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Sammendrag 
Kitty Lange Kielland (1843–1914) var både en engasjert samfunnsdebattant og den første 

store norske kvinnelige landskapsmaleren. I denne masteroppgaven foretar jeg en tematisk 

analyse av brevene hennes til Dagmar Skavlan, Eilif Peterssen og Arne Garborg, ved å se på 

hvordan hun skriver om kropp, helse, sosialt liv, kunstarbeidet, vær, geografi, kvinnesaken og 

selve brevskrivingen. Den russiske litteraturviteren og filosofen Mikhail Bakhtin hevdet at 

ingen ytringer står isolerte, og dette kommer til syne i analysen min, som viser at hun er en 

svært selvbevisst brevskriver som forholder seg ulikt til de tre mottakerne og skriver 

forskjellig til søsteren, maleren og forfatteren. Ved å ta utgangspunkt i disse brevene viser jeg 

en større bredde hos Kitty Kielland som brevskriver enn det jeg mener har blitt lagt frem før.   

Til tross for å ha vært fremtredende på flere arenaer finner jeg at Kitty Kielland til 

stadighet i ettertidens fremstillinger blir satt i relasjon til menn, med spesielt en interesse for å 

grave i kjærlighetslivet hennes. Jeg avdekker at kildematerialet som det baseres på her er 

tynt, og dette mener jeg setter andre aspekter ved brevene i skyggen, som det finnes bedre 

belegg for å skrive om. I tillegg stiller jeg spørsmål ved tyngden den eneste 

livskildringsboken som finnes om Kitty Kielland, har fått. Boken har fått så å si ingen kritikk 

i løpet av sin 20 års lange eksistens, og blir brukt som autoritativ kilde, til tross for sin 

manglende etterrettelighet og tilgjengelighet.   
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Forord 
Interessen min for Kitty Kielland startet da jeg høstsemesteret 2018 var i praksis hos 

Nasjonalbiblioteket, der jeg blant annet fikk korrekturlese det som er bevart av 

brevvekslingen mellom Kitty Kielland og Arne Garborg. Det som jeg i utgangspunktet trodde 

skulle bli et noe tørt arbeid, viste seg å bli veldig engasjerende. Dette førte til at jeg rett før jul 

endret tema for hele oppgaven, og det har jeg ikke angret på! 

Det er mange som har vært gode å ha med seg i denne prosessen. Den første jeg vil 

takke, er Anne Melgård ved Nasjonalbiblioteket, som vekket interessen min for Kitty 

Kielland. I tillegg til uvurderlig hjelp med transkriberingsarbeidet med brevene vil jeg takke 

for gode samtaler, samt forespørselen om å holde et foredrag om oppgaven min på 

Nasjonalbiblioteket i juni. Du har uten tvil gitt meg ekstra motivasjon til å rekke 

innleveringsfristen! 

Jeg vil også rette en stor takk til veilederen min, Marianne Egeland. Du har vært 

streng, dyktig, oppmuntrende og ærlig – jeg kunne ikke fått en bedre veileder. I tillegg har du 

i masterårene mine på UiO pushet meg til å jobbe med den faglige selvtilliten min, og det er 

jeg veldig takknemlig for.   

Takk til Marte Petrine Fjordholm for innspill og motiverende samtaler, Marit Lange 

for å la meg se brev i privat eie, og Mormor for hennes begeistring for prosjektet og lån av 

materiale (flere enn meg med en mormor som tilfeldigvis har noen plastmapper på loftet med 

avisutklipp om Kitty Kielland? Trodde ikke det, nei).  

Det er fristende å stoppe takkingen her, men følgende personer må også nevnes, til 

tross for at navnene deres ikke begynner på M: Takk til Ruth, som tok meg med på en 

etterlengtet pause, i form av fantastiske frokoster og Kitty Kielland-roadtrip i Rogaland. Her 

vil jeg også rette en takk til de ansatte på Garborgsenteret, som kom med gode tips til 

sekundærlitteratur jeg kunne bruke i oppgaven. Tante Jorunn står for korrekturlesing av 

oppgaven – tusen takk for både dét og for å være et forbilde med tanke på å tørre å studere 

nordisk litteratur. En siste takk går til Mamma og Pappa, og Helene og Anna i kollektivet, 

som alle har heiet på meg hele veien!  
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1 Innledning  
 

 

 

Christine «Kitty» Lange Kielland1 ble født 8. oktober 1843 i en av Stavangers eldste 

handelsfamilier. På grunn av helseproblemer introduserte faren henne for maling da hun var i 

20-årene, slik at hun hadde noe å bedrive tiden med. Han var selv en habil amatørmaler og 

var en av stifterne av Stavanger kunstforening, men tok ikke på alvor datterens spirende 

ambisjoner om å drive med kunst profesjonelt. Det var derfor avgjørende for Kitty Kielland 

at Hans Gude, professor i landskapsmaleri, kom til byen i 1872. Da var hun 30 år. Gude fikk 

da se maleriene hennes, og klarte å overbevise faren om at hun skulle få ta kunstutdanning. 

Etter flere studieår i Karlsruhe og München – blant få andre kvinnelige medstudenter – fikk 

hun stilt ut malerier på flere store utstillinger. Den internasjonale anerkjennelsen kom for 

alvor da hun fikk stille ut på Salongen2 i Paris i 1879. I 1889 fikk hun både sølvmedalje på 

Verdensutstillingen i Paris og ble æresmedlem i Studentersamfundet i Norge.  

