske vist. Boer man paa et veritabelt Hotel og spiser Table d´Hote

etc saa gaar utrolige Summer uden egentlig Ødselhed. Men som sagt. Vil Du
nøie Dig med en Studenterhybel som Du ganske vist kan faa, hvor jeg bor og
forresten ei generes af om din Bord-Kammerat er noget sjofel saa gaar det
som jeg ovenfor har sagt.

Blandt mine væsentligere Udgifts-Kilder foruden ovennævnte maa jeg
anføre Klæder og Bøger; men begge fører Du for Dit Vedkommende ialfald
paa en anden Conto.

Conclussionen er altsaa at Du kommer.
------

Angaaende mine Affærer faar jeg først anføre at jeg netop fra Cammer-
meyer fik en Anmodning om Afdrag. Det er blot et TidsSpørgsmaal med
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Hensyn til de 100 Spd fra Fader. Ialfald har han aldrig glemt et Løfte før.
Uden samme vilde jeg have knebet mere paa Pengene. Med Hensyn til hvad
Du skriver om Fru Bruun81, saa kan jeg ei paa Forhaand udtale mig derom.
Tingenes Former har sin store Rolle.

Jeg kan altsaa ikke gjøre mig noget Haab om førstkommende Adjunkt-
Stipendium. Nu jeg har Intet mod W. Müller82. Men jeg frygter for at det er
min Skjæbne, stedse at maatte staa tilbage.

Hvad Posten ved den polytechniske Skole angaar, saa vilde der ei blive
Spørgsmaal om mig. Jeg kunde forresten have mange Grunde til at ønske
mig denne Stilling.

Det vil være med lidet sanguinske Forhaabninger jeg snart kommer til-
bage.

Med Hensyn til mine videnskabelige Arbeider er jeg fremdeles vel til-
freds. Jeg troer jeg har fortalt Dig at jeg vedlagde mit sidste Andragende en af
Göttinger-Selskabet trykt Piece.

Mine hjerteligste Hilsener til Venner og Bekjente
Din
Sophus Lie.

Cremona bor ganske rigtigt i Milano; han har været i Bologna. I et tem-
melig lidenskabeligt Brev til Bjerknæs i Decbr drog jeg en Parallel mellem
Axel Boeck og mig. Ved den Sag bliver Intet at gjøre.

- - - - -

Paris [12 ] Mai 1870.
Kjære Ven!
For ca 12 Dage siden paabegyndte jeg en længere Epistel til Dig; men før-

end jeg blev færdig; blev jeg afbrudt. Uagtet jeg har indrettet mit Levesæt
saavidt muligt som i Christiania, saa mærker jeg dog ved enhver Anledning
at jeg er i Paris. Det er saameget at gjøre og desværre Mennesket rækker kun
saalidet.

Jeg kommer i dette Øieblik seent paa Aftenen hjem fra Boulevarderne,
hvor man havde ventet Spectakel; igaar siges at adskillige af Pøbelen blev
dræbt. Men en god Regnskuur har idag som vel ofte før reddet Paris fra
Blods Udgydelse. Dit Spørgsmaal om "hvorledes Paris er for Reisende medio

                                    
81 Kan v re Maria Dorothea Bruun, f. 1812, f¿dt Young, gift med h¿yesterettsassessor

Eskild Bruun, mor til Axel Bruun, Sophus Lies venn.
82 Jacob W. M ller (1834-89) cand. med. 1860, studier i utlandet, 1870 adjunkt-stipen-

diat og i 1873 professor i fysiologi.
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Juni til medio Juli kan jeg saaledes i Øieblikket ei besvare. Dette Brev sender
jeg imorgen tidlig. I Løbet af Morgen Dagen skriver jeg til din Moder min
ovennævnte Besked.

Min Ven Klein og jeg forblive sandsynligviis i Paris til Slutningen af Juli.
Stor Tids-Differents i vor Afreise er neppe tænkelig. Vi har endnu ei defini-
tivt bestemt os for Cambridge eller Milano. Klein har just idag skrevet til
Cayley83 i Cambridge og spurgt om forskjellige Forholde; af Svaret vil af-
hænge hvad vi gjøre. Af Hensyn til vore Sprogstudier maa vi snarest mulig
bestemme os. Hjem til Christiania kommer jeg vel saa i November.

Angaaende den bedste Tid for din Pariser-Tour saa troer jeg med Sik-
kerhed at kunne sige at Slutningen af Mai og Begyndelsen af Juni er langt at
foretrække for de senere Sommermaaneder. Al Verden siges at forlade Paris
ud paa Sommeren. Heden er for trykkende siger man. For Tiden har vi dei-
lig Vaar. Boulevarderne med sine prægtige Træer [overstrøket: staa paa] har
vel paa denne Aarstid sit meest tiltalende Udseende. Som oven sagt skal jeg
(muligens med samme Post, ialfald snarest mulig) skrive nærmere om disse
Ting.

Hvad angaar Priserne paa de forskjellige Ting, saa formener jeg at Du vil
finde at mit forrige Brev var temmelig paalideligt. (Omnibus-Taxter 30 Cen-
times (⊃: 6 Sous) indeni og 15 Cent ovenpaa). I Paris seer man forholdsviis
mere uden Drikkepenge end Tilfældet er i andre Byer.

Hvad endelig Sproget angaar, saa maa jeg vistnok mere og mere sande
Axel Bruuns Opfatning at det er uhyre vanskeligt at tilegne sig et fremmed
Sprog i den Grad, at man med Lethed underholder sig med en Indfødt.

Det siger sig selv, at jeg glæder mig meget til din Ankomst. Jeg antager at
jeg vil kunne være Dig til nogen Assistance. Vistnok er Alt i Paris indrettet
saa greit, Alt er beregnet paa Fremmede. Med lidt praktisk Sands og med
grundige Studier i Reisehaandbogen (Berlepsch eller Bædeker) gaar man
med største Sikkerhed - ikke omkring i Byen, dertil fordres ei stort - men
omkring i Museerne etc. Berlepsch er en mærkværdig Bog; Alt muligt faar
man der Besked paa.

Og saa faar jeg skrive om hvorledes jeg har levet i den sidste Tid. I de
første fire Uger af mit Ophold her levede jeg stille og roligt. Jeg studerte tem-
melig skarpt - bestandig frysende. Ud paa Eftermiddagen drev jeg saa ialmin-
delighed en 3-4 Timer gjennem Paris´s. Jeg gjorde faa Bekjendtskaber denne

                                    
83 A. Cayley (1821-95), fra 1863 professor i matematikk i Cambridge, utviklet en al-

minnelig og systematisk teori for invariante algebraiske former.
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Tid og lærte lidet Fransk. Det var upraktisk, siger man. Nu ja, jeg trøster mig
med at jeg arbeidede adskillig i den Tid.

Efter at Klein kom, har vi begyndt at tage Information i Fransk. Vi har
gjort Bekjendtskab med flere af de fremragende blandt de Yngre af Mathe-
matikerne, har været i Middag hos et Par Professorer etc.

Du kan tro Dagen gaar uden at man forstaar, hvad der bliver af den. Dis-
tancerne ere stor. Derved gaar megen Tid.

Man gaar til en Sproglærer som bor en halv Times Vei fra En, saa paa en
Visit i en anden Ende af Byen, man beser en eller anden Ting, studerer lidt;
gaar kanske paa en Forelæsning eller paa Bibliotheket etc. og saa er Dagen
forbi.

Jeg er naturligviis Collegium og Facultet meget taknemmelig for deres
Liberalitet. Det var mere end jeg havde ventet. Jeg har seet i Aviserne at et
Adjunkt-Stipendium er ledigt for Tiden. Jeg søger samme uden dog at gjøre
nogen Regning paa samme. Senere paa Aaret haaber jeg at kunne være tem-
melig sikker paa at faa et Adjunkt-Stipendium.

Du taler om Horten. Du vil vist kunne forstaa at jeg nødig vilde indlade
mig derpaa. Naar man har været saa - jeg kunde sige letsindig - eller ialfald
dristig at slaa sig paa Videnskaben saa faar man tænke paa de ideelle Betin-
gelser for at Resultatet ei skal blive et Misfoster.

Som Adjunkt-Stipendiat troer jeg at jeg kunde virke paa en gavnlig Maa-
de for Realismens Udvikling i vort Land. Det er en forfængelig Tanke; men
jeg kan ei arbeide med Lyst uden at jeg har et ideelt Maal. Forresten har jeg
tilstrækkelig Erfaring til at jeg skulde betænke mig paa om nødvendigt at
bringe det Materielle et Offer.

Gjennem Geelmuyden84 har jeg netop faaet Underretning fra O. J. Broch
om at han kommer til Paris og at han vil tilstede mig en Audients. Forudsat
at Omstændighederne tillader det skulde jeg ønske at conferere med Broch
om min Fremtid.

Jeg tror jeg tør sige det at jeg er saavidt fremragende relativ til Mængden
af Realcandidaterne hjemme at jeg er, for god til at gaa som Menig eller som
end mindre.

------
Jeg havde tænkt mig at Axel Lund og Valborg Bruun skulde have Bryllup

nu snart. Hils begge om Du erindrer det, paa det Bedste fra mig. Sig dem at
jeg haaber at de snart vender tilbage til Christiania.

                                    
84 Hans Geelmuyden (1844-1920), 1868 cand. real., 1867 observator ved Det astrono-

miske observatorium i Kristiania, 1890 professor i astronomi.
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Din Broder Axel og Barbara85 maa Du ligesaa hilse paa det Bedste fra mig.
For hvergang en af mine Kammerater forlover eller gifter sig, saa kommer
halvt vemodige Tanker over mig, som alt længst betragter sig som Peber-
svend. Jeg har passeret Rubicon og kjender jeg mit eget Stivsind ret, saa ven-
der jeg aldrig om.

Dine Nærmeste saavelsom mine Venner forresten faar Du hilse paa det
Bedste fra mig. Er det Din Svoger Jens Gram som er bleven Consul i Dram-
men. Det maa være vor Ven Otto Aubert, hvis Navn jeg just saa i Forbin-
delse med Udgivelsen af et juridisk Værk.

Lev da vel og kom snart til Paris. Jeg troer det vil være Dig en Opfrisk-
ning, hvoraf Du vil have Gavn og Glæde

Din
Sophus Lie.

- - - - -

Paris 14 Mai 1870.
Kjære Ven!
Du vil have modtaget mit Brev, hvori jeg besvarer dine forskjellige

Spørgsmaal.
Angaaende den bedste Tid for din Ankomst til Paris skriver jeg efter Con-

ference med Parisere følgende:
De Fremmede komme i størst Mængde i de egentlige Sommermaaneder.

Slutning af Juni, Juli, August. Dog maa Vaaren, Mai og Begyndelsen af Juni i
de fleste Henseender ansees for den gunstigste, deels af Temperatur-Hensyn,
deels fordi den franske Beaumonde da endnu ei er reist paa Landet altsaa er
at se i Theatrene i Bois-de-Boulogne etc. For Sikkerheds Skyld gjentager jeg,
at jeg forbliver i Paris til Slutningen af Juli, reiser sandsynligviis til
Cambridge og kommer hjem i November.

Jeg lever i bedste Velgaaende. Vi har fremdeles deilig Vaar. Forhaabentlig
skriver jeg en af Dagene til din Moder. Hils fra

Din
Sophus Lie.

- - - - -

[Paris 18 Juli 1870]86

                                    
85 Barbara S. D. Motzfeldt, f. 1847, f¿dt M ller, gift 1870 med Axel Motzfeldt.
86 P  konvolutten:Advocat E. Motzfeldt, Skippergaden Christiania, Norw ge. Klein reiste

iaften. Poststemplet: Paris 18 juil 70.
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[16. juli M.K.]
Min kjære Ernst!
Menneskene ere forrykte. Man betragter siden igaar Krig mellem Preus-

sen og Frankrig som absolut vis. Naar disse Linier komme frem, veed Du
sandsynligviis sikker Besked.

Det var min Plan iovermorgen at reise til Sveits og derpaa med Klein til
England. Nu er det temmelig sandsynligt at Klein maa hjem, isaafald reiser
jeg vel til Sveits Italien og tilbage over Tydskland. De usikre politiske For-
hold gjøre at jeg ønskede om muligt at have til Disposition samtlige Penge-
midler, hvorover jeg kan disponere. Det er muligens en unødig Forsigtig-
heds-Regel, men som sagt Tiderne ere saadan at man ingen Ide kan have
om hvad Morgendagen bringer og da er det godt at have frie Hænder.

Collegiet kan under de nærværende Omstændigheder ei nægte mig alle-
rede nu angjældende Penge. Min Adresse indtil videre:

Mont Parnasse No 35. Du har forhaabentlig tænkt paa Videnskabs-Sels-
kabet. Tag det nødvendige af mine Midler til Cammermeier og Hougaard!!!

Flyvende Hast, da Klein muligens reiser om et Par Timer. Hilsen! I Mor-
gen udførligere Skrivelse

Sophus Lie.
- - - - -

Paris Mandag 70. [18 Juli]
Kjære Ven!
Du har forhaabentlig igaar eller iforgaar modtaget et Brev, hvori jeg

meddeler at jeg paa Grund af de sidste politiske Begivenheder bliver indtil
videre (ialfald til August) i Paris istedet for at reise til Sveits.

Klein drog over Hals og Hoved afgaarde i Lørdags. Paa Grund af en Le-
gemsfeil har han hidindtil været fritaget for Krigstjeneste men det er sagtens
at befrygte, at han nu maa ivei. Isaafald drager jeg formentlig til Sveits en
kort Tid til Italien til Berlin eller Göttingen og endelig hjem. Det er fatalt, at
jeg hidindtil har lagt mig efter Engelsk og ei Italiensk; ikke destomindre har
jeg nu, som Klein ei gaar med til England indtil videre, som sagt, bestemt
mig for Italien. Bare nu ikke Sverig-Norge ogsaa blander sig op i denne
forfærdelige Historie.

I mit Brev bad jeg Dig om at tilsende mig de Penge-Midler, hvorover jeg
kan disponere med Fradrag af hvad Kammermeyer Hougaard etc maatte be-
høve. Selvfølgelig har jeg Penge i Masseviis fra sidste Forsyning, men usikre
som alle Forholde for Tiden ere, ønskede jeg at være uafhængig.
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Pariserne ere et besynderligt Folkefærd. Fornylig gav de ikke Keiseren,
Regjeringen specielt Senatet Ære for to Skilling. Au sénat var et Skjældsord.
Nu ere alle enthousiastiske; enige i Preusserhad. Paa de store Boulevarder er
der om Aftenen et forfærdeligt Leben. Sort af Mennesker, saa man maa følge
Strømmen. Forresten gaar Alting næsten uden Undtagelse roligt og
ordentligt. Den eneste Dissonants fremkaldes naar der kommer en liden
Hob, som raaber Vive la paix. Saadanne Demonstrationer leer man dog kun
af. Anderledes naar der passerer en af disse underlige Skarer, hvis Løsen er
Au Berlin, Vive la guerre.