Kunstneren regnes blant innlederne til jærmaleriet og 1880-årenes stemningsmaleri, 

og hun regnes blant dem som innførte nyromantikken i norsk kunst, med verket «Efter 

Solnedgang» (1885). Det var viktig for henne at også kunstnere etter henne skulle bryte med 

tradisjonen og tilføre noe nytt, noe som kommer til uttrykk i testamentet der nettopp dette er 

kriterier for hvordan man skulle bruke de 20 000 kronene – som skulle gå til 

Nasjonalgalleriet til opprettelsen av et legat. Fra 1901 var hun formann i Bildende Kunstneres 

Fagforening, og i 1908 mottok hun Kongens Fortjenestemedalje i gull.  

Kitty Kielland var også en ivrig samfunnsdebattant, og hun var den av de kvinnelige 

malerne som engasjerte seg sterkest for ytringsfrihet og kvinners rettigheter. Hun var med på 

å starte Norsk Kvinnesaksforening, og hun var blant få kvinner som fikk kunstutdannelse på 

slutten av 1800-tallet. Hun regnes som den første store norske kvinnelige landskapsmaleren, 

og var en pioner i dobbelt forstand, både ved å male motiver som på den tiden ikke «egnet 

seg» for kunsten, og ved å bryte grenser for hva det passet for kvinner å foreta seg 

(Wichstrøm 1997: 149–50). Det er med andre ord ingen tvil om at Kitty Kielland oppnådde 

mye før hun døde 1. oktober 1914.  

																																																								
1 Hun kalte seg selv Kitty Kielland, så det er dette navnet jeg vil bruke videre i oppgaven.  
2 Årlig kunstutstilling i Paris, som også var en stor kunstbegivenhet. Her ble det nyeste innen 
samtidskunst vist, og de som stilte ut her fikk mye heder og ære.   
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Til tross for å være fremtredende på flere arenaer, var Kitty Kielland så å si glemt i 

mange år. Dette ble det omsider tatt tak i, og i 2017 kunne man se den største presentasjonen 

som har vært av Kitty Kielland som kunstner, nemlig utstillingen «Fri Luft». Her var hennes 

rundt 100 verk samlet for første gang, og med over 16 000 besøkende var dette en av 

Stavanger kunstmuseums største suksesser noensinne (Stavanger kunstmuseum 2017). I 

forbindelse med denne utstillingen digitaliserte Nasjonalbiblioteket alt av hennes etterlatte 

papirer, som brev, uutgitte noveller og debattinnlegg, og gjorde dermed materialet lett 

tilgjengelig for den norske befolkningen.    

Med utgangspunkt i materialet som jeg har valgt ut, har jeg formulert følgende 

problemstilling: Kan vi se en større bredde hos Kitty Kielland som brevskriver enn det 

ettertidens fremstillinger viser, ved å ta utgangspunkt i brevene hun skrev til Dagmar 

Skavlan, Eilif Peterssen og Arne Garborg? I arbeidet har følgende hypoteser vært førende: 

Hun vektlegger forskjellige temaer etter hvem hun skriver til, og viser seg selv på ulike måter 

overfor de tre. Dermed kommer en kvinne med flere sider og roller til syne. Graving i Kitty 

Kiellands kjærlighetsliv har fått mye plass i forskningsfeltet om henne, til tross for at 

kildematerialet her er for usikkert. Dette bryter også med den selvstendige kvinnen som kan 

leses ut fra hva hun fikk til som kunstner og kvinnesaksforkjemper.  

 

1.1 Avgrensning av materialet 
Blant brevene bevart etter Kitty Kielland har det vært nødvendig å gjøre et strengt utvalg. I 

oppgaven forholder jeg meg hovedsakelig til brev skrevet av Kitty Kielland, og for å kunne 

få et godt grunnlag for diskusjonen i oppgaven, har jeg i utvelgelsen valgt å konsentrere meg 

om personer som det er mange nok bevarte brev etter. Dette gir mer tyngde til diskusjonen i 

oppgaven. Jeg har valgt å ha variasjon i relasjonstypen mellom brevskriverne, og lar da både 

en søster, en nær venn og en kunstnerkollega bli representert. Jeg vil fremheve forskjeller og 

likheter ved både å beskrive et typisk brev til de tre og å trekke frem de brevene som skiller 

seg ut.   

Det er viktigere for meg å vise bredde hos brevskriveren Kitty Kielland enn å velge de 

mest kjente personene hun brevvekslet med, og det er derfor brevene til Dagmar Skavlan er 

valgt ut. Disse har det blitt skrevet lite om fra før, og hun som sannsynligvis var blant Kitty 

Kiellands nærmeste, har falt helt i skyggen. Blant familiemedlemmer er det kun brevene til 

Dagmar Skavlan som er bevart, og overfor henne trenger ikke Kitty Kielland å innta en rolle 

som kunstner eller kvinnesaksforkjemper, men kan først og fremst være en søster. Dagmar 
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Skavlan er også blant dem hun brevvekslet med som hun hadde kjent lengst, og brevene 

bærer preg av å være skrevet av to mennesker som kjenner hverandre godt, og som er glade i 

hverandre. Hvilke sider av Kitty Kielland kommer frem i denne korrespondansen?   