Man seer her i Paris forholdsviis ei Saameget til Troppe-Bevægelserne,
tildeels fordi de foregaar om Natten.

En af de væsentlige Grunde til at jeg maa forblive i Paris indtil videre er
at jeg i denne Tid indleverer en ny Note til Pariser-Academiet. Jeg arbeidet
just paa den medens Du og Axel Bruun var her.

Jeg forudsætter som givet at I kom godt og vel hjem. Hvordan gik det de
franske Bønder. Det var vel ei saa ligetil at føre en Conversation.

Din Frue, Moder og Familie forresten hilser Du forhaabentlig
Din
S. Lie

- - - - -

Paris Søndag 31 Juli [1870]
Kjære Ernst!
For ca 14 Dage siden skrev jeg med et Par Dages Mellemrum to Breve

hvori jeg bad Dig, om muligt, at tilsende mig Resten af de Penge, hvorover
jeg kan disponere, derfra, fradraget hvad Kammermeyer  Hougaard etc.
maatte behøve. Grunden til at jeg uagtet jeg indtil videre er velforsynet med
Penge dog stillede nævnte Anmodning var Hensynet til de Forviklinger
som Nutidens politiske Forhold i de forskjelligste Retninger føre med sig.
Deels ere Posterne usikre (jeg forudsætter som Du seer Muligheden af at
mine to Breve vilde komme frem) deels taler man om at det allerede nu er
nogetnær umuligt at faa Guld hos Bankiererne. Deels vilde det i de kom-
mende Maaneder være vanskeligt med Sikkerhed at opgive hvor til en
given Tid jeg befinder mig.

Jeg kan ei tænke mig at Collegium eller Vedkommende forresten kan
gjøre Vanskeligheder ved Sagen; thi deels løber angjældende Stipendium fra
10de September deels maa de faktiske Forhold fornuftigviis tages i Betragt-
ning.
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Vi har havt en rædsom Temperatur i de sidste 14 Dage. En enkelt Dags
eller Nats Hede gjør ikke stort men naar man i længere Tid befinder sig un-
der saadanne abnorme Forhold, saa bliver man nogetnær syg. Jeg glæder mig
selvfølgelig til at forlade Paris (uagtet Temperaturen nu er manerligere. Det
er min Agt at sende den største Deel af mit Tøi specielt mine Bøger som
ubegribeligt nok næsten fylder en Kuffert hjem til Moss, eller hvis det ei
lader sig gjøre adresserer jeg den til Dig.

Derpaa drager jeg, om muligt om en Uges Tid til Schveits. Det er ei utæn-
keligt at noget senere kommer en Pakke i Korsbaand med Exemplarer af en
Afhandling af mig som for Tiden optages i Comptes rendues. Du maa ei
disponere over nogen af Exemplarerne.

Fra Klein der for 14 Dage siden er draget til Düsseldorf har jeg hørt et Par
Gange. Han kommer sandsynligviis til at fungere i en Slags civil-militær
Bestilling under Krigen. Paris har igjen antaget sit gamle Ydre, men naar
Fiendtlighederne begynde, hvem der end vinder saa vil utvivlsomt Boule-
varderne paany blive Scene for colossale Demonstrationer.
Hilsen til Alle.

Sophus Lie
Jeg tror jeg har sagt dig at Kammermeier gjentagne Gange har anmodet

om Penge.
- - - - -

Schweits midt mellem Neuschatel og Genf
Søndag 11te Sptbr 187087

[St. Croix-Lausanne]
Kjære Ven!
Sandsynligviis har Du for kort Tid siden modtaget et Brev fra mig med

Underretning om at jeg har tilbragt een Maaned i Fængsel i Fontaineblau.
Ulykken er ikke stor nu som  det er over men det kunde være bleven en
afskyelig Affære i denne forrygte Tid. Preusserne ere under Paris´es Mure og
hvis de ei havde forandret sin Angrebsplan havde min Reise til Schweits
ialfald gaaet op i Røg. Jeg har forresten, fraregnet det første Moment, hvor
jeg dog kun troede at det gjaldt et Par Dage; taget Tingen med en veritabel
Philosophie. Jeg tror en Mathematiker er forholdsviis godt skikket til at væ-
re i Fængsel.

                                    
87 P  konvolutten: Advocat E. Motzfeldt, Skippergaden Christiania, Norw ge. Lie Milano.

post. rest.
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Hermed være dog ei sagt at jeg modtog Friheden med Philosophie. Isand-
hed Solen synes mig aldrig at have skinnet saa klart Træerne aldrig at have
været saa grønne som da jeg igaar som fri Mand gik til Fontaineblau´s Bane-
gaard. Jeg havde havt stor Lyst til at vende tilbage til Paris en Snartuur men
det havde været letsindigt og desuden havde jeg før min Afreise seet Paris
gjennemgaa saa mange Stadier at jeg faar være tilfreds. Paa Jernbanereisen
igaar inat og idag med dens mange Ophold var mange Scener at se: unge
Mænd som aabenbart for første Gang havde Geværet i Haand dragende til
Paris og Qvinder og Børn til Schweits. - Iovermorgen skriver jeg udførligt til
din Moder og Axel. Jeg har mange Breve at expedere og jeg har ikke sovet i
de sidste 37 Timer. Uagtet jeg mærkelig nok ei har følt Spor af Træthed faar
jeg vel ei trække større Vexler paa mig end nødvendigt.

Jeg har naturligviis hovedsageligt mig selv at tilskrive min Malheur.
Men Legationen som jeg udtrykkelig spurgte tilraads burde have sagt mig at
Visering var nødvendig. - Jeg gjennemvandrer Schweits - derpaa Mailand.

Adr. Milano poste restante.
Sophus Lie.

- - - - -

Milano 5te October [1870]
Kjære Ven!
Iforgaars ankom jeg til Milano efter en i alle Henseender udmærket

Schweizer-Reise. Paa Post-Huset laa Brev fra Tvedestrand fra Svoger Vogt,
som havde taget min Malheur fra en anden Kant end Du. Han vil, at jeg
skal klage over Legationen, som han antager ei har gjort sin Pligt. Jeg er na-
turligviis ei saa taabelig at nære nogensomhelst personlig Animositet det
være mod Autoriteterne i Fontaineblau, eller mod Legationen. Jeg tror at jeg
har Grund til at beklage mig over begge. Naar jeg kunde tænke mig Mulig-
heden af at klage til Regjeringen over Legationen saa var det under Forud-
sætning at jeg derved kunde gavne Landsmænd. Du skjænker muligens
Sagen en Smule Eftertanke. - Broch og Stang88 er jeg meget forbundne. Naar
jeg ei øieblikkelig skrev saa var det for ei at volde Bryderi uden Nødvendig-
hed.

Idag var dit store Brev ankommet. Min bedste Tak til samtlige Contri-
buenter.

                                    
88 Frederik Stang (1808-84), statsr d og leder av den norske regjering 1861-73, stats-

minister 1873-80.
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Og nu et Par Ord om min Schweizer-Reise. Jeg har alt sagt, at den var me-
get heldig. Du forstaar altsaa, at Veiret, den første Betingelse, var gunstigt. I
Virkeligheden Chamouni med Mt-Blanc og Mer de Glace, Ravyl (Gemmi)
Berner-Oberland med Faulhorn, Grindelwald etc etc viste sig alt i sin fulde
Glands. Paa Rigi var jeg ikke ubetinget heldig. Fjeldene i Horizonten viste
sig klare men hvad laa for mine Fødder - Vier Waldstædter-See Zuger-See
etc. var skjult af Taagen, som laa dybt nede.

Schweiz er et deiligt Land med storartede Natur-Skjønheder concentrert
til de meest frappante Contraster. Naar jeg samler sammen, hvad jeg styk-
keviis har seet i Norge, saa kan det fuldt vel maale sig; men i Schweiz var
det samlet. En Ting har vi dog fremfor Schweiz og det er vore vidunderlige
Fjorde.

Du kan tro det er artigt op paa en Fjeldtop, en veritabel Top, ikke Platau
som i Norge, at se 4-5 Etagers Hoteller. Jeg traf ikke mange Reisende, Krigen
har ødelagt Tourist-Væsenet ogsaa. En Deel Englændere og Englænderinder
(dygtige Fodgjængersker) gaves der jo overalt.

Jeg havde en Deel Fjeldvandringer (5-6) men kun saadanne hvor Bæ-
decker erklærte "Führer nicht unbedingt nöthig". En Bestigning af Mt-Blanc
eller deslige kunde jo have været artigt nok; men saadant Noget koster gans-
ke enormt 300-400 frc. Den Dag jeg besteg Argentière ligeoverfor Mt-Blanc
for at betragte samme kunde man i Kikkert følge de Eftersøgelser som just
udførtes efter Ligene af 11 forulykkede Personer

Jeg passerte over Mer-de-Glace den almindelige Vei. Hvad man passerer
af Isbræer er ikke stort, men Udsigten op mod det Indre af Sne og Ismasserne
er ganske besynderlig storartet.

Fjeldene i Schweiz er som bekjent ganske anderledes steile end i Norge.
Det er besynderligt at følge en i Fjeldet udhuggen bred Sti, fra hvilken man i
Ordets virkelige Betydning i eet Hop kunde komme ned i Dalen, Hundreder
Fod under En.

Det var en paafaldende Overgang i Natur Vegetation, MenneskeTypus
idet man passerte St-Gotthard. Man seer kun dybt sort Haar. Italienerinderne
ere betydeligt vakrere end hvad jeg før har seet paa min Reise, specielt de
italienske Bondepiger. Her i Milano har de formeget af Pariser-Typen.

Milano er ikke større end at jeg i de to Dage jeg har været her, allerede har
gjennemvandret samme og foreløbig seet en Deel af dens Mærkværdig-
heder. Domen synes mig smukkere end Cølner Domen, ihvorvel ei saa stor.
Milano har en Triumphbue, som er smukkere end nogen af Paris´s. Centret
for Folkelivet synes at være Galleria Vittoria Emmanuelo, en Slags
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Triumphbue, en korsformet Passage langt pragtfuldere end de i Palais-Royal.
Men Milano har kun een Passage, og Paris har Hundreder.

Du siger at jeg bør se Rom. Unegteligt er det i høieste Grad fristende at
reise did til Victor Emmanuels Indtog. Jeg havde forresten tænkt ei at bede
Dig om flere Penge. Fontaineblau-Historien var en Besparelse, ihvorvel de
lod mig betale Kosten og desuden ikke ganske ubetydeligt i Omkostninger -
Gud veed hvilke.

Jeg havde tænkt at komme hjem mod Slutningen eller Midten af No-
vember saalænge kan jeg formentlig klare mig med hvad jeg har, Reisen
hjem indbefattet. (Jeg mærker Intet til at Italien er billig, desuden har mine
Klæders mindre standsmæssige Ydre skaffet en Deel Depense)

Du siger at efter hvad Du har hørt maa jeg være sikker paa Adjunkt-Sti-
pendium. Hvis jeg følte mig sikker i saa Henseende betænkte jeg mig ei paa
Rom. Vil Du med Omgaaende sige mig, hvilken Din Kilde er. For Tiden
tænker jeg at dele Resten af Tiden mellem Milano og Göttingen. Et 3 Ugers
Ophold i Milano er ligesaa nyttigt som 1 1/2 Maaned. I Göttingen kunde jeg
specielt om Freden imidlertid blev sluttet, saa jeg traf Klein der, profitere
ganske betydeligt. - Klein hilser Dig. Han havde som Assistent ved Ambu-
lancerne været med ved Sedan.

------
Fru Bruun faar Du takke; men som jeg ovenfor har sagt, veed jeg ei, om jeg
bør benytte mig af hendes Godhed.

Er det sandt at Professor Christi er foreslaaet til Storthinget?
Ere Posterne til det polytechniske Institut i Throndhjem slaaet vacant.
Jeg skal expedere Ansøgningen om Adjunkt-Stipendium i Løbet af en

Uge.
Jeg arbeider for Tiden paa en Afhandling som jeg til Nytaar haaber at

indlevere som Doctorafhandling. (ei omtales indt. videre.)

Jeg vidste at Chasles89 ved Sygdom og de politiske Begivenheder var for-
hindret i at fremlægge min Note, ei at han var død. Med ham er en Genera-
tion uddød.

S. Lie.
- - - - -

[Turin 24 Oktober 1870]
Kjære Ven

                                    
89 M. Chasles (1793-1880), professor ved Sorbonne fra 1846, studerte s rlig projektive

egenskaper ved kjeglesnitt og niv flater ved partielle differentialligninger.
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Tak dit Brev med værdifulde Oplysninger. Blad-Notitsen var en Overras-
kelse, ikke absolut behagelig; dog tror Du at det er nødvendigt saa faar jeg
finde mig i at gaa al Kjødets Gang.

Jeg sender Dig til godhedsfuld Besørgelse:
1) Andragende [uleselig] Collegium om Adjunkt-Stip.
2) en Note til Videnskabs-Selskabet
3) et Andragende om Posten i Throndhjem. Jeg veed ei til hvem den skal

addresseres; sandsynligviis til Indre-Departementet.
Jeg sender en af de første Dage en videnskabelig Epistel til Clebsch; saa-

fremt han sender mig Svar og et gunstigt, hvad jeg vel tør haabe, vedlægger
jeg samme som Bilag til Andragende No 1.

Jeg skriver ligesaa til Broch og spørger om han vil lægge et godt Ord ind
for mig. Jeg gjør nogen Regning paa, at Berliner-Professorerne har talt til
ham om mig. Klein fortalte mig, at da han gjorde Afskeds-Visit i Berlin
ivaares havde tre af Berliner-Størrelserne talt om mig "als einen intelligen-
ten Mathematiker". En af dem havde tilføiet, at det var paa Tide, at Norge
ogsaa fik en Mathematiker. (Ikke noget Vrøvl herom!)

Vedrørende Posten i Throndhjem, saa tør jeg vel intet Haab gjøre mig. Jeg
vilde forresten gribe den med begge Hænder. ConstruktionsTegning skal jeg
nok forsvare. Du har forhaabentlig de Attester om min Lærer-Virksomhed,
som vi anvendte ved Hortens Affæren. De maatte vedlægges, isaafald gjorde
Du muligens Paategning desangaaende. Jeg skriver til Helland og beder ham
anmode Bjerknæs og om muligt Christie om et Par attesterende Ord o m
min Videnskabelighed. Han vil søge Dig. Mine Afhandlinger skulde
[uleselig] ens ogsaa vedlegges. De skulle, saavidt jeg har Separat-Aftryk
sendes Dig fra Moss, om Du vil benytte dem.