Eilif Peterssen var en person i Kitty Kiellands liv som hun hadde flere typer relasjoner 

med på én gang – læremester, venn og inngiftet slektning – som i seg selv er spennende å se 

nærmere på, for relasjonen her er ikke like tydelig definert som et søskenforhold. Ingen har 

tidligere analysert denne brevvekslingen, til tross for at korrespondansen er kjent, og at de to 

involverte er kjente kunstnere som har hatt stor betydning for norsk kunst.  

Arne Garborg er det mest kjente navnet blant de tre utvalgte, og det er også brevene 

til ham det er blitt skrevet mest om. Journalist og forfatter Marianne Terjesen, kunsthistoriker 

Marit Lange og førsteamanuensis Ine Westlye Fintland er blant dem som har sett nærmere på 

denne korrespondansen.3 Disse forskningsbidragene kommer jeg til å forholde meg til senere 

i oppgaven, og her vil jeg utfordre enkelte av de tolkningene som ligger til grunn.  

 

1.2 Tidligere forskning  
Kitty Kielland var en kvinne med mange viktige roller som frem til de siste årene stort sett 

har fått en birolle i historien, eller rett og slett har vært glemt. Det er forsvinnende lite 

forskning om henne, til tross for at hun har vært en anerkjent maler i både sin samtid og 

ettertid. Det er påfallende få som har arbeidet med hennes ettermæle, om det dreier seg om 

enten presentasjoner i oppslagsverk eller artikler.   

Det finnes ingen tidligere masteroppgaver som tar utgangspunkt i Kitty Kielland. Ine 

Westlye Fintland ferdigstilte i 2003 hovedfagsoppgaven «6 kvinner og 1 mann. Arne Garborg 

og skrifta om sjølvet i brev 1883–1903», der Kitty Kielland er én av de seks kvinnene som 

hun vier plass, men det er hovedsakelig Garborg som brevskriver hun tar for seg. Før «Fri 

Luft»-utstillingen fantes det ingen komplett katalog over hennes verk, og det tok over to år å 

samle de over 100 maleriene hun har etterlatt seg (Nordbø 2018). I forbindelse med denne 

utstillingen ble også boken Kitty Kielland – Fri luft med en samling artikler utgitt. Av bøker 

ellers som tar utgangspunkt i kunstneren, finnes kun én livsskildringsbok om henne – 

Marianne Terjesens Kitty Kielland – et portrett (1999). Den har fått stor innflytelse i mangel 

av konkurranse. Boken har da også blitt mye brukt som kilde i senere bøker og artikler, som 

det finnes en håndfull av.  
																																																								
3 Se Marianne Terjesens bok Kitty Kielland – et portrett (1999), Marit Langes artikkel «Arne Garborg 
og Kitty L. Kielland» (2017) og Ine Westlye Fintlands artikler «Å setja ord på vennskap» (2007) og 
«Vennskapskunst og vennskapsspor» (2018). Jeg kommer tilbake til alle disse senere i oppgaven.  
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Det har de siste årene vært noe interesse for brevvekslingen mellom Kitty Kielland og 

Arne Garborg, og det har blitt skrevet flere artikler om den, i tillegg til at brevvekslingen ble 

utgitt i e-bokform ved Nasjonalbiblioteket høsten 2018, og blir trykt i fysiske bokeksemplarer 

våren 2019. Andre brevvekslinger mellom henne og andre har det ikke blitt forsket noe særlig 

på. Selv om hun har blitt løftet mer frem i lyset de siste årene, er ikke dette et argument i seg 

selv for at denne oppgaven er overflødig. Den fornyede interessen bør utnyttes, og jeg vil 

altså med min oppgave i hovedsak vise brevskriveren Kitty Kielland.  

Etter år 2000 har det i Skandinavia utkommet to brevantologier med artikler skrevet 

av en rekke anerkjente litteraturforskere. Den svenske boken Brevkonst utkom i 2003, mens  

Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen kom ut i Norge i 2010. Sistnevnte er et festskrift til 

professor Jorunn Hareide, som har forsket mye på brev i sin karriere. Begge antologiene 

utforsker brevsjangeren, og jeg vil trekke frem flere av artiklene herfra i denne oppgaven.  

 

1.3 Metode  
Før jeg kunne analysere brevene, måtte jeg først etablere tekstgrunnlaget. Som en del av 

forberedelsene gjorde jeg meg kjent med det digitaliserte materialet i Hanske.4 Jeg leste 

mange av brevene både til og fra Kitty Kielland, og til sammen vil det i praksis si 

gjennomlesing av flere 100 til dels vanskelig tydbare håndskrevne brev. Brevene hos 

Nasjonalbiblioteket var alle digitaliserte, og det gjorde at de var lett tilgjengelige. Da jeg kom 

over informasjon om at det fantes brev i privat eie,5 tok jeg kontakt med artikkelforfatteren, 

som igjen henviste meg til en av Kitty Kiellands etterkommere, som jeg også kontaktet. Jeg 

dro på hjemmebesøk og fikk kopi av fire brev,6 som ikke finnes i Nasjonalbibliotekets 

katalog. Tre av disse har jeg transkribert og korrekturlest på egen hånd.7 

Da jeg hadde alt materialet tilgjengelig, måtte det klargjøres. Korrespondansen 

mellom Kitty Kielland og Arne Garborg ble høsten 2018 transkribert av forskningsbibliotekar 

Anne Melgård og kollasjonert av meg, som en del av mitt praksisopphold på 

																																																								
4	Nasjonalbibliotekets katalog over privatarkiver, enkeltmanuskripter og brev etter personer, 
institusjoner og organisasjoner. https://www.nb.no/hanske/.  
5 I introduksjonskapittelet til boken Kitty Kielland – Fri Luft, har artikkelforfatteren Inger M.L. 
Gudmundson med et sitat der kilden i noteregisteret er: «Brev fra Kitty Kielland til Dagmar Skavlan, 
10.06.1883, privat eie».  
6	To brev fra Kitty Kielland til Arne Garborg (fra 1885 [usikker datering] og 13.01.1887), ett brev fra 
Kitty Kielland til Dagmar Skavlan (10.06.1883) og ett brev fra Dagmar Skavlan til Kitty Kielland 
(17.06.1890). Brevene er i eie hos Marit Lange, pensjonert kunsthistoriker og mangeårig leder ved 
Nasjonalgalleriets Maleri- og skulptursamling.  
7 Brevet fra Kitty Kielland datert 10. juni 1883 er det Marit Lange som har transkribert og 
korrekturlest. 
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Nasjonalbiblioteket. Kollasjonering vil si å sammenligne flere tekster tegn for tegn. Her har 

det i praksis betydd å sammenligne originalbrev skrevet med blyant eller penn, med den 

tastaturskrevne teksten, og sjekke at tekstene samsvarer fullt og helt med hverandre. Arbeidet 

krever høy grad av konsentrasjon, tålmodighet og nøyaktighet. Hensikten er å oppdage 

eventuelle feil gjort av enten den som har transkribert, eller forfatteren selv. Jeg har erfaring 

med dette arbeidet fra før, etter flere år som kollasjonist for Norsk språk- og litteraturselskap, 

og jeg kunne dermed effektivt utføre dette arbeidet. Den påfølgende vinteren transkriberte og 

kollasjonerte Anne Melgård brevene mellom Kitty Kielland og Eilif Peterssen, som jeg fikk 

tilgang til. Dette sparte meg for mye arbeid.  

Jeg har transkribert alle Dagmar Skavlan-brevene, og disse har Anne Melgård 

kollasjonert. Gjennomlesing av mange brev, samt kollasjoneringen av Garborg-brevene, 

gjorde at jeg var godt kjent med Kitty Kiellands håndskrift da jeg skulle transkribere selv, og 

jeg klarte etter en tid å tyde også de mer vanskelige kladdene. Som takk for gratis 

transkriberingsarbeid hjalp Anne Melgård meg med kollasjonering og korrekturlesing av 

Dagmar Skavlan-brevene.8 

Både avskriving og kollasjonering fordret at jeg klarte å tyde håndskriften. Det er stor 

variasjon i materialet når det gjelder vanskelighetsgraden på dette. Enkelte brev har ikke vært 

problematiske å lese, som vist i eksempelet under: 

 

 
 

I brevene til Eilif Peterssen er håndskriften som regel godt lesbar, sirlig og skråstilt. Denne 

skriften står i kontrast til for eksempel utkast til brev myntet på Dagmar Skavlan. De har vært 

ganske annerledes og krevende å tyde og transkribere, som eksempelteksten her viser:  

 
																																																								
8	Som et resultat av dette kommer korrespondansen mellom Kitty Kielland og Dagmar Skavlan ut i 
bokform på Nasjonalbiblioteket sommeren 2019.  
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Dette var heldigvis ikke det første brevet jeg leste, for denne håndskriften kunne tatt motet fra 

de fleste. Kitty Kielland hadde nok ikke i tankene at noen andre enn henne skulle lese dette, 

siden det er en kladd. Enkelte ord som dukker opp i utkastene, er rett og slett umulige å lese, 

som her:  

 

 
 

I tilfeller som dette markeres det uleselige partiet i den transkriberte teksten slik: <...>, der 

prikkene indikerer at her skulle det ha vært ett eller flere ord. Hvis det er mulig å gjette seg til 

ordene ut ifra sammenhengen, markeres disse slik: {velvillig lesning}. Usikker lesning, der 

det er større tvil, markeres med spisse klammer: < >. Det samme ordet kan også variere i 

skrivemåte fra de penere skrevne brevene til de mer slurvete kladdene. Følgende tre 

skriftillustrasjoner viser hvor forskjellig Kitty Kielland kunne skrive for eksempel ordet 

«Jeg»:  
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1)     2)     3)  

 

Eksempel nummer 1 er lett å lese, mens illustrasjon nummer 2 har en mer slepphendt stil. Det 

tredje eksemplet hadde vært umulig å tyde uten å se på konteksten ordet står i, og lesingen 

fordrer også å ha kjennskap til hennes penere variant av ordutformingen.  

Det er vanlig transkriberingspraksis å skrive inn informasjon om brevets fysiske 

tilstand innenfor krøllede klammer: { }. I en bokutgivelse hos Nasjonalbiblioteket vil 

klammetekstene bli ført opp i et noteregister til slutt. Bildet nedenfor viser et eksempel på 

papirtap der flere ord har forsvunnet: 

 

 
 

Sitatet skal da transkriberes på følgende måte: «Mit hode er træt, derfor kan jeg ikke skrive, 

ser du, du faar pine <…> {papirtap, bokstaver mangler} forstaa mine daarlige bogstaver. Gid 

du enda kunde bestemme dig». De spisse klammene viser til ett eller flere ord som er borte, 

mens de krøllede klammene beskriver hvorfor.  