Jeg volder Dig som sædvanligt en Masse Bryderi. Og jeg kan kun takke
Dig med at Du gjør mig ubetalelige Tjenester.

Jeg reiser til Rom. Vil Du sende mig 60 Spd til München poste restante.
Jeg bruger forhaabentlig betydelig mindre.

Efter et Brev fra Klein, Reconvalescent i Düsseldorf efter en gastrisk Feber
er det tvilsomt om jeg reiser over Berlin.

Vil Du for det sandsynlige Tilfælde, at jeg fremdeles bliver i Christiania
spørge din Moder om hun har nogen Plads for mig. Svar tidsnok i Norge.

Alt vel. Hilsen til Alle.
Din hengivne Sophus Lie.

Idag afreist fra Milano. Jeg har taget en Rundreisebillet til reduceret Priis.
Turin Genua Bologna Florents Rom, Venedig etc.
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- - - - -

[Rom 1/11 70]90

Kjære Ven!
Du har forhaabentlig modtaget det Brev jeg sendte strax efter min Afreise

fra Milano, indeholdende Ansøgninger om Adjuct-Stipendium og Posten i
Throndhjem samt en Note til Chra Videnskabs-Selskab.

Vil Du sætte Bymærker paa 3 indlagte Skrivelser (convolutere dem var
vel ogsaa ønskeligt). Se en Smule an Skrivelsen til Broch. Hvis Du havde
Tid vilde jeg bede Dig om i Henhold til hvad jeg skriver at henvende Dig i
Løbet af de førstkommende 14 Dage til ham og spørge om han vil skrive en
Anbefaling for mig. Jeg kan tænke mig, to Grunde til at han Afslog det; en-
ten fordi han som Statsraad ei vilde blande sig op i Universitets-Forhold;
eller fordi han efter sin Opfatning af mig ei kunde sige noget særdeles for
mig. Jeg kunde have bedet Helland eller en anden af mine realistiske Kam-
merater; men Sagen fordrer en Smule Diplomati. I Tilfælde maa Du være
forsigtigt, ei flotte Dig paa mine Vegne.

Nærværende Brev er blevet forsinket; men det er ei godt at finde Tid paa
Farten som jeg er. Tingen fordrer desuden nogen Overveielse.

Jeg har naturligviis en deilig Tour. I Turin Genua og Florents var jeg
respective en Dag. I Rom bliver jeg ca 6-8 Dage. I Florenz og Venedig og
muligens i Bologna standser jeg paa Hjemveien. I Italien er nedlagt en uen-
delig Rigdom i Monumenter, Kirker, Slotte etc. Meget har jeg ei Skjøn paa;
men der er ogsaa meget som gjør et stærkt Indtryk paa mig.

I Turiner-Brevet bad jeg Dig at sende mig Penge til München poste restan-
te. Hilsener.

Din
Sophus Lie.

- - - - -

[München 9 Novbr. 70]
Kjære Ven!
Jeg er i Eftermiddag ankommet fra Italien til München, hvor jeg havde

tænkt at blive nogle Dage. Paa Posthuset var endnu ei ankommet Pengebrev
poste restante. Det kommer forhaabentlig en af de første Dage. Jeg skrev for
14 Dage siden fra Turin og et Par Dage senere fra Rom og anmodet Dig i

                                    
90P  konvolutten: Herr Advocat Ernst Motzfeldt, Skippergaden Christiania, Norw ge.
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begge om at sende Penge til München  poste restante; Men Posten gaar vel
langsomt og paa den anden Side er jeg kommet hid snarere end jeg havde
tænkt.

For det umulige Tilfælde at mine Breve ei ere ankomne er Du forhaa-
bentlig af den Godhed at sende 50 Spd poste restante til Düsseldorf. Jeg
lægger Veien derover for at træffe Klein, som fremdeles er Patient (gastrisk
Feber.)

Vedrørende Throndhjems-Posten hører jeg af Geelmuyden at hans Fa-
der91 sandsynligviis overtager Direktørposten og Fagene Mathematik og
Physik (de som jeg søgte). Med Hensyn til Ansøgningstiden er der stærk
Forskjel hos mine forskjellige Kilder. Jeg maa antage at mit Andragende
ogsaa om Geelmuyden ei havde søgt, var kommet for seent. Heldigviis har
jeg aldrig tænkt mig Muligheden af at faa angjældende Post.

Min Italie-Reise var heeltigjennem vellykket. Italien frembyder en gans-
ke speciel Interesse ved den historiske Duft, som gaar gjennem Alt. De 14
Dage jeg anvendte paa Turin Genua Florents Rom Bologna Venedig var
naturligviis overmaade Lidet men for mig som ei har Skjøn paa Malerier og
væsentlig kun søger Indtryk var det tilstrækkeligt.

Saafremt jeg imorgen eller iovermorgen faar Pengebrev skriver jeg ikke.
Er Brev ei kommet iovermorgen skriver jeg paanyt for at doublere nær-

værende Epistel.
Alt vel. Hilsener
Din Sophus Lie

- - - - -

München 12te Novbr [70]
Kjære Ven!
Den 24 Octbr sendte jeg Dig Brev med Anmodning om at sende Penge til

München poste restante. I Brev fra Rom nogle Dage senere fornyede jeg den-
ne Anmodning.

Jeg havde haabet at finde Brev ved min Ankomst til München den 9de

Nvbr. Men deels har jeg vel ei betænkt, at Posten gaar langsomt, deels er jeg
kommen hid tidligere end paaregnet.

Jeg skrev da den 9de med Anmodning om, hvis Du ei havde sendt til
München, da at sende 50-60 Spd til Düsseldorf poste restante.

                                    
91 Christian T.H. Geelmuyden, f. 1816, kaptein i marinen og f¿rstel rer ved den tekniske

skolen i Horten. Overtok i 1870 stillingen som direkt¿r og l rer i matematikk og fysikk

ved den nyopprettete tekniske skolen i Trondhjem, far til Hans Geelmuyden.



48

Idag den 12te er Pengebrev endu ei ankommet. Jeg bliver om nødvendigt
her endnu 5-6 Dage, reiser derpaa til Düsseldorf og paalægger herværende
Post at sende Brevet efter mig.

For Tilfælde at Du har sendt Brev til München som skulde være frem-
kommet den 12te, maa Du telegraphere mig det til Düsseldorf poste restante

(eller hvis det ei gaar an Bahnstrasse 15)
Mine Penge gaar op om et Par Dage saa jeg maa skrive til Klein om Reise-

penge til Düsseldorf.
Saafremt jeg faar her  dit Brev og samme har vært mere end 8-9 Dage

underveis skal jeg telegraphere.
Jeg befinder mig i en miserabel Tilstand. München holder allerede fuld

Vinter med Sne og Blæst og jeg har kun tynde Sommerklæder. Saasnart jeg
faar Penge skal jeg anlægge Yderfrak.

München er forresten en interessant Bye, prægtige Billedgallerier, Monu-
menter etc, naar det bare var lidt varmere. Hilsen

    Din
    Sophus Lie.

Jeg bliver i Düsseldorf ialfald 5 Dage
- - - - -

Kongsberg [5/7 72.]92

Kjære Ernst!
Jeg vil være Dig taknemmelig om Du strax sender mig 5 Spd til Tvede-

strand, Doctor Vogt. Forskillige Omstændigheder har ødelagt min Øconomi
i den sidste Tid. Det bliver vel bedre nu jeg faar større Gage. - Jeg reiser n u
gjennem Thelemarken til Tvedestrand, derpaa med Dampskib til Christia-
nia, hvorhen jeg kommer den 14de eller 15de Juli. Hilsen fra

Sophus Lie.
- - - - -

[Tvedestrand 12 Juli 1872]93

Kjære Ernst!
Tak for dit Brev med vedlagte fem Spd som jeg heldigviis for Øieblikket

ikke faar Brug for
Min Reise i Thelemarken var forsaavidt uheldig, som jeg regelmæssig

havde den rædsomste Solvarme. Mine Øine har saaledes just ikke profiteret
                                    
92 P  konvolutten: Advocat Ernst Motzfeldt, Skipper Gaden Christiania. Retour adr.

General Gram Fredrikshald.
93 P  konvolutten: Ernst Motzfeldt, Skippergaden, Christiania.
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særdeles af Touren. Da jeg imidlertid i det store taget befinder mig særdeles
vel, saa nærer jeg fremdeles det bedste Haab for Fremtiden

Det vilde sandsynligviis passe godt for mig den 25de August at reise til
Høifjeldene. Men jeg betvivler stærkt at Du vilde finde Dig tjent med at ha-
ve mig til Følge. Uagtet jeg nemlig tror at jeg taale Anstrængelser nogetnær
som i mine bedste Dage, saa anser jeg det dog for rigtigst at undgaa enhver
voldsommere Anstrængelse. Jeg maa i det Hele taget i Stort og Smaat først
og fremst tage Hensyn til Øinene.

Hertil kommer at jeg ikke ser mig istand til absolut sikkert at love at jeg
vilde følge med. Jeg raader Dig derfor til at skaffe Dig Følge af Andre.

Hils Din Moder og tak for Brev og Vadsæk. Jeg kommer til Christiania
den 21de eller 22de August, medmindre at det bliver stærkt Uveir paa Søen.
Isaafald sender jeg af Hensyn til Franskmanden et Telegram

Din hengivne
Sophus Lie.

- - - - -
[Göttingen 10/9 72]

Kjære Ernst! [(i Kjøbenhavn)]
Du ventede forgjæves paa mig hiin Aften; jeg traf nemlig Zeuthen med

hvem jeg passiarte 2-3 Timer. Som Følge heraf kom jeg forsent til Instru-
mentmager Holst (Østregade), som skulde sætte nye Glasser i en Dobbelt-
lorgnet. Hvis Din Vei faldt saa, kunde Du kanske hente den hos ham; isaa-
fald maatte Du lægge ud ca 40 s.

Min Reise gik godt, med Undtagelse af at jeg i Fredericia ikke bemærkede
at der var to Tog at vælge mellem, og at jeg uheldigviis kom med det gale.
Som Følge heraf kom jeg noget senere til Hamburg og Göttingen end ellers
vilde have været Tilfældet. Her befinder jeg mig udmærket vel. Sandsynlig-
viis forbliver jeg kun 3 Uger her, følger derpaa Klein til Erlangen og besøger
endelig Berlin et Par Dage paa Hjemreisen.

Jeg tror vi aftalte at Du skulde kjøbe en Fællespresent til Blehr; hertil kan
Du jo anvende RestBeløbet af min Skolegage, som jeg, saavidt jeg erindrer,
ikke fik af Dig. Til A Bruun vil jeg selv forsøge at finde en Ting. Jeg skriver
et Par Ord til ham i Anledning af Bryllupet. I hvert Fald hilser Du ham fra
mig. Jeg vil ogsaa forhaabentlig skrive til Blehr; dog skulde jeg ønske at Du i
Din Følgeskrivelse hilser ham fra mig ogsaa.

Din Kone og Hindenburgs94 maa Du hilse fra mig og takke for de behage-
lige Timer jeg tilbragte i deres Huus

                                    
94 Kan ha v rt Arthur L. Hindenburg (1832-1913), h¿yesterettsadvokat, dr. juris, kon-
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Din Sophus Lie
- - - - -

[Göttingen 14/9 72]
Kjære Ernst!
Jeg erindrer ikke, hvad jeg sagde angaaende mine Pengeaffærer. For

Sikkerheds Skyld gjentager jeg det altsaa. Af min Gage 66 Spd 80 s ønsker jeg
mig tilsendt 50 Spd. Resten skal Din Moder have. Skulde allerede det
samlede Beløb være mig tilsendt saa sender jeg angjældende Beløb tilbage til
Din Moder. Det var mig magtpaaliggende at have nævnte 50 Spd ca 21 eller
22 denne Maaned. Det er nemlig min Mening at reise den 26de Septbr med
Klein til Erlangen. Til Din Moder skriver jeg udførligere. Snart mere

Din
S. Lie

- - - - -

[Erlangen 1871 el 72]
[oktober 1872 M.K.]

Kjære Ernst!
De tilsendte 50 Spd. har jeg rigtig modtaget. Det var mig kjært om Du

vilde sende mig 60 Spd saa betids at jeg havde dem her i Erlangen den 20.
Forhaabentlig behøver jeg ikke mere end 30. Forresten er det ganske paafal-
dende, hvor langt dyrere alt er blevet siden 1869. Kunde nævnte Beløb
sendes i Post-Anvisning saa var det det beqvemmeste.

Hvis det lod sig gjøre vilde jeg bede Dig om paa mine Vegne at andrage
om Permissions-Forlængelse til den 15 November. Jeg agter forresten at
komme til Chra i de første Dage af Novbr; men jeg vilde gjerne have frie
Hænder. Det er muligt at det vil være af Vigtighed for mig at opholde mig
nogen Tid i Leipzig og Berlin. Skulde der blive Spørgsmaal om Forretninger,
saa vil det være mig kjært ved min Hjemkomst at Deltage i de Examina,
man maatte ville overlade mig. (F.Ex. Continuation til Ex. artium).

Jeg lever her særdeles vel. Som allerede før fortalt, var der i Göttingen en
Mathematikerforsamling just i de sidste Dage, som vi tilbragte der. Paa
Reisen til Erlangen gjorde jeg en Afstikker til Hamburg Frankfurt, Bergstras-
se og Heidelberg, alt i det Øiemed at træffe mathematiske Bekjendte. Jeg har
nu temmelig udstrakte Forbindelser blandt de mere fremragende yngre tyds-

                                                                     
servativ politiker.
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ke Mathematikere. Det har for mig mindre Interesse at kjende de ældre,
saasom næsten uden Undtagelse Productionsevnen i vort Fag aftager i en
betænkelig Grad med Alderen.

Her i Erlangen har vi i Regelen behageligt Høst-Veir, som Septbr. i Chr. a.
Her er Overflod paa mange gode Sager specielt paa det berømte ErlangerØl
som dog i mine Øine er mindre tiltrækkende end Druerne, som nu just høs-
tes.

Jeg haaber at A. Bruun modtog det Vrøvle-Brev, som Klein i vort fælles
Navn skrev til ham. Jeg tør vel neppe haabe, at han morede sig saagodt der-
over som vi.

Din Moders Brev har jeg modtaget. Hils hende og sig at jeg beundrer den
Færdighed, hvormed hun i et kort Brev forstaar at fortælle en Mangfol-
dighed af Nyheder. Det er min Agt at skrive hende til; men skulde jeg ikke
have noget at fortælle, saa vilde det dog være mig kjært at faa nok et Brev.