Det etablerte materialet jeg til slutt sto igjen med, består av 81 brev, inkludert 

brevutkast. Selv om innholdet til dels har vært likt i en del kladder, har jeg valgt å ha med 

alle, i og med at det har blitt gjort endringer av forfatteren. I noen tilfeller er det også kun 

kladdene som er bevart, og ikke det endelige brevet, og her kan jeg naturlig nok ikke vite om 

adressatene faktisk mottok teksten i denne formen, ettersom det endelige brevet ikke 

foreligger. Denne oppgaven handler først og fremst om Kitty Kielland som brevskriver, og da 

tar jeg for meg hele prosessen hun gjennomgikk, og den inkluderer også materialet som ikke 

ble sendt. 

Da jeg hadde tekstgrunnlaget på plass, leste jeg gjennom alt og noterte meg hva som 

gikk igjen og fant gjennomgående temaer. Deretter leste jeg gjennom alt på nytt, og markerte 

det som kunne være av interesse. For å skape oversikt benyttet jeg fargekoder som anga tema 

og relevante sitater, og jeg skrev også noen linjers sammendrag for hvert enkelt brev. For å 
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finne informasjon om Dagmar Skavlan har jeg benyttet meg av Nasjonalbibliotekets 

digitaliserte avisarkiv. Flere av avisoppslagene er skrevet i frakturskrift, der det også kom 

godt med at jeg har arbeidserfaring fra prosjekter i Norsk språk- og litteraturselskap, der 

lesing av denne skriftstilvarianten flere ganger har vært en del av arbeidsoppgavene.     

Forberedelsene før jeg kunne ta fatt på arbeidet med tekstanalysene og 

sammenligningen av korrespondansene har med andre ord vært tidkrevende, men ikke desto 

mindre helt nødvendige. Her har jeg ikke redegjort for metoden som benyttes når tekster 

kollasjoneres og alle tegnene som da benyttes, men dette har også inngått i forarbeidet. Jeg 

anser transkriberingene som pålitelige, og det er unektelig av betydning for oppgaven min.  

 

1.4 Oppgavens struktur 
I denne masteroppgaven vil jeg foreta en tekstanalyse. Dette innebærer en tematisk analyse, 

og gjennomgangen av brevene i oppgaven er strukturert etter det jeg mener er 

gjennomgående overordnede temaer i avsenderens brev: kropp og helse, det sosiale livet hun 

inngår i, kunstarbeidet hennes, været og geografien, metakommentarer om det å skrive et 

brev og kvinnesaken. For å unngå at oppgaven blir fragmentert og uoversiktlig, tar jeg ikke 

for meg én og én korrespondanse, men analyserer fortløpende innen de ulike temaene. Før 

jeg starter med den tematiske inndelingen, vil jeg skissere brevets historie og sjangerens 

kjennetegn, og redegjøre for teoretiske innfallsvinkler. Etter en kort presentasjon av de 

utvalgte brevvekslingene skal jeg gå gjennom de nevnte temaene. Til slutt i oppgaven vil jeg 

sammenligne funnene mine med fremstillinger andre har gjort av Kitty Kielland basert på 

hennes epistler. Her vil jeg presentere tolkninger og funn som kan utfordre det som allerede 

ligger til grunn i forskningsfeltet, og i tillegg få ukjente brev frem i lyset, som de fra 

korrespondansen mellom Kitty Kielland og Dagmar Skavlan.  
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2 Brevsjangeren 
 

 

 

2.1 Brevets historie  
Kitty Kielland skriver seg inn i en lang brevhistorie. Det er blitt funnet tusenvis av greske 

private brev fra Egypt skrevet på papyrus tidfestet så tidlig som til 200-tallet f.Kr. til 600-

tallet e.Kr. På 1300-tallet begynte man å ta i bruk papir, men konvolutten oppsto først i 

England i 1820. Før konvoluttens opprinnelse var løsningen å folde papiret sammen, på en 

slik måte at en uskreven side vendte ut, før brevet kunne forsegles. Rundt 1870 oppfant den 

tyske generalpostdirektøren H. von Stephan brevkortet (Store norske leksikon 2018).  

Tidligere var det ofte store avstander som skilte kunstner- og forfattervenner, så 

brevet ble en måte å opprettholde og utvikle vennskap på (Forselius 2003: 54–55). Det er 

også mulig å se på brevet som datidens «mingling», da dette var en sosialt akseptert måte å 

utvide nettverket sitt på, og Kitty Kielland var nok ikke den verste å ha som en kontakt. Hun 

sto bedre i det økonomisk enn mange av sine kunstnervenner, så hun sendte også stadig brev 

til slektninger i Stavanger, med forespørsler om kjøp av venners verk.  

Et brev er en skriftlig henvendelse fra en avsender til en mottaker. Ordet brev kommer 

fra latin «brevis» og betyr «kort». Det er stor variasjon innenfor sjangeren, der vi finner 

mange ulike typer brev, som private brev, epistler som tilhører det litterære, offentlige brev 

og forretningsbrev. Blant de filosofiske sjangrene i antikken finnes det reflekterende 

vennskapsbrevet, og sjangeren ble brukt til å utforske menneskelige relasjoner. Brevet ble i 

starten skrevet for muntlig fremførelse, og dermed ble de klassiske retoriske reglene brukt i 

brevskrivingen. Den stille lesingen av brev startet mest sannsynlig i renessansen, men 

brevene var fremdeles ikke private slik vi bruker ordet privat i dag. Som jeg senere vil vise i 

oppgaven, er det flere ting som tyder på at Kitty Kielland kan ha hatt i bakhodet at andre enn 

mottakeren skulle lese brevene hun sendte. Selv om et brev var adressert til kun én mottaker, 

var det vanlig å la brev sirkulere og snakke om dem som om de skulle vært aviser. Det har 

heller ikke alltid vært slik at hvem som helst kan sende brev. Først i første halvdel av 1600-

tallet kom det postlinjer som også var åpne for privatpersoner. Likevel var fremdeles ikke 

brevskriving noe enhver kunne bedrive, i og med at det var dyrt, og dermed mest for 

overklassen. Det tok også tid før folk lærte å lese og skrive. Brev var med andre ord lenge et 

eksklusivt fenomen (Lothe, Refsum & Solberg 2007: 34; Hansson 2003: 31–33).  
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Perioden 1850–1920, som er den perioden alle brevene i denne oppgaven hører til, 

blir gjerne kalt «Postverkets storhetstid» i Norge. Kitty Kielland levde med andre ord midt i 

en storhetstid for brevet her til lands. Før dette tidsrommet var det stort sett embetsmenn og 

forretningsmenn som sendte brev. Selv om disse fremdeles sto for mye av brevskrivingen da 

storhetstiden inntraff, var det en bratt stigningskurve for vanlige nordmenns brevproduksjon, 

som i stor grad hang sammen med billigere porto og innføringen av frimerket. En annen 

sentral endring var utbyggingen av skolevesenet, som førte til bedre undervisning i skriving 

og lesing (Johannessen 2016). Da Kitty Kielland vokste opp, fantes det ikke skoler for jenter 

fra fine familier. Hun fikk hjemmeundervisning, som var begrenset, men hun lærte å lese og 

skrive (Østebø & Fintland 2018).  

Vi lever i dag i en hverdag med sosiale medier og e-post, og det blir mindre og 

mindre vanlig å sende håndskrevne brev til venner og kjente. Alt skal gå fort, og de færreste 

setter seg ned til en fast tid på dagen for å skrive utkast til meldinger. I den norske 

regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2018 står det blant annet at: «Brevvolumene er mer 

enn halvert siden 2000 og er ventet med å falle betydelig også framover» (Det Kongelige 

Samferdselsdepartement, 2017–2018: 192). Postvesenet i mange land har måttet tilpasse seg 

den digitale utviklingen. Med bortfall av lørdagspost i Norge er det nå postlevering fem dager 

i uken, mens i Danmark er det nå kun levering én dag i uken (Jensen 2017).	Selv om det er 

stor nedgang i antall sendte brev, har det aldri vært lettere å kommunisere med kjente og 

ukjente uansett hvor man bor i verden. Nå tar det oss bare noen sekunder å overlevere en 

beskjed eller å betale en regning, og i enkelte sosiale medier, som Snapchat, forsvinner 

meldingene etter hvert som de blir lest. På Kitty Kiellands tid kunne en vennskapelig øl med 

venner føre til mye styr i ettertid, som her, der Eilif Peterssen har lagt ut for drikke:  

 

Du ser, jeg her sender Dig i fuldmagt for at Du engang skal faa dine udlagte penge 
igjen for ølregningen, jeg formoder at Du har lagt ud for mig. Vil du lægge indlagte 
bemyndigelse i en convolut adreseret Overretssagsfører Jonas Sømme. Stavanger. Ja 
først maa Du jo være saa snil at fylde summen ud, som jeg har at betale. (08.01.1887) 

 

Denne prosessen virker en del mer omstendelig, enn slik vi holder på i dag, der det tar mindre 

enn ett minutt å betale det vi skylder andre via mobilen.  

 På Kitty Kiellands tid måtte plassen på arkene utnyttes, og brevinnholdet endret seg 

gjerne deretter, slik som her i et brev til Eilif Peterssen: «Jeg har egentlig intet at sige eller 

fortælle, det er blot rart at sende to hele rene sider bort uden et ord paa dem. […] Men hvad 

kan det interessere dem at høre» (16.09.1876). Med internett har brevets fysiske rammer blitt 
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sprengt. På denne måten er ikke kommunikasjon via tekst i vår tid noe som kun er forbeholdt 

overklassen.   

 

2.2 Håndskriftens betydning  
Det private håndskrevne brevet er knapt å finne lenger – det er for tidkrevende i et samfunn 

der mye skal være så effektivt som mulig. I dagens samfunn skriver vi stort sett på et tastatur, 

og for mange blir nok den personlige håndskriften hverken utviklet eller holdt ved like. Før i 

tiden var det vanlig i øvrige sosiale lag å sette av tid på dagen som skulle brukes på 

brevskriving (Forselius 2003: 55). Siden brev tidligere var den mest brukte 

kommunikasjonsformen for å holde kontakt med folk som befant seg utenfor rekkevidden, 

var det vanlig å ha flere brev liggende som skulle svares på når tiden tillot det. Kitty Kielland 

tilhørte dette laget hele sitt liv, og i motsetning til de som ikke gjorde det, hadde hun tilgang 

på lys, papir, blyanter, penner og tid. Ikke minst kunne hun lese og skrive.  