Hils Else, din Broder Axel og Venner og Bekjendte forresten.
Din hengivne
Sophus Lie.

Min Adresse forbliver Erlangen til ca den 22de, derpaa Berlin poste res-
tante til den 28-29.

- - - - -

[Paris 22 Sepb 76 (?)] [74 M.K.]
Kjære Ernst!
Gjennem et Brev jeg for nogen Tid sendte Din Moder vil Du have hørt

Lidt om hvordan vi har det her i Paris. Vi er fremdeles vel fornøiede med
vort Ophold. Særlig betragter jeg det som et ganske overordentlig Held, at
Veiret har været saa gunstigt. Jeg ved endnu ikke saa nøie hvorlænge jeg bli-
ver her. Dog antager jeg at vi ikke forlader Paris før midt i October; endvi-
dere bliver jeg omtrent fem Dage i Tydskland. Da vi nu forresten ogsaa rei-
ser langsomt, kommer vi først i Slutningen af October antager jeg til Chris-
tiania. Saavidt jeg tror kommer mit oprindelige PengeOverslag til at holde
Stik. For Sikkerheds Skyld ønsker jeg dog at faa mig tilsendt noget flere
Penge end jeg behøver. Vær altsaa af den Godhed af min Gage for August og
September at sende mig 120 Spd. Det kan være mig ligegyldigt enten Du
sender mig det i Post-Anvisning eller som Vexel eller hvad det hedder. Det
vilde mig kjært ret snart at faa mig de omtalte 120 Spd tilsendt. Min Adresse
er

8. Rue de Bagneux (Vaugirard)
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Er der saa foregaaet noget af speciel Interesse for mig, saa fortæller Du mig
kanske hvis Du har Tid et Par Ord derom. Du har i Grunden mere at skrive
om antager jeg Du end jeg; for her gaar Tiden i Grunden høist ensformigt.
Største Deel af Tiden sidder jeg og læser eller skriver enten hjemme eller
paa et Bibliothek. Saa anvender vi i Regelen en 2-3 Timer paa at bese en eller
anden Seværdighed. Saa besøger jeg en eller anden Bekjendt og endelig er
jeg en sjelden Gang i Selskab. Anna95 har ogsaa været buden med; men da
Selskabet forresten kun skulde bestaa af Herrer har hun ikke havt Lyst til at
være med. Hvis vi bliver budne til et Par gifte Venner af mig, der fortiden er
bortreiste, saa tager jeg hende vel med.

Jeg lægger ind i et Par Ord til Helland. Du er vel saa god at kaste Brevet i
en Kasse.

Anna sender ligesom jeg venlige Hilsener til Dig, Else og alle Venner
forresten

Din
Sophus Lie.

- - - - -

20 Juli Kl 5 Eft. [1881]
Til Advocat E. Motzfeldt!
Nu gaar jeg i Retning mod Aalbu og overnatter ca 1 Fjerding i øst for

samme (ved Landeveien). Imorgen gaar jeg op til Gjevlevand og ind i Fjel-
dene i Nord for samme. Iovermorgen gaar jeg igjen ind i Sundalen og kom-
mer vel 23 om Aftenen til Sundalsøren. Derfra op Litledalen og ned til
Øxendalen hvorfra over til Eikesdalen. Velkommen efter!

venskabeligt
Sophus Lie.

- - - - -

[1878 ? M.K.]

                                    
95 Anna Sophie Lie (1854-1920), datter av overtollbetjent Gottfried Birch, Ris¿r og Marie

E. Simonsen (1827-57), 11.8.1874 gift med Sophus Lie. Barn: Marie f. 1877, Dagny f.

1880, Herman f. 1884.

Gottfried Birch (Birk) (1820-94), s¿nn av generalmajor Paul Hansen Birch, 1848 cand.

jur., kopist i Revisjonsdepartementet, 1860 tollkasserer i Vads¿, 1866 overtollbetjent i

Ris¿r, 1870 avskjed p.g.a. sinnssykdom, bodde senere hos distriktslege Bodom, Inner¿ya.

Gift 1. gang med Marie Elisabeth Simonsen, datter av fogd Daniel Barth Simonsen i

Namdal. Barn: Anna Sophie (1854-1920), Sophie Pauline (1856- d. 1856). Gift 2. gang

(1860?) med Elen Marie Eriksd. (1826-8?), fra Nittedal. (Ikke nevnt i Halvorsens forfat-

terleksikon.)
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Kjære Ernst!
Jeg ser mig nødsaget til at appelere til Din sædvanlige Tjenestvillighed.

Som jeg muligens har antydet for Dig har Omkostningerne som min Sviger-
moders Sygdom foranledigede mig overskredet med ca 20 Spd det Maxi-
mumsBeløb som jeg kan anvende hertil. Du vilde gjøre mig en stor Tje-
neste ved, som jeg tror Du var villig til, at skaffe mig disse 20 Spd tilbage-
betalt af hendes Slægtninger. Den Udgift jeg alligevel kom til at bære er for
mig saa betydelig, at jeg i lang Tid vil føle Svien deraf.

Hvis Du virkelig vil paatage Dig denne Sag, saa var det for mig tidsnok at
faa angjældende 15 Spd (5 Spd skylder jeg jo Dig alt skammelig længe) naar
jeg kom hjem fra Touren. Jeg opholder mig her ca 3-6 August antager jeg.
Var Du da ikke i Byen, saa var jeg Dig dobbelt taknemmelig om Du nedlagde
Pengene i Brev hos Din Contorist.

Hvis Du i Sagens Anledning taler med Fru Birch saa kan jeg med det
Samme fortælle Dig at jeg for Tiden er temmelig ærgerlig for den Maade
hvorpaa hun behandler Anna. Fru Birch tillader sig at skjænde paa hende
for hvad hun eller jeg ei gjør som Fru Birch synes vi bør gjøre. Naar jeg
uagtet Fru Birchs Anmodning ikke kommer indom der før min Reise, saa er
Grunden den at jeg er temmelig vis paa at jeg var kommet til at holde en
liden skarp Tale for hende. Og det gjør jeg jo nødig, da hun jo i Grunden
mener det saa godt.

Behagelig Sommer og Hilsen til Else
Sophus Lie

Jeg reiser i dag.
- - - - -

[Chr.a. 30 Novbr. 1885.]
Kjære Ernst!
Du har vel hørt, at jeg tænker paa at blive Professor i Leipzig. Gagen 7500

Mark skulde jo ikke i og for sig drage mig fra Chr.a; men de store Forhold,
den ulige større Virkekreds frister mig. Vore elendige videnskabelige For-
hold (særlig med saadanne Stympere som Størstedelen af mine Fakultets-
kolleger) har jeg i al min Tid været lei af.

At mange personlige Hensyn holder mig tilbage er selvsagt; men Resul-
tatet bliver dog at jeg drager ud i Verden for at prøve mine Vinger.

Forhaabentlig kom jeg da om t. Ex fem Aar tilbage igjen. Jeg tænker nem-
lig (men derom bør ikke tales formeget) paa at faa min rent personlige Stil-
ling holdt aaben. Vanskeligheden er kun at finde en Form. Jeg beklager
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meget at Du er borte, saa jeg ikke har kunnet raadføre mig med Dig. Jeg har
indtil videre tænkt mig, at det maatte kunne gaa an at jeg søgte Tjenestele-
dighed paa ubestemt Tid (i Lighed med vore Officerer) altsaa opgav Gagen;
men beholdt Retten til at træde tilbage i min gamle Stilling. - Jeg tror at være
vis paa at den Plan ikke skal møde reelle Vanskeligheder her i Christiania.
Men Spørgsmaalet er, hvad den Sachsiske Cultusminister vil sige herom.
Klein, hvem jeg skal succedere og som ved at jeg vil holde mig Retræten hid
aaben, har sagt at jeg ikke maa skrive desangaaende til den Sachsiske
Minister. Men dette er vist nødvendigt? Kleins Raad isaa Henseende beror
sandsynligviis paa en Misforstaaelse.

Ulykken er at Ministeren ønsker snarligt Svar. Jeg vilde være Dig meget
taknemmelig for et godt Raad, helst snarest muligt.

Jeg kunde jo vel ogsaa tage Afsked her, naar jeg fik et Tilsagn om Ret til at
træde tilbage. Men hvem skulde give et saadant Løfte? Det maatte sand-
syndligvis være Storthinget.

Med de venligste Hilsener
I største Hast
Sophus Lie.

- - - - -

[Modtaget 26/2 86.]
[Leipzig]

Kjære Ernst!
Du har som sædvanlig vist Dig som en god Ven. Jeg har skrevet til Joh.

Sverdrup96 og paa en saavidt mulig behændig Maade mindet ham om hans
Løfte. Jeg kan ikke tvivle paa at han gjør hvad muligt er, skjønt han sandelig
har mere end nok at staa i.

Jeg løber omkring som et pidsket Skind. Jeg antager sikkert at jeg i denne
Maaned gjør flere Visitter (ca 70-80) end i alle de Aar jeg har været i Christia-
nia tilsammen. Alverden er her meget forekommende. Derimod er nok en
og anden Mathematiker udenfor Leipzig, som jeg er kommet iveien for, ær-
gerlig paa mig. Saavidt jeg har kunnet bringe i Erfaring har det ikke hændt i
dette Aarhundrede, at et tydsk Universitet har kaldt som Professor i Mathe-
matik andre Udlændinger end Abel og mig. (Sveitser sætter jeg her ud af Be-
tragtning). Det er løierligt nok. Har jeg ofte i Christiania følt mig utilbørlig
behandlet, saa har jeg sandelig ogsaa opnaaet en ufortjent Ære.

                                    
96 Johan Sverdrup (1816-92) venstrepolitiker, statsminister 1884-89.
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Hvis jeg maa tage Afsked, saa vil jeg haabe at Storthinget ikke destomind-
re for hvert Aar opfører min Gage paa Budgettet med det Forbehold at den
kun udbetales, hvis jeg atter indtræder i norsk Tjeneste.

Forholdene særlig Universitetsforholdene ere store her i Leipzig. Her fin-
des en Mængde Instituter. Jeg bliver Bestyrer af to Instituter jeg ogsaa, hvert
med sine Assistenter desuden skal jeg have en Famulus. Det blir lidt ander-
ledes end at gaa i Kjælderen i Midtbygningen, og dog kommer jeg kun altfor
ofte til at længes op til Norge

Jeg har allerede været i Dresden og aflagt Visit hos Cultusministeren Dr.
von Gerber samt hos 9-10 andre Herrer. Jeg var nok saa glad over at v. Ger-
ber endnu ikke havde faaet Brev fra Udenrigsministeren eller fra v. Bildt97.
Klein syntes, at naar jeg havde lagt Alt i den norske Regjerings Haand havde
jeg ingen Grund til at bringe Sagen paa Bane.

Min hjerteligste Tak til Dig og Fru Margrethe98 fordi I havde Anna og mi-
ne Smaapiger hos Eder. Mai sendte mig en begeistret Meddelelse desan-
gaaende.

Jeg faar slutte; det er nemlig sent paa Natten. Lev vel og tusind Tak for alt
dit Besvær

Sophus Lie.
- - - - -

Leipzig Seburgstrasse 5. [1886.] [mai? M.K.]
Kjære Ernst!
Nu er vi da endelig kommet nogenlunde til rette i de nye Forhold, og er

ret vel tilfreds.
Først og fremst faar jeg takke Dig, og alle Dine for al den store Venlighed I

viste os, og som vi altid skal bevare i taknemmelig Erindring
Vor Reise gik vel. Børnene morede sig fortræffeligt og skjønt der var den

rigeste Anledning til Forkjølelse har vi klart os godt. Vore Møbler og hele
Bohave kom mærkværdig godt frem skjønt naturligvis mange Ben blev af-
brukket osv. Det vilde have været Daarskab ikke at tage dem med. Hele
Fragten med Indpakning kom ikke paa stort over 400 Kroner, og under en-

                                    
97 Didrik A.G. Bildt (1820-94), svensk diplomat, 1874-86 svensk-norsk sendemann i

Berlin.
98 Margrethe A.P. E. Motzfeldt, f. 1846, f¿dt Gram, 1882 gift med sin svoger Ernst Motz-

feldt.
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hver Omstændighed maatte jeg jo have medtaget Bøger Sengklæder Dække-
tøi Klæder etc, hvilket alene vilde have kostet sine 200 Kroner.

Det ligger i Sagens Natur, at jeg har en frygtelig Mængde Udgifter; hvortil
kommer at meget her betales forskudsvis medens Gagen kommer kvartals-
vis efterskudsvis.

Her er noget dyrere Levested. Dog haaber jeg, at min Husholdning ikke
skal blive mere end 2-300 Kroner dyrere end i Norge. Klæder er formentlig
lidt billigere, men da vi her maa optræde, mere standsmæssigt, idet en ord.
Professor er en stor Mand i Leipzig, saa bliver der hverken paa denne eller
nogen anden Post nogen Besparelse. Tjenerløn Sommerreise ikke at tale o m
Husleie er meget dyrere her. Resultatet bliver vel at jeg klarer mig nogen-
lunde vel. Jeg vil bestræbe mig for, saaledes som jeg har gjort i de fire fem
sidste Aar at lægge lidt tilside for Børnene.

De Par første Dage var det endog stærk Sommervarme midt paa Dagen og
ude. Værelserne holder sig her mærkværdig kjølige. Jeg er spændt paa,
hvordan det gaar i Varmen med os. Jeg har imidlertid ret godt Haab.

Mine Nerver, som var adskilligt angrebne, i den sidste Tid i Christiania,
begynder nu at komme i Orden igjen.

Jeg har nu holdt mine tre første Forelæsninger og synes selv at de var
upaaklagelige. Forhaabentlig er mine Tilhørere ikke ganske uenige i denne
min Opfatning.

Jeg har mærkværdigvis endu ikke faaet Meddelelse fra Kirkedept om, at

min Tjenestledighed er bevilget. Underhaanden fik jeg Meddelelse fra en
Statsraad, at jeg kunde reise. To Statsraader (Kildal99 Sørensen100) var i
Afskedsfesten for mig. Begge Sverdruperne101 talte jeg med lige før Afreisen
og fortalte, at jeg skulde afgaa. Jeg havde søgt om Tjenesteledighed fra 20

April men med Bibehold af Gage indtil Budgetaarets Slutning.

Da jeg reiste, forudsatte jeg, at jeg strax maatte faa Meddelelsen. I vært
Fald her holder jeg mig til, at jeg havde faaet Tjenesteledighed i Februar og
endnu ikke meldt mig tilbagekommen.