Sammenlignet med andre samtidige kunstnere og forfattere, plasserer Kitty Kielland 

seg imidlertid på et beskjedent nivå når det gjelder produksjonen av brev. Det kunne ligge 

mange timer med arbeid bak et brev, og hun brukte mye tid på å tenke gjennom hva hun 

skulle si, og hun skrev gjerne flere kladder før det endelige brevet forelå. «Aa dette brev har 

jeg skrevet hundrede gange i mit hoved mindst», skriver hun til Arne Garborg i november 

1886, og hun laget i tillegg en rekke utkast også til dette brevet. Bjørnstjerne Bjørnson og 

August Strindberg er blant dem som er kjent for sin enorme brevproduksjon; de har etterlatt 

seg henholdsvis minst 6500 og 10 000 brev (Fulsås 2017: 1). De 155 bevarte brevene på 

Nasjonalbiblioteket er et godt stykke unna disse tallene, selv om vi tar med tapte brev i 

beregningen.  

Brevet er personlig i den grad at identitet og håndskrift er knyttet sammen. I dag vil 

kanskje generasjonen som er oppvokst med internett, slite med å kjenne igjen håndskriften til 

selv sine nærmeste. Ine Westlye Fintland skriver i hovedoppgaven sin om Arne Garborgs 

brev til seks kvinner, og i beskrivelsen av Arne Garborgs håndskrift, skriver hun at han: 

 

[…] var ingen utprega kalligraf. I ikkje få brev finn ein både blekkflekkar, 
overstrykingar og dels uleselege kommentarar i margen. […] Handskrifta hans er til 
tider så lite lesarvennleg at det mest kan ta motet frå ein, og det har ført til 
mistydingar også tidlegare. (2003: 24) 

 

Hva kan vi så fastslå om Kitty Kiellands håndskrift? Med unntak av kladdene, der skriften 

ofte er unøyaktig og ordene kan være vanskelige å tyde, er den lesbar og gjenkjennelig over 
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tid. Den er som regel skråstilt mot høyre, og det er mye luft mellom ordene. På det beste 

skriver hun jevnt på nokså bene linjer, selv om arkene ikke er linjerte. Håndskriften krever 

likevel ofte en viss innsats av en moderne leser, da den i mange brev bærer preg av hastverk, 

slik at størrelse og form varierer, og det kan være vanskelig å skille mellom de ulike 

bokstavene i et ord, slik at håndskriften fremstår utydelig, snirklete og uformell. Men både 

rettskriving og tegnsetting er det lite å utsette på. I den grad det er feil i tekstene, virker det 

mer å komme av hastverk, slurv og målrettede tanker som ivrig skrives ned på papiret enn 

mangel på kunnskap om grammatikk.   

«Why is an email not a letter?» lyder spørsmålet som innleder forfatter og akademiker 

Frances Wilsons anmeldelse av tre bøker om brevskriving i The Times Literary Supplement 

(15.03.19). Caroline Atkins, som står bak den ene av bøkene, hevder at hovedforskjellen 

mellom e-post og håndskrevne brev har med tid å gjøre: Vi investerer mer tid på å skrive et 

brev for hånd (Wilson 2019: 12). Jeg er enig i at tid står sentralt, men jeg vil hevde at det er 

tidsrommet mellom avsenderen og mottakeren som utgjør den største forskjellen. Som jeg vil 

komme tilbake til, beklaget Kitty Kielland titt og ofte til sine adressater at brevene hun sendte 

var skrevet i en hast, uten å være ordentlig gjennomtenkte. Men hennes mange kladder vitner 

at det som oftest lå flere timers arbeid bak hvert brev. I tillegg var postgangen gjerne 

forsinket, og det var da ikke uvanlig å få flere brev fra samme person, før avsenderen hadde 

fått et brev fra henne i mellomtiden. Det ble dermed ikke alltid kronologi i temaer i brevene, 

noe som med e-postens hurtige leveringstid er lettere å unngå.  

Wilson er uenig med forfatteren Simon Sebag Montefiore som hevder at ordene som 

utgjør et brev, er grunnleggende autentiske (Wilson 2019: 12). For som Wilson påpeker: Er 

ord mer «sanne» når de er skrevet for hånd? Kan ikke et brev inneholde løgner og sladder? 

Wilson skriver at forskere har en tendens til å «helliggjøre» originalmaterialet (2019: 12), 

som kanskje har noe med at de blir «blendet» av det visuelle inntrykket. Montefiore påpeker 

In Their Own Words, som også blir vurdert i anmeldelsen, at «ekte brev» nå ser ut som bilder 

(Wilson 2019: 12). I denne oppgaven har jeg stort sett forholdt meg til Nasjonalbibliotekets 

digitaliserte brev, og får dem da opp som bilder på skjermen. Innholdet er det samme, men 

det skapes en viss distanse, slik at da jeg fikk se noen av de originale brevene i sitt 

opprinnelige fysiske format, ble leseropplevelsen større; da kunne jeg kjenne på papirets 

tykkelse og kvalitet, lukte, høre knitringen da jeg forsiktig bladde i arkene – jeg kunne rett og 

slett bruke flere sanser enn synet. Hjerneforskerne Audrey van der Meer og Ruud van der 

Weel (2017) har undersøkt hva som skjer i hjernen når vi skriver for hånd kontra å skrive på 

tastatur. De fant ut at større områder i hjernen aktiveres, og både kropp og sanser brukes mer 
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når vi skriver for hånd. Dette henger også sammen med at vi husker dårligere det vi har 

skrevet, når vi taster på en PC.9 

I fremtiden kommer digitaliserte brevutvekslinger og elektroniske 

mailkorrespondanser til å lagres på en annen måte, når store mengder materiale kan lagres på 

for eksempel en minnepinne, og det fysiske ved brevet og håndskriften vil da i stor grad 

forsvinne. Nasjonalbiblioteket har digitalisert alle brev etter Kitty Kielland, og brukere må ha 

en spesiell grunn for å kunne få tilgang til de fysiske brevene. Det er noe paradoksalt over 

dette: Brevene blir mer tilgjengelige for publikum, men samtidig ikke.  