Jeg bad Expeditionschef Knudsen102, om at Meddelelsen om min Tjenest-
ledighed skulde sendes til Leipzig. Spørg ham godhedsfuldt om h v o r d a n

Sagerne staa. Spørg tillige om jeg faar Gagen helt til Juni inclusive.

                                    
99 Birger Kildal (1849-1913), embetsmann og politiker, medlem av Johan Sverdrups

regjering 1884-88.
100 Aimar A. S¿rensen (1823-1908), jurist og politiker, justisminister i Sverdrups

regjering, gikk av etter Richters selvmord i 1888.
101 Johan Sverdrup og Jacob L.R. Sverdrup (1845-99), venstrepolitiker, kirkeminister

1885-89.
102 David F. Knudsen, f. 1837, cand. philol., 1861 ekspedisjonssjef for skolevesenets
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Det er mig af Vigtighed at faa høre at min Tjenestledighed er bevilget. Jeg
vil nemlig først, naar den Ting er paa det rene, holde min officielle Tiltræ-
delsestale og samtidig aflægge Ed til Kongen af Sachsen. Man purrer alt paa
mig, at jeg skal gjøre det. Rigtignok er det min Sag at bestemme, naar det
convenerer mig at holde den; det er i min Interesse ogsaa øconomisk  at
gjøre det snart. Vore venskabeligste Hilsener til alle Motzfeldts

Sophus Lie.
- - - - -

29 August 1886.
Kjære Ernst!
Jeg faar skrive et Par Ord om hvordan vi har det. Jeg har ventet saalænge

dels fordi min Tid er ret knap; dels for at kunne opgjøre mig en bestemt
Mening.

Vi er ret vel fornøiet her. Sachserne er et overmaade hyggeligt Folkefærd.
Saavel Anna som mig vises al mulig Velvilie. Anna har saavidt jeg har
kunnet bemærke aldrig havt egentlig Hjemve, om hun end naturligvis ofte
ønske det at kunne tale med en eller anden i Norge. Mai var i Grunden den,
som det faldt tungest for; hun havde jo i Begyndelsen ingen Børn at tale
med og paa Skolen forstod hun jo lidet. Nu er hun imidlertid blevet utrolig
flink i Tysk og finder sig vel her.

Hvad mig selv angaar saa vil det vare flere Aar før jeg kan bedømme o m
det var fornuftigt at jeg reiste hid. En Ulempe er det jo, at Forelæsningerne
og den øvrige Lærervirksomhed her forlanger ulig mere Tid end i Christia-
nia, hvor vi Mathematikere forsaavidt havde gode Dage. Men til Gjengjæld
kan jeg jo ialfald haabe at min Lærervirksomhed skal bære Frugter i en gans-
ke anden Forstand end i Christiania muligt. Jeg selv er ret vel fornøiet med
mine tyske Forelæsninger; det faar vise sig om Studenterne er af samme
Mening. Dog maa jeg indrømme at det volder mig mere Besvær end jeg
havde troet at bruge det fremmede Sprog.

Jeg har jævnt meget at gjøre; men indtil videre er jeg ret vel fornøiet
dermed. I Christiania vilde jeg have fundet mig bedre, om man havde havt
noget mere Brug for mig end Tilfældet var.

Det var et stort Held for os at dette første Aar har været ret kjøligt. Var-
men har ikke genert mig stort mere end i Christiania. Men det spørs, hvor-
dan det vil gaa en almindelig end sige en ualmindelig varm Sommer.

                                                                     
anliggender i Kirke- og undervisningsdepartementet.
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Her har i den første Tid været pokkers saamange Udgifter. Ubekvemt fal-
der det mig at her Husleie Skatter o.s.v. betales forskudsvis. Men jeg haaber
at det skal greie sig. Jeg tjener jo en Del mere end i Chr.a.

Anna og Familien har lagt en Maaned paa Landet i Thyringen (Sachsen
Weimar) og har havt det meget godt. Jeg var en Uges Tid der og har n u
været en fjorten Dage paa Fodtour i Tyrol og Salzburg. Jeg er spændt paa o m
jeg kan holde ud saaledes som min Plan er at gaa Fodtour hver Sommer til
jeg bliver 60 Aar. Endnu gaar det vel skjønt jeg undertiden finder de større
Stigninger besværlige med Randsel paa Ryggen.

For en Tid siden var Anna og jeg i Dresden, hvor jeg efter Leipziger Skik
havde Audienz hos Majestæten.

I Slutningen af September skal jeg til Naturforskermødet i Berlin. Du vil
forstaa at jeg er paa Farten. Men skal jeg udrette hvad jeg ønsker, saa faar jeg
nok holde baade min Person og mine Ideer frem.

Du maa hilse alle Dine ligesom andre gode Venner fra os. Enten vi blir
her kort eller længe, saa er jeg ihvertfald for gammel til at blive nogen fuld-
blods Tysker. Har jeg det end her i mange Retninger bedre end i Norge, saa
vil jeg dog altid savne mangt og meget. Det vilde selvfølgelig være os kjært
at høre lidt fra Eder. Ulrich103 er dog fuldkommen kjæk igjen. Venligste
Hilsener

Sophus Lie
- - - - -

[Leipzig 30/12 1886.]
[Modtaget i Julen 1886-1887]

Axel er utaalmodig over at Engel104 ikke anmelder hans Bog. - Jo Engel er
optaget i en Grad, hvorom han ikke gjør sig nogen Forestilling. Paa den and-
en Side har Engel her faaet sig indplugget en anden Opfatning af Bazaines
Prosces…

                                    
103 Ulrich Anton Motzfeldt, f. 1871.
104 Friedrich Engel (1861-1941), studerte matematikk i Leipzig og Berlin, 1884-85

studier i Kristiania hos Sophus Lie, 1885 habiliterte seg i Leipzig p  kontinuerlige

transformasjonsgrupper. 1890-1904 professor i Leipzig, senere i Greifswald og Giessen.

Medarbeider ved utgivelsen av Sophus Lies Theorie der Transformationsgruppen B. 1-3.
Lpz. 1888-93. Utgiver av Sophus Lies samlede avhandlinger i 7 bind med kommentarer.
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Kjære Ernst!
Tusind Tak for Brev og Telegram. De var begge velkomne.
Af dit Brev saa jeg at Du ikke havde været ganske i din fulde Vigør. For-

haabentlig har det nu rettet sig. I hvert Fald kan jeg forsikre Dig om at Chris-
tiania Vinter ialmindelighed er langt mere styrkende for Nerver og Muskler
end Tysklands.

Vi befinder os ret vel, uagtet Anna i den sidste Maaned har længtet stærkt
efter at tale med sine gamle Venner. Mai længes ogsaa efter sine Veninder.
Heldigvis holder de sig i det Heletaget ved udmærket Helbred. Hvad mig
selv angaar, saa har jeg det vistnok fuldt paa det Rene, at det vilde have
været Daarskab, om jeg ikke havde reist. Men dette udelukker ikke at jeg er
lige bestemt paa, saasnart jeg har vundet at udføre hvad jeg tilsigtede, da at
vende tilbage. Thi saameget Leipzig end har at byde, saa er det dog meget
som jeg savner og som jeg vil savne mere for hvert Aar. Bortseet fra mine
personlige Forbindelser saa er der saamange rent physiske Forhold som
drage mig tilbage.

Her bor vi ganske vist stort og godt, men hele Vinteren er det mørkt  her.
Dels bor vi jo i en Gade med høie Hus; dels er Leipzig altid indhyllet i Røg;
endelig er det først i disse Dage at vi har faaet Sne og derigjennem ordentlig
Dags-Lys i Værelserne. Jeg savner Chra smukke Natur og de forfriskende
Spadsergange. Kunde jeg end selv vænne mig til Leipzig, saa vil jeg at mine
Børn skal faa nyde alt hvad Norge byder. Børn har det langt bedre i Norge
end her. Det er charakteristisk at naar man kommer til hinanden i Selskab,
saa ser man ikke Børnene. -

Paa den andre Side saa er det mit Haab at min Familie og jeg for Livet skal
have Udbytte af hvad Leipzig har fremfor Christiania. Jeg selv maa være
tilfreds med min Lærervirksomhed. Chr.a Universitet skal profitere, haaber
jeg, af den Omhu hvormed jeg her udarbeider mine Forelæsninger.
Endvidere vil jeg benytte disse Aar til at studere Schweitz Tyrol o.s.v. Børne-
ne vil her forhaabentlig have mer Anledning til at lære grundigt adskillige
Ting ialfald Tysk og Musik. Naar jeg bare kan sørge for at deres legemlige
Udvikling ikke lider.

Det eneste som skræmmer mig fra at komme tilbage til Norge er de sør-
gelig smaa og smaalige Synsmaader som raader derhjemme, og det ligeme-
get ved Universitet som i Staten. Men her kan det kanske ogsaa blive broget.
Det blir vel ikke mange Aar før vi er oppe i en Verdenskrig og da var det
nok bedst for os at sidde i Christiania.

Vore venligste Hilsener til alle Dine. Jeg haaber at jeg en af de første Dage
skal faa skrevet til Din Moder.
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Din hengivne
Sophus Lie.

- - - - -

[Modtaget 12/3 87.]
Kjære Ernst!
Det havde været Meningen at sende Dig Brev til Din Geburtsdag; men

opkavet som jeg var af Alt som fulgte med Semesterets Slutning blev det til
Intet. Jeg faar da om end sent sende Dig Ønsker for det nye Aar i dit Liv idag;

ligesaa mine bedste Lykønskninger til Din Hustrus Geburtsdag.
Her har jeg da været i Virksomhed i to Semestre og er ikke utilfreds med

det samlede Resultat. For min videnskabelige Virksomhed skal disse Aar
forhaabentlig være meget gavnlige. Jeg faar tilstrækkelig Tid til mit eget
Arbeide; og slipper vi Krig skal jeg nok faa dygtige Elever. Blir det derimod
Krig, saa skal næsten alle mine Studenter med.

Begyndelsen af Vinteren var hæslig her, mørk og trist. Efter Juul har v i
havt god Vinter med Sne og Is. Mine Smaapiger har løbet flink paa Skøiter.
Jeg selv har først i Vinter lært at gaa paa glatslebne Skøiter. Jeg maatte gjøre
det, da her er saa liden Anledning til anden Motion. Med det samme jeg be-
gyndte faldt jeg bagover og slog min Haand saa jeg fremdeles er øm. Men
heldigvis lod jeg mig ikke forbløffe, og siden har jeg klart mig godt. Anna er
ogsaa begyndt efter mange Aars Ophør.

Børnene trives mærkværdigt godt her og gjør raske Fremskridt i Sproget.
Børnene har en mærkværdig Appetit her. Anna var fuldt overtydet om at
Mai led af Cardialgi fordi hun strax efter Middagen var sulten og forøvrigt
ikke var ganske frisk. Hun afviste med Indignation mine svage Formod-
ninger om at Barnet kanske ikke fik nok Mad. Med Møie satte jeg gjennem
at der skulde i Løbet af tre fire Dager gjøres Alt muligt for at faa hende mæt.
Resultatet var overraskende. Barnet blev mæt og straaler nu af Kraft og
Sundhed.

Nu har vi gode halvanden Maaned Ferier; derefter tre Maaneder Som-
mersemester. Jeg er nu kommet til at det er fornuftigt at Semesteret varer
den varmeste Sommer over og at Ferierne kommer til Høsten. I Juli kunde
man jo her ikke gjøre nogen Sommertour, tilfods ialfald. Desuden generes
man mindst af Varmen, naar man arbeider. Her har man desuden saa vel
indrettede Hus at Varmen ikke faar nogen rigtig Magt. Havde jeg et saadant
Hus paa Drammensveien skulde jeg følt mig lykkelig.

Til Juletiden sendte jeg Dig et Brev addressert til Ask.
Jeg ser Axel har kjøbt Hus. Han er vist godt skikket til at være Huseier.
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Fallissementerne begynder nu ogsaa i Christiania. Hænger det indirekte
sammen med de daarlige Skibsfragter? Norges Sømænd skulde slaa sig paa
Fiskeri i stor Skala. De skulde forsyne England og Tyskland med Fisk. - End-
videre er det ubegribeligt at man ikke deroppe fatter at man maa først og
fremst faa technisk Undervisning vel at mærke for en stor Del med velløn-
nede Udlændinger som Lærere.

Lev vel
Din Sophus Lie.

- - - - -

[Modtaget i Julen 1886-87]
[Må være 1887. M.K.]

Kjære Ernst!
Vedlagte Brev er blevet liggende nogle Dage. Imidlertid har vi havt Jul.

Børnene har hygget sig godt. Vi har jo forsaavidt været heldig som vi har
havt en Masse Sne; men det har tinet næsten hele Tiden og inde i Byen er
det sort Søle. Sandheden tro maa jeg imidlertid indrømme at jeg har havt et
Par smukke Spadsertoure i Skov med skinnende Sne. Kun Skade at det ikke
var Naaleskov.

Det er mærkelig, men hvert Aar bliver jeg gladere i Naturen. De Savn jeg
i saa Henseende føler i Leipzig vil i sin Tid drage mig tilbage til Norge.

Hvad Øconomien angaar saa haaber jeg at det skal greie sig. Men det
første Aar har været frygteligt, rigtignok væsentlig paa Grund af Nyanskaf-
felser.

Da jeg forlod Norge anbragte jeg, hvad jeg i Tidens Løb har lagt op - Grati-
alet for Abel iberegnet - i Hypothekbankaktier. Ulykkeligvis var Aktie-
brevene endnu ikke udstedt. Jeg fik kun et foreløbigt Bevis. Tør jeg bede Dig
om at paatage Dig Ombytningen. Hvis Du vil være saa snil saa skriv mig,
naar et Brev kan træffe Dig. Jeg sender det naturligvis recommanderet.

Er Du som jeg antager paa Ask saa overbring Annas og mine venskabe-
ligste Hilsen til alle Grams.

Det skulde have været morsomt at gjort en rask Visit op til Ringerike og
faaet se Solen skinne gjennem Grantræerne paa ren Sne. -

Jeg har Ferie til 9 Januar. Derpaa varer Semesteret til ca 10 Marts, hvor-
efter 6-7 Ugers Ferie.

Vi har saaledes Ferie nok; men det kan tiltrænges, ikke til Hvile men til
Arbeide. Thi i Semesteret optages man her for en stor Del af Undervis-
ningen paa Universitetet og i Hjemmet

Din hengivne
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Sophus Lie
Glædeligt Nytaar!

- - - - -

[formentlig Oktober November 1887]
Kjære Ernst!
Tusind Tak for Dine Breve og mange Undskyldninger for min Uefter-

rettelighed i Brevskrivning.
Jeg vil begynde med at fortælle om den sidste Maaned, som har været al-

vorlig nok. Min norske Pige Andrine blev nemlig syg og det blev til en ond-
artet Underlivstyphus som desværre endte med hendes Død. Da denne Syg-
dom er smitsom og særlig for Børn meget farlig, maa vi priise det som en
stor Lykke at ialfald hidindtil vore Børn og vi selv er gaaet fri. Andrine blev
temmelig snart bragt paa Hospitalet; Huset gjennemrøget med Svovl og Car-
bol; Anna og Børnene sendt paa Hotel og derfra paa Landet, hvor de fortiden
befinder sig. Vi har havt vor store Nød med vor tyske Pige, som aldeles
gjorde Strike. Anna og jeg maatte gjøre Alt. Selv Uger efter A´s Død, efter at
Værelserne var desinficert, vægrede hun sig ved at gaa ind i det Værelse
hvor A var de sidste Dage, ved at røre t. Ex en Seng som A havde redet
o.s.v.…

Det uhyggelige ved Sagen er at der muligens kan være Grund til at frygte
at det er Ugreie i Vandledningerne i min Bolig, som har fremkaldt Sygdom-
men ligesom paa den anden Side at Smittestoffet sidder fast i Huset. - Ialfald
har jeg i ugevis anvendt al min Energi paa at træffe Sikkerhedsforanstalt-
ninger. Det er bedst, at Du ikke fortæller om hvor alvorlig jeg ser Situa-
tionen. Den første Fare er jo desuden overvundet. Det er mærkeligt nok; jeg
kan sige, at i 13 Aar har vi ikke havt nogen Sygdom, ialfald ikke nogen af
nogen større Betydning -

Os gaar det forøvrigt vel. Med min Lærervirksomhed gaar det upaaklage-
ligt, om end det fremmede Sprog altid generer mig og det endog ret stærkt.
Med mine Colleger kommer jeg godt overens; ialfald hidindtil. Her kunde
jo ogsaa adskilligt være bedre; men her staar da ialfald Videnskaben i Ære;
de videnskabelige Hensyn veie altid tungt; en Appel til Videnskabens Inter-
esser falder ikke her som saa ofte ved Chr.a. Univ. død til Jorden. - Du ser:
den haarde Dom, jeg altid lar falde over Chr.a Univ. er ikke blevet mildere.
For mig har det altid været en Gaade, at det kan gaa saa pas godt ved Chr.a
Univ. Saa fordømmelig synes mig de ledende Principer dersteds at være. -
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Nu har de t. Ex. igjen sat Brandt105, den umuligste blandt de umulige, i Spid-
sen for Univ.

Nei, hvad der drager mig tilbage, det er mine personlige Venner, Hensy-
net til Fremtiden for Kone og Børn og sidst men ikke mindst Norges Natur
og Clima. Det er forresten utroligt hvor godt jeg klarer Varmen. Heller ikke
generes jeg af Sollyset om Sommeren som jeg havde frygtet skulde være
stærkere end i Norge. Jeg tror, at Leipzigerrøgen svækker Sollyset.

Nu er jeg paa Veien til Tyrol, hvor jeg kun blir 14 Dage. Saa henter jeg
Familien og vi drager alle til Leipzig.

Med de venligste Hilsener til Dig og Dine. Du skal snart høre mere fra os
Din hengivne
S. Lie

- - - - -

[1888 M.K.]
Kjære Ernst!

Jo vist har jeg modtaget Anvisningen hvorfor jeg takker paa det bedste.
Jeg begyndte strax et langt Brev. Men! Vi lever vel. Jeg har meget at gjøre
men jeg er vel fornøiet i det Hele taget. Anna og Børnene trives godt. Jeg
haaber at jeg en af Dagene faar sende Dig et ordentligt Brev. Forholdene i
Norge er løierlige. I mine Øine var Forbigaaelsen af Drachman106 sørgelig.
Jeg havde gjerne set at Chr.a Univ. havde sagt et Ord om den Sag. Men at
Kjøbenhavnerne lægger ivei er i mine Øine uformeligt og stødende. Hils
Din Kone og Børn (tak for Fotogr.) Din Moder, Søster, Axels og alle gode
Venner

Din S. Lie
- - - - -

[Convoluttens Poststempel 31/5 88]
Paabegynt for en Maaned el. saa omtrent.
Kjære Ernst!
Tusind Tak for Telegram og for Brev med indlagte Penge. Da jeg i sin Tid

skrev til Ligningscommissionen, troede jeg at have Ret til Nedsættelse. Da
jeg imidlertid af Mastrups107 Udtalelse erfor, at jeg havde taget feil, fandt jeg
                                    
105 Frederik P. Brandt (1825-91), 1849 cand. jur., 1862 lektor og senere professor i

lovkyndighet, 1886-87 medlem av Universitetets kollegium.
106 Anders B. Drachmann (1860-1935), klassisk filolog, tapte i 1888 konkurransen om

professoratet i klassisk filologi ved Universitetet i Kristiania, dr. philos. 1891, dosent

og senere professor ved K¿benhavns universitet.
107 Ludvig A. Mastrup, f. 1813, cand. jur., f¿rste-r dmann i Kristiania.
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mig med Ro i Sagen. Nu er det vistnok saa, at jeg har en Følelse af at det
havde været mest passende med min Værdighed at remittere Pengene eller
at anvende dem til Voxenkollen. Men sandt at sige, saa stiger mit Forbrug af
Penge med mine Indtægter (med hvilke jeg er vel tilfreds) Da Kone og Børn
maa undvære Mangt og meget i Leipzig, synes jeg altid at det er min Pligt at
gjøre alt muligt for at gjøre Livet behageligt for dem; og det koster Penge.
Gudskelov trives vi alle, særlig Børnene, vel her. Dog er og blir det altid mit
Ønske at vende tilbage om jeg end fuldt vel ved at jeg altid vil synes at
Christianiaforhold passer slet for mig. Sagen er den: Naar man lægger sit Liv
an som jeg, saa passer man ingensteds ganske. Her er det altid ubehageligt ei
at kunne tale, tænke og føle som Tysker. Med min Natur er det jo aldrig Tale
om at assimilere sig omend noksaa lidt med Omgivelserne. I mine Øine har
Tyskerne den samme Hovedfeil som Høirepartiet i Norge nemlig at de er
nogen store Farisæere. Dette siger jeg, uagtet jeg villig indrømmer at Norges
Høire staar betydeligt over Venstre, ligesom jeg altid har den største
Beundring for alt Tysk.

Det gaar mig ret vel, tror jeg. For Øieblikket er jeg mest optaget af Tryk-
ningen at en Bog paa 40 Ark, som udkommer om ca ([uleselig] færdig trykt) 1
Maaned. Umiddelbart derefter paabegyndes Trykningen af sammes 2den

Deel, der er færdig redigeret og som ligeledes vil blive henimod 40 Ark. (Alt-
sammen med Engels Hjælp). Hermed er jeg imidlertid langt fra færdig. Jeg
har ligesaameget eller rettere sagt meget mere igjen. Det voxer mellem
Hænderne og det gaar ei saa fort som man tror. Under disse Omstændig-
heder vil det tage Tid førend jeg synes jeg har udført min Mission herude.
Men med Tiden bryder jeg overtværs. Rigtignok under Forudsætning af at
man byder mig anstændige Vilkaar, hvortil kanske Udsigterne ikke er saa
rare. Det er ærgerligt, naar man ser en saadan Nathue som t.Ex. Fearnley108

have en i alle Henseende glimrende Stilling, gode Indtægter storartet Bolig,
anseet sosial Stilling o.s.v. Eller lad mig tage Oscar Schiøtz109: Ingensomhelst
videnskabelige Fortjenester, middelmaadig Lærervirksomhed, intet Initia-
tiv. Men correkt: det vil sige altid underordnende sig under de saakaldte
Autoriteter ligegyldigt om de skjønner Tingen eller ikke. Schiøtz er just et
Pragtexemplar paa den Slags Folk som nyder Anseelse ved Christiania Uni-
versitet.

                                    
108 Carl F. Fearnley (1818-90), astronom, 1844 observator og senere direkt¿r for

Observatoriet, 1865 professor i astronomi ved Universitetet i Kristiania.
109 Oscar E. Schi¿tz (1846-1925), 1871 reall rereksamen med utmerkelse, 1872-74

studier bl.a. hos professor Kirchhoff i Heidelberg og hos professor Helmholtz i Berlin,

1875 professor i fysikk ved Universitetet i Kristiania.
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Jeg læser regelmæssig norske Aviser, særlig Aftenpost og Verdensgang,
tildels ogsaa Morgenblad og Dagblad. Løierligt er det at de alle skjælder
Regjeringen ud. I mine Øine har Sverdrup med alle hans Daarskaber, dog i
en Henseende valgt rigtigt, Han har villet danne et Centrum som Regjering-
sparti. Havde han været yngre, var det kanske gaaet. Men nu lader han vist
Brodersønnen dominere for meget.

Ja Du har Ret: at en Mand som Liestøl110 er Medlem af Regjeringen er yd-
mygende for [enhver?] Nordmand.

Det er jo gjennomgaaende Feilen i Norge, at man mangler Forstaaelsen af
at i vore Dage fordres Kundskab og Dygtighed mere end nogensinde. Her i
Tyskland overdriver man visselig Dyrkelsen af Kundskab. Men i Norge!
Hvor gjennem uøconomisk er ikke hele Skolen i Norge. Hvor slet passer
ikke de forskjellige høiere og lavere Skoler sammen. At en norsk Realcandi-
dat kan meget mindre end en tysk gjør i og for sig ikke saa stort. Overhodet
tror jeg ikke at det gjør saa stor Skade at vort Universitet ligger lavere end
t.Ex. tyske i mange Retninger. Men at man i techniske Fag i Industri staar saa
uendelig tilbage, det er en enorm Ulykke for Landet. (Slemt kan det kanske
ogsaa blive at vore Officerer har en betydelig svagere Uddannelse end
fremmede Lands.) Det er en besynderlig Feiltagelse at man mener at den
techniske Dygtighed kun kan læres gjennem Oprettelse af polytechnisk
Institut. Tværtom: opretter man et saadant Institut med svagt Udstyr, med
sletlønnede norske  Lærere, saa vilde der gaa Decennier før man fik dygtige
Teknichere. Nei, lad den norske Regjering proclamere at den tilbyde god
Løn til norske Technikere, som med Udmærkelse har gjennemgaaet en tysk
technisk Høiskole. Man skulde i en Fart faa mange dygtige Folk. Men god
Løn maa der til. Eller i hvertfald maatte man fastslaa som Princip at Beford-
ring betingedes af theoretisk Dygtighed.

Saalangt kom jeg. Saa blev Brevet liggende. Jeg begynder ikke paa et nyt
istedet, for saa blev det ogsaa liggende. Og et Livstegn vilde jeg gjerne give.

Jeg følger Begivenhederne i Norge med Opmærksomhed og i hvert Fald
med stor Interesse. Verden er mærkværdig bagvendt deroppe. Det er mig
umulig at sympathisere med nogen af de kjæmpende Retninger. Der fore-
gaar saameget deroppe som paa Frastand ser rent abderitisk ud.)

At P. O Schiøtt var svag nok til at gaa ind i Regjeringen gjorde mig vondt.
Jeg har altid havt meget tilovers for ham. Han er en begavet og retsindig

Mand. Men han mangler en fast Opfatning. Det er med ham som med

                                    
110 Lars K. Liest¿l (1839-1912), g rdbruker og venstrepolitiker, medlem av Sverdrups

regjering 1888-89.
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Fearnley i Videnskaben. F. havde mange Betingelser for at udrette noget i
Videnskaben. Men der manglede noget meget Væsentlig: sund Sands nem-
lig og derfor blev han en Tullebok, og intet andet. - Jeg vil forøvrig bede Dig
om at bevare Din Velvillie for P.O. Schiøtt. Hans politiske Løbebane kan
ikke blive lang. Jeg frygter for at den vil skille ham ved hans fleste Venner
og det er Synd baade paa ham og hans Kone. Christiania Universitet burde
have fundet en Form for Protest mod Stenersens111 Udnævnelse. Det er
mærkeligt, hvad denne som de tidligere Regjeringer tillade sig at byde
Universitetet; ligesaa mærkeligt som hvad Collegium academ. ofte tillade
sig at byde Faculteterne. I de rent videnskabelige Spørgsmaal maa under
democratiske Forhold Faculteterne være afgjørende. Ganske vist: inden
Faculteterne gjælder de personlige Hensyn ved Siden af de videnskabelige.
Men i Collegium og i Regjeringen veier de videnskabelige Hensyn uendelig
meget mindre, af den gode Grund at de mangler Indsigt. I Tyskland har
Faculteterne en ganske anden Vægt end i Norge. Her veier jo overhovedet
det videnskabelige Hensyn langt mere end i Christiania.

For Øieblikket er der ikke saa megen Tanke paa Krig hernede. Men man
har dog en bestemt Følelse af, at Krigen snart staar for Døren. Jeg maa tilstaa
jeg blev høist overrasket, da man fornylig udvidede Værnepligten. Det var
netop saavidt jeg gik fri. Blev det imidlertid Krig og gik det Tyskland galt,
(hvad jeg forøvrig ikke kan tænke mig, saalænge Bismark styrer) saa var jeg
ikke sikker. Det var isaafald en høist ubehagelig Følge af at min viden-
skabelige Interesse drog mig til Tyskland. - Nu, det er jo foreløbig kun et
Tankeexperiment. Havde jeg i 64 liden Lyst til at blive slaaet ihjæl for Dan-
mark, saa har jeg sandelig ulige mindre Lyst til at falde i Egenskab af Tysker.

Du maa hilse Kone og Børn saameget fra os, ligsaa Din Moders og Axels.
Vi taler ofte om Eder Alle. Anna glæder sig særlig til at komme op til gamle
Venner og faa tale ordentlig igjen.

Geelmuyden og G. Storm faar Du ligesaa ved Leilighed hilse. Bjerknæs
gaar vel og væver som sædvanlig. Han synes ikke mere at drive saa stærkt
paa Reclamen som før. Hvordan gaar det med hans Døvhed. Hvis Du ikke
har noget imod min gode gamle Ven Helland, saa vilde jeg ogsaa gjerne sen-
de ham en Hilsen. Du vil ikke kunne fatte det og dog er der neppe nogen
inden Chr.a Universitet som jeg sympathiserer saa godt med som H. Han
har gjort enkelte Dumheder; men han er en dygtig og hæderlig Mand.
Bruuns og Lund sender jeg ligesaa min Hilsen.

                                    
111 Laurentius B. Stenersen, cand. philol. 1866, dr. philos. 1877, bestyrer av Univer-

sitetets arkeologiske samling, 1888 professor i latin etter konkurranse med den danske

A.B. Drachmann. Utnevnelsen fremkalte sterke reaksjoner i Danmark.
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Du faar tage tiltakke med dette Rabbel. Jeg lader Pennen løbe og veier ikke
mine Ord. Du vil ihvertfald se at jeg lever vel, tænker med Interesse paa
Norge og norske Forhold, om jeg end dømmer raskt og sagtens ofte en
Smule skjævt.

Børnene har just paa det nærmeste gjennemgaaet en Mæslingperiode;
derom skriver sagtens Anna. Har ikke alle Dine havt dem, saa faar Du passe
Dig for dette Brev.

Med mange venlige Hilsener
Sophus Lie.

- - - - -

24. Februar 1889.
Kjære Ernst!
Det var mig og Anna en stor og glædelig Overraskelse at faa dit virkelig

fortræffelige Photographie fra den udmærkede Søndag paa dit smukke Land-
sted. Hele mit Ophold i Norge staar for mig som en Drøm. Det er løierligt
naar man saalænge har været borte; man har ligesom faaet en anden
Maalestok paa saa mangt og meget. Det som forresten gjorde stærkest Ind-
tryk paa mig var Modsætningen mellem Christianias overraskende smukke
Omegn og Leipzigs kjedelige Omgivelser. Det lader sig jo ikke nægte at jeg
samtidig følte hvor smaa Forholderne derhjemme er sammenlignet med
her; men det Store har jo ogsaa sine Skyggesider.

Vi lever fremdeles vel. Jeg bander engang imellem alt det Bryderi, Stu-
denterne gjør mig. Det er en rent ud comisk Modsætning isaa Henseende
mellem en norsk Professors Ligegyldighed for sine Tilhørere og den udspe-
culerte Opmærksomhed som en tysk Professor (i sin egen Interesse) viser
sine Studenter. Anna lever vel, faar jævnlig Gewandthausconcertbilletter af
vore rige Venner (Jeg selv har udfundet at jeg ikke er nok musikalsk til at
sidde et Par Timer i fineste Galla for at bare høre). I Januar og Februar er der
megen Selskabelighed her. Paa min gamle Alder er jeg begyndt igjen at
dandse. Det er ubegribeligt, hvor de tyske Professorfruer temmelig langt op
gjennem Aarene (henimod 40) sætter Pris paa at dandse. Da jeg selv finder at
her nede hver Anledning til sund Motion bør benyttes, har jeg slaaet mig
paa Dands (en 3-4 Gange om Aaret) som et letvindt Middel til at forbedre
min Sundhed og mine Actier paa.

Børnene har gaaet adskillig paa Skøiter og tænk engang - igaar og idag paa
Ski. Idag havde vi virkelig brillant Skiføre; rigtignok elendige Skraaninger.
Men for Børnene er det indtil videre tilstrækkelig.
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Jeg følger den norske Politik med stor Interesse. Jeg har glædet mig over
Høires Fremgang. Jeg vil haabe, at Høire naar de kommer til Magten, ikke
glemmer den Lærepenge de har faaet. De kan takke sin egen Dumhed for at
de t.Ex. nu maa stræve saa for at slippe Juryen. Den norske Retspleie er for-
øvrig langt fra at være fuldkommen. Muligens er Lovene altfor stive; i
hvert Fald skal det ikke stor Indsigt til for at indse, at det ret ofte hænder, at
Høiesterets Afgjørelser ere uheldige.

Det er løierligt at vor gamle Ven Carl Berner optræder som Anfører for
Venstre. Berner er en brav og dygtig Mand. Jeg vil haabe at han ikke lader sig
henrive til at blive altfor voldsom.

Jeg ser just, at Liestøl gaar. "3000 Kr. i Vartpenge". Det er ogsaa en Følge af
at faa den Slags Undermaalsmænd frem. Den største Fare for Norge er at
Dygtighed ikke værdsættes. Isaa Henseende er forøvrigt ikke Høire synderlig
bedre end Venstre. Hvor slet har de ikke t.Ex. benyttet Broch. Rigtignok kun-
de Broch ikke beklage sig øconomisk. Tvertom. - Om halvandet Aar kom-
mer vi alle paa Besøg, hvis jeg ikke imidlertid bestemmer mig til at komme
hjem for Alvor. Hjerteligste Lykønsker til Geburtsdagen med Tak for
Telegram med Hilsen

Din heng. S. Lie.
- - - - -

Berga 28,/7 90 [pr.? Leipzig]
Kjære Ernst!
Jeg faar endelig engang give Dig lidt Besked om hvad der har været Aar-

sagen til den alvorlige Nervesygdom hvoraf jeg har lidt og tildels fremdeles
lider.

Mine Nerver har jo aldrig staaet i Forhold til min Muskelkraft og store
Legemsbygning. Jeg har i mange Aar følt at min Nervekraft var forholdsviis
liden; men jeg ante aldrig at jeg havde noget at befrygte, da jeg aldrig følte
noget.

Det har tror jeg været uheldigt at jeg fulgte det fristende Kald til Leipzig,
skjønt jeg i disse Aar har udrettet overordentlig meget.

Det første jeg hørte, da jeg havde lovet at komme til Leipzig, var at Mi-
nisteriet havde advaret Studenterne mod Mathematik, da de udgaaende
Kandidater maatte vente 6-7 Aar paa Ansættelse, samt endvidere, at jeg
maatte være forberedt paa at min Collega Neumann112 uafladelig vilde
chicanere mig.

                                    
112 Carl. G. Neumann (1832-1925), s¿nn av F.E. Neumann, professor i matematikk i
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Medens Antallet af Mathematikere for ca. 8 Aar beløb sig til ca 250 var den
ved min Ankomst sunket til 100 og er i sidste Semester gaaet ned til 20.
Denne Afgang har jo formindsket mine Indtægter betydeligt, dog har jeg
altid været vel fornøiet med de øconomiske Forhold. Værre var det, at jeg ei
kunde faa som paaregnet et større Antal fremragende Tilhørere. Dette har
ærgret mig stærkt. Og dog har jeg havt Held som Lærer. Fra Amerika, Paris,
Polen, Bulgarien, Serbien, Skandinavien o.s.v. har jeg havt mange udmær-
kede Elever. Særlig har jeg i flere Semestere været den eneste Professor i
Leipzig som havde franske Elever. Endvidere har jeg havt den Glæde at tre
yngre Professorer ved Leipzig Universitet under min personlige Paavirk-
ning ere bleven mine Elever som arbeide i mit Spor paa de af mig aabnede
Felter.

Jeg har saaledes havt noget Held med min Lærervirksomhed; dog har den
stærke Aftagen (ved vort som ved de tyske Universiteter) været mig en
stadig Kilde til Ærgrelse.

Med alle mine herværende Colleger undtagen Prof. Neumann har jeg
staaet paa god Fod. Neumann er en fremstaaende Mathematiker og en sjel-
den fremragende Lærer. Han har en sygelig Tilbøielighed til at concurrere
med sine Colleger. Medens Professorene i Norge fordeler Fagene mellem
sig, læser her Enhver hvad han vil. Saalænge Klein var her, læste han altid
det samme som Klein. Skjønt Klein for Tiden er Tysklands første Mathe-
matiklærer var dog Neumanns Chikaner Grunden til at han forlod Leipzig.

Jeg holdt to Slags Forelæsninger, Elementære over Geometri og høiere
over mine egne Theorier. Neumann læste nu hvert Semester Geometrie og
altid det som jeg skulde læse det næste Semester (jeg fulgte en bestemt Plan
for mine elementære Forelæsninger). Jeg har ærgret mig over denne hans
Smaalighed mere end jeg kan sige. Og dog gik min Lærervirksomhed godt.
Studenterne kom gjerne til mig.

Leipzig er en prægtig By men Climatet er slet og Omegnerne kjedelig. Jeg
har savnet Christianias herlige Omegn, de deilige Spadsertourer, Ski Kjælke
o.s.v. Ja jeg kan ikke finde Ord for at udtrykke hvor jeg længter til Norge.
Mit Nervesystem har sikkerlig lidt uhyre ved at jeg i Leipzig har savnet al
Anledning til Motion og Naturens oplivende Indflydelse. Om Sommeren
har jeg ogsaa her været paa Fodtour men desværre den sidste Sommer
(ifjor) blev jeg forhindret af Grunde som jeg snart skal fortælle Dig.

Jeg har arbeidet stærkt her. Medens jeg i Norge neppe anvendte 5 Minut-
ter daglig til Forberedelse til mine Forelæsninger maatte jeg i Tyskland an-

                                                                     
Leipzig fra 1868.
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vende ca. 3 Timer i Gjennemsnit. Sproget voldte mig altid Vanskeligheder.
Og fremfor Alt gjorde Concurransen at jeg maatte udarbeide Detaillerne
med stor Omhu. Jeg maatte holde 8-10 ugentlige Forelæsninger. Men end-
værre var alt Arbeide med Studenterne. Det er her Skik, at hver Student
skal tage først Examen og derpaa Doktorgraden. Da nu den store Flerhed har
slette eller mindre Evne bliver det i Grunden Professoren, som faar udarbei-
de Doctorafhandlingen. Det vil sige, han maa med Kunst opdrætte Studen-
ten, saa at han indbilder sig at han selv kan skrive en Afhandling af viden-
skabeligt Værd. Dette Arbeid med Studenterne er i det storetaget trættende,
omend enkelte begavede virkelig skaffe Tilfredsstillelse.

Før da Antallet var stort, kunde man udvælge begavede Studenter og ar-
beide med dem; nu maa vi være glade, at vi overhovedet faar nogen.

Min Lærergjerning skaffede mig saaledes mange Sorger; derimod havde
jeg i Grunden stor Tilfredsstillelse af min videnskabelige Gjerning.

Siden jeg kom hid, har jeg ved Siden af mindre Arbeid udgivet med
Engels Hjælp to store Værker paa tilsammen ca 80 Ark. Et tredie Værk skal
udkomme i den nærmeste Fremtid113. I disse Værker har jeg grundlagt en
ny Disciplin som alt nu foredrages ved adskillige Universiteter. Hvordan det
end gaar mig selv og min Familie, saa er det sikkert at mit Navn skal leve.
Vistnok vil jeg efter at min Kraft for en væsentlig Del er brudt, aldrig opnaa
i levende Liv den Berømmelse som jeg hungrede efter og som jeg sikkert
vilde have opnaaet; men min Livsgjerning skal staa gjennem Tiderne og
skal i Aarenes Løb skattes mere og mere, ingen Tvivl derom. Jeg har af Na-
turen faaet en rig Aand. Blev den end tidlig begrændset under snævrere
Grændser end oprindelig, saa har jeg dog til det Sidste inden min Videnskab
havet en original Kraft og Selvstændighed, som ganske faa nulevende Ma-
thematikere. Jeg har gaaet mine egne Veie og har derved vekt mindre Op-
mærksomhed; men nu som min Gjerning begynder at samles i store Værker
finder jeg Anerkjendelse i stadig voxende Grad.

Jeg kommer nu til det som egentlig fremkaldte min Sygdom. 
Ved min Hjemkomst fra Norge for 2 Aar fortalte min kjære dyrbare Hus-

tru at hun frygtede at hun havde Kræft i Brystet (Tal ikke herom ). I hendes
Bryst fandtes virkelig en Klump, som maatte give Anledning til Angst. Jeg
kan ikke sige Dig, hvilket frygteligt Indtryk det gjorde. Jeg følte at jeg ikke
havde Kraft til at staa stærk om en saadan Ulykke rammede hende og os. Jeg
var feig nok til at afholde hende fra at gaa til Doctor. Først et Aar senere gikk
vi til Læge. Han gav os Haab om at Klumpen skulde svinde ved ydre Be-

                                    
113 Theorie der Transformationsgruppen. 1-3. Lpz. 1888-93.
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handling. Nu kom en Par Maaneders Tid fuld af den frygteligste Spænding,
Anna var kjæk. Men jeg gik Dag og Nat og var i Rædsel og Frygt for hende
og os Alle. Tilslut begyndte jeg at sove uroligt og endelig sov jeg næsten slet
ikke. Først nu gik det op for mig at jeg selv var i ulig større Fare end hun.
(Anna er i Vinterens Løb underkastet en liden Operation og det paastaaes at
hendes Tilfælde er aldeles ufarligt. Giv Gud at det er Tilfældet.)

Var jeg skrækslagen før, saa blev min Fortvivlelse nu grændseløs. Jeg har
desværre altid været et Stemningsmenneske. Som Regel har jeg havt den
største Selvtillid. Men naar Selvtilliden slog feil, var det rent forbi med mig.

At sige som Lægerne, at jeg led af Melancholie er et svagt Udtryk for den
rædsomme Sindstilstand hvori jeg befandt mig.

Jeg maatte opgive mine Forelæsninger og gik i en Nerveanstalt. Desværre
har jeg været en umulig Patient. Jeg har den hele Tid troet at Lægerne ei
forstod min Sygdom. Man har behandlet mig med Opium i frygtelige Doser
for at berolige mine Nerver; men det hjalp Intet. Desuden Sovedrik.

For en 3-4 Uger blev jeg træt af Opholdet i Anstalten. Jeg bestemte mig til
at forsøge paa egen Haand at gjenvinde Sindsligevægt og Søvn.

Jeg har nu gjort hvad Lægerne sagde intet Menneske kunde udholde, det
vil sige jeg har uden videre ophørt med Opium. Det har taget ordentlig paa
mig. Medens jeg før befandt mig legemlig absolut stærk, har Savnet af Opi-
um gjort mig mat, skaffet mig løs Mave, næsten Diarré, stærk Nattesved og
andet Djævelskab. Men nu har jeg en Par Dage (mod Lægernes Raad) an-
vendt betydelig Motion: mærkelig nok Nattesveden svinder og Maven vir-
ker atter normalt. Jeg haaber at jeg nu i Løbet af en Uges Tid fuldstændig skal
have overvundet Opiumscurens skadelige Virkninger. Jeg tror selv, at
Lægerne kan have skadet mig ved Opium.

Mine Nerver er stærkt medtaget; men mit Legeme har endnu beholdt sin
gamle Hestekraft. [utstrøket: Jeg er frygtelig medtaget] Jeg vil nu curere paa
mig paa egen Haand. Jeg vil gaa fra Morgen til Aften (hvad Lægerne erklære
for Daarskab). Da skal for det Første al Opiumsvineriet drives ud og da vil
med Tiden den naturlige Søvn vende tilbage. Saa er mit Haab.

Anna har staaet mig trofast bi. Hun har vist en Sjælskraft som overgaar
min Ros. Jeg selv har været rent knust; thi jeg saa intet Haab; men hun og
Børnene har været reddende Engle for mig. Jeg mangler Ord for at udtrykke
min Beundring for Annas Styrke i denne lange Tid. Hun har glemt alt hvad
hun selv havde at bære og har kun tænkt paa mig.

Til næste Semester vil jeg atter læse, rigtignok kun lidt. Forhaabentlig
lykkes det mig i Vinters Løb atter at gjenfinde mig selv. Her i Leipzig vises
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mig fra Colleger og Alle den mest storartede Velvilie. Man gjør alt muligt
for at bringe mig i Ligevægt igjen.

Jeg faar da forsøge at blive frisk igjen. Det er mit bestandige Haab at jeg
atter engang kommer til Norge. Men jeg kan ikke tænke derpaa førend jeg
har gjenvundet min Helbred.

Jeg skriver kun om mig. Sygdom gjør egoistisk. Jeg hører med dyb Medfø-
lelse at ogsaa Du og Dine har havt tunge Tider. Maatte en naadig Gud staa os
Alle bi. Hans Haand har lagt forfærdelig tungt paa mig. Men kanske kunne
bedre Tider atter komme. Tusind Tak til Dig og Margrethe for all Eders Kjær-
lighed

Sophus.
- - - - -

[Leipzig. 27/2 92]
Kjære Ernst
Vi sender Dig og Dine de hjerteligste Lykønskninger til Din Geburtsdag.

Vi mindes Alle med Taknemmelighed al den Velvilie vi mødte hos Eder i
Sommer. Vi gjennemgaar i denne Tid Influenza. Det er i Sandhed en lang-
weilig Sygdom.

Vi følger Begivenhedene i Norge med Interesse. Forholdene er daarlige
nok hos Eder. Forresten er det paafaldende at Forholdene i Tyskland langtfra
er saa solide som før. Bismark114 savnes overalt, og det endog stærkere end
Aviserne siger.

Lev nu vel kjære Ven
Sophus Lie

- - - - -

Dette Brev blev skrevet til Jul men blev liggende fordi ogsaa de Andre
skulde skrive. Imidlertid fik vi Dine Billeder, hvorfor hjertelig takker lige-
som for Telegram. - Os gaar det nu bare godt. Vi lever nu efter vore Begreber
noksaa selskabeligt. Fortiden gaar Børnene hver Dag paa Skøiter.
Hjerteligste Hilsener til Alle og vel mødt til Sommeren.

[Leipzig 31/12 92]
Kjære Ernst!

                                    
114 Otto E.L. Bismarck (1815-98), tysk rikskansler 1871-1890, tr dte tilbake etter

uoverensstemmelse med Vilhelm II.
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Nu gaar det mig ulige bedre end før. Jeg havde sat mig fast i Hovedet at
min Søvn var borte for bestandig og at mit herigjennem bevirkede Tab i
Aandskraft var uopretteligt. Efter i tre Aar at have plaget mig selv med disse
Forestillinger var jeg endelig saa fornuftig at resignere, det vil sige at jeg er-
kjendte at man kunde existere med lidet Søvn ogsaa. Fra det Øieblikk af (Jeg
kan sige fra jeg forlod Christiania i høst) har min Søvn tiltaget med hver
Nat, saa at jeg nu alt i to Maaneder har sovet godt. Herigjennem er min
Livslyst vendt tilbage.

Det har været et stort Held for mig, at min videnskabelige Gjerning var
saa langt fremme da min Sygdom begyndte. Jeg har derfor uden Afbrydelse

med korte Mellemrom forbauset Verden med Afhandlinger og store Værker
og vil holde paa dermed i mange Aar selv om jeg ingen nye Ideer fik. Derfor
har mit Ry været stærkt i disse Sygdomsaar, saa at nu jeg atter tager fat, kan
jeg slaa til med dobbelt Kraft.

Godt er det ogsaa, at den Overproduction af mathematiske Studenter som
hele Tyskland har lidt under i senere Aar nu har rettet sig. Derigjennem til-
tager Antallet af Mathematikere (Indtægterne forresten ogsaa).

Jeg staar i godt Forhold til mine herværende math. Colleger undtagen
Prof. Neuman som ogsaa var Kleins Fiende. Neuman og jeg har aldrig
mundtlig eller skriftlig vexlet et ondt Ord; men vi ignorerer hinanden. Jeg
tror nok at jeg nu har slaaet ham saa temmelig; ialfald har jeg ganske ander-
ledes fremstaaende Elever end ham. Alle Leipzigs yngre mathematikere (af
hvilke et Par i min Tid er kaldt til fremmede Universiteter) grupperer sig
om mig og arbeide i mine Ting.

Er jeg end saaledes ikke fyldt af den ubetvingelige Ungdomskraft, med
hvilken jeg i Aarene 1868-72 etc. knuste alle Hindringer paa min Vei, saa fø-
ler jeg mig dog atter stærk og mægtig.

Samtidig desværre har jeg for en Række Aar opgivet at vende hjem til
Norge for Alvor. Det var og er mit høieste Ønske engang atter at leve i Nor-
ge; men jeg indseer ikke at Norge kan byde mig saadanne Kaar at jeg af Hen-
syn til Kone og Børn kan tage imod dem.

Til Sommeren kommer vi atter op. Til Marts reiser jeg til Paris.
Min hjerteligste Tak til Dig og alle Dine for al den uendelige Sympathi I

har vist os. Gaar det bedre med dine Øine? De kan og skal bringes i Orden,
det er sikkert!

Glædelig Juul og god Nytaar. Tak for Telegrammet. Din
Sophus Lie.

- - - - -
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[Moss 10/8 93]
Kjære Ernst!
Ial Hast faar jeg ialdfald melde Dig at vi nu alle er paa Moss.
Jeg kommer antageligvis Lørdag den 12 Aug til Christiania, hvor jeg for-

søger at træffe Dig om du er i Chr.a. Anna og Børnene blir paa Moss medens
jeg reiser tilfjelds ca 3 Uger. I September er vi nogen Tid i Christiania, hvor
vi gjør Regning paa at træffe Dig og Dine.

Jeg gjør Regning paa at Du og Dine tager Tiden og dens Kampe med phi-
losophisk Ro. Begynder du at ærgre Dig formeget over de politiske Vans-
keligheder saa sørg dobbelt for Din Helbred; thi af egen Erfaring ved jeg at
det er farligt i vor Alder at tage sig Verden og dens Gjenvordigheder for nær.

Selv om det ikke lykkes Eder at gjennemføre hvad I kjæmpe for, saa bør
denne Episode kunne være ikke alene Din Familie men ogsaa Dig selv til
Nytte og Glæde. Mangt og meget som nu ser bagvendt ud kan vende sig til
det Gode.

Tag din Fader og Din Onkel Ketil115 til Mønster og hold ubøieligt paa
hvad Du holder for Ret, saa vil Du have Ære og Glæde af de Offer Du n u
bringer.

Mig og mine gaar det endog udmærket. Selv er jeg nu atter fuld af Kraft
og Mod. Jeg har ogsaa Vanskeligheder nok paa min Bane. Men jeg slaar atter
til Høire og Venstre og knuser hver Modstand.

Din altid hengivne (Selvfølgel mange Hilsener.)
S. Lie.

- - - - -

[Konvol. stemplet 17/2 96
modtaget 20/2 96.]

Privatbrev.

Kjære Ernst!
Vil Du atter gjøre mig en Tjeneste, nemlig personlig tale med Hr. Stats-

minister Hagerup116 og privat meddele ham at jeg agter at komme til Chris-
tiania 4 eller 5te Marts, at jeg agter at holde Forelæsninger i Marts April Mai

                                    
115 Ketil Motzfeldt (1814-89), politiker, statsr d 1860-61, motarbeidet regjeringen

Stang-Selmer i dens syn p  statsr denes adgang til Stortingets forhandlinger, var mot-

stander av alt partivesen, men tok likevel et h¿yrestandpunkt under riksrettssaken i

1884, p virket Oscar II til  utnevne den f¿rste venstreregjering.
116 Francis Hagerup (1853-1921), jurist og politiker, etter unionsvedtaket 7. juni 1895

leder av samlingsregjeringen frem til Venstres valgseier i 1898.
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og Juni saalangt det gaar, endvidere i September og Halvdelen af October.
Det er min Tanke at indrette mig paa lignende Maade ogsaa i næste Aar.

Af mange Grunde vil jeg sikre mig en Retræt til Tyskland ligesom der i
sin Tid holdtes mig en Retræt aaben i Christiania. At den Sachsiske Cul-
tusminister af eget Initiativ har aabnet mig Adgang til at saadant Arrange-
ment for at udnytte min Kraft saameget som muligt for Leipzig Universitet,
er en Udmærkelse som vanskelig vil misforstaaes af den som kjende tyske
Universitetsforhold.

At jeg ikke strax kan forlade Leipzig for bestandig beror først og fremst paa
at jeg just publicere store Værker. Et stort Bind udkommer i disse Dage. Her-
til kommer andre Hensyn; saa stor Ære den sidste Storthingsbeslutning viste
mig, saa maa jeg sige at Præmisserne tildels var af en for mig usmagelig
Charakter. Skal jeg vende tilbake til Norge for bestandig efter at jeg gjennem
ti Aars Arbeide har aabnet mig en stor og glimrende Virkekreds i Leipzig,
saa maa jeg have nogen Garanti for at jeg i Norge kan finde en Virkekreds
som kan tilfredsstille mig. Om det vil lykkes mig, derom kan jeg kun
gjennem Experiment overbevise mig. For Øieblikket har jeg just den bedste
Anledning til at gjøre en Prøve. En Række Undervisnings og Univer-
sitetsforhold staa paa Dagsordenen. Jeg agter at deltage i adskillig Udstræk-
ning i Discussionen om disse Ting. Det Hensyn, som herunder tages til min
Mening, skal for mig være et Tegn paa, om Norge har noget Brug for mig
eller ikke. Vil man t.Ex. paralysere den høiere Mathematik inden Universi-
tetet som nogle enfoldige Mennesker nu foreslaar, da har jeg Intet at gjøre i
Norge.

Min Forudsætning er at den norske Regjering vil erstatte mig det Tab i
Indtægt, som mit Fravær fra Leipzig, gjentagne Reiser med Familie og Gods,
dobbelt Husleie, Skolepenge o.s.v. vil medføre. Jeg gjør i saa Henseende
Krav paa 5000 Kroner [utstrøket: for de 7 1/2 Maaned jeg] som vel ogsaa kan
ansees for et passende Æqvivalent for min Virksomhed gjennem Tidsrum-
met Begyndelsen af Marts til Midten af October.

Hvis Hr. Statsministeren finder at min Stilling juridisk seet bliver uklar,
saa skal det indrømmes. Men jeg skal minde om at Hr. Statsminister Sver-
drup i sin Tid gav mig et udtrykkeligt Løfte, som ikke blev holdt, om at re-
gulere det Fornødne gjennem Udenrigsministeren. Hans Majestæt gav mig
forøvrigt (om end ikke i bindende Form) et lignende Tilsagn.

Det er overhodet min Mening, at den norske Regjering har nogen Grund
til at behandle mig med Imødekommenhed.

Vil Du være af den Godhed at meddele Statsministeren hvad Du finder
passende af Ovenstaaende, som først og fremst skal orientere Dig.
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Afviser Hans Excellenze fuldstændigt min Tanke saa telegrapher til mig
t.Ex: "Die Sache geht gar nicht."

Hvis jeg ikke hører Noget, saa forlader jeg Leipzig 2den Marts og henter
da Familien i Paasken.

Instrumentmageren T har et godt Ord som fremstaaende i sit Fag.
vensk. S. Lie.

- - - - -

[Poststempel Leipzig 8/5 96.
modtaget 11/5 Form.]

Kjære Ernst!
Med mig er det en evig Uro. Da jeg ikke fik officielt Svar i Kristiania vo-

vede jeg ikke at fastholde mine oprindelige Planer. Jeg er brændt før engang,
og dennegang kunde det gaa endnu værre. Jeg har derfor meldt Stm. Hage-
rup, at Alt faar blive ved det Gamle. Og ligesaa i Dresden. Jeg blir i min Stil-
ling her og renonserer ialfald delvis paa den mig tilstaaede Permission.

Ja saa staar det. Jeg har gaaet i to Maaneder i Kr.a og ventet. Ja det vil da
sige, paa Grund af min Søsters Dødsfald117 bl. Andet sendte jeg vel min Skri-
velse først ca 15. Marts.

Nu, efter at det er forsent, ser jeg at (modsigende Referater i Mgbl. og
Dagbl), at en Resolution er faldt. Men selv om det ikke var forsent, saa hav-
de jeg jo ikke Ordlyden.

Vil Du endnu engang have det Besvær at forsøge at hindre Mgbl. og
Aftenp. i at gjøre nærgaaende Bemærkninger. I min Stilling kan jeg vanske-
lig i Tilfælde svare. Men ligesaavist som det var skammeligt at man chi-
kanerte mig i 94 i Aviserne, ligesaa ubilligt var det om særlig Høireblad vil-
de forsøge at chikanere mig nu.

Hvis Nogen tror at jeg har spilt Comedie, saa maa jeg sige at jeg har spilt
med Trup. Jeg maa erstatte mine to Udlændinger deres ReiseOmkostninger.
Godt og vel at ikke de fire andre Udl. som forgjæves var kommet til Leipzig
for min Skyld, ogsaa kan gjøre Krav paa Erstatning. Mig bliver det en langt
dyrere Affære end Nogen tror. Thi her kommer mange Ting i Betragtning.

I min Skrivelse til Statsministeren tager jeg forsaavidt Skylden paa mig
som jeg betegner det som en Malkonduite at jeg skrev saa sent.

(Her i Leipzig afgjøres saadanne Sager i et Par Dage, jo endnu raskere).

                                    
117 Dorothea Heidemann (Thea) Lie, (1839-1896), gift 1866 med losoldermann Johan

Vogt (1836-94), bosatt i Moss, 4 barn.
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Jeg fastholder Planen om at komme tilbage. Men først faar mine Værker
være i alfald i Hovedsagen trykt. Vil jeg saa komme [uleselig] engang defi-
nitivt, saa kan vel Svaret falde raskere.

Min Afreise kom saa pludselig, at jeg ikke fik takket dig for Dit bestandige
Venskab. Hilsen

Sophus.
- - - - -

[Leipzig 11/12 97]
Kjære Ernst
Det skal være os kjært om Du vil hilse paa os til Jul. Jeg havde tænkt at

skrive udførligere. Men under Tidernes Pinagtighed gaar det ene Dag efter
den andere uden at jeg kommer mig til at udføre mit Fortsæt. Altsaa kort og
godt Velkommen!

Venlige Hilsener ikke alene til din egen Familie men ogsaa særlig til Axel
og andre gode Venner

I største Hast
Sophus

- - - - -