 

2.3 Hva er et brev?  
Den franske filosofen Michel Foucault skriver om brev som en samtale jeget har med seg 

selv, og i 1983 introduserte han begrepet l’écriture de soi, «å skrive seg selv» (1995: 199). I 

artikkelen med samme navn viser han til hvordan mennesker gjennom historien har skrevet 

om seg selv for å kunne finne seg selv, fra antikkens filosofiske brev til private dagbøker. En 

oppdatert artikkel hadde mest sannsynlig også hatt med vår moderne tids selvutleverende 

blogger, som en del av utviklingen. Foucault hevder – i dansk oversettelse – at å «skrive er 

således at ‘vise sig’, at lade sig se, at vise sit sande ansigt for den anden» (1995: 195). Men 

viser vi egentlig vårt sanne jeg i et brev? Er det ikke slik at vi tilpasser brev etter hvem vi 

skriver til?  

Jo, ville den russiske filosofen og litteraturviteren Mikhail Bakhtin ha svart. Han 

hevdet at ingen ytringer står isolerte, så etter hans syn er brevet i hovedsak et svar på en 

annens ytring (Bakhtin 1998: 9–47).10 Ved å forutse hvordan mottakeren vil reagere, eller hva 

hun tåler å vite om, skriver avsenderen et brev tilpasset den utvalgte som skal lese det. 

Brevskriveren konstruerer dermed seg selv og tar på ulike masker. Som Foucault også 

påpeker, er det gjennom skriften at vi viser oss selv frem for andre. Det er også verdt å merke 

seg Foucaults tanker om hverdagslivets berettelser mot slutten av artikkelen, der han mener at 

dette også er en måte å vise seg selv på. «Når brevet bliver til fortællingen om en almindelig 

dag», er det ikke viktige begivenheter som fører til at man velger å fortelle om det, men 

verdien ligger i at ingenting spesielt har skjedd. Her finner man både verdien i å vise 

kvaliteten av måten å leve på, og at avsenderen får mental trening ved å huske og skrive frem 
																																																								
9 Resultatene fra studien er publisert i forskningstidsskriftet Educational Psychology (09.05.17): 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00706/full.  
10	Bakhtin skriver aldri eksplisitt om brev, men litteraturprofessor Irene Engelstad argumenterer i 
artikkelen «‘Sjelens arbeid med seg selv’. Hemmelig brevskriving og stjålne brev» (2010) for at hans 
syn på utsagn kan brukes på brev. 	
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en fortelling om seg selv (1995: 197–198). Det vil kunne være nærliggende å hevde at det 

ikke finnes grenser for hva brevsjangeren kan romme, når man finner alt fra 

krigserklæringsbrev til fortellingen om en helt vanlig dag.   

Fil.mag.11 i litteraturvitenskap, Tilda Maria Forselius, skriver i artikkelen «Jaget, frun 

och den fjolliga flickan»12 om når et «overordnet jeg» fremtrer i brev. Dette jeget har et slags 

metaforhold til teksten, og ønsker å forhindre at feil signaler blir gitt, og kommer derfor med 

korrigeringer underveis. Eksempler på dette er å unnskylde seg for slurvete skrift, at svaret 

kommer sent, at brevet er skrevet i full hast eller er lite gjennomtenkt. Slik kan avsenderen 

også sikre seg mottakerens lojalitet (2003: 66–67).  

En brevveksling over tid forutsetter som regel at partene har tillit til hverandre, med 

brevinnhold som er til å stole på. Det er en viss ambivalens i dette, i og med at brev aldri er 

fullt og helt pålitelige, til tross for at brevsjangeren gjerne assosieres med å presentere en 

autentisk og sann fremstilling fra avsenders side, der gjerne følelser og personlige tanker 

kommer til uttrykk. Brev er for mange forskere viktige kilder, som kan gi informasjon om 

hvordan mennesker tidligere har tenkt og handlet. For eksempel må biografer som regel i stor 

grad forholde seg til brev i fremstillingen av en persons liv. Historikere kan få informasjon 

om samfunnsforhold, og lingvister kan se på språkets utvikling. Det er likevel nødvendig å 

være kildekritisk når brev utgjør kildematerialet, og forskere kan da heller ikke ha full tillit til 

brev.     

Brevsamlinger er beslektet med memoarer i den forstand at begge inneholder 

skriftlige nedtegnelser av personlige minner. Minnene våre er ikke pålitelige; vi forandrer på 

dem hver gang vi henter dem frem ved å legge til nye detaljer og spekulasjoner (Støstad 

2017). Samtidig har avsenderen makt til å fremstille både seg selv og andre akkurat slik hun 

ønsker. Men avsenderen er kanskje død når etterkommere eller andre bestemmer seg for at 

brevene skal utgis og bli offentlige, og hun får da ikke være med på denne avgjørelsen. Våren 

2019 utgir Nasjonalbiblioteket i bokform de tre brevvekslingene som Kitty Kielland har med 

Dagmar Skavlan, Eilif Peterssen og Arne Garborg. Skillet mellom private brev og brev som 

litterær sjanger viskes ut når private korrespondanser i ettertid utgis i bokform, og det var 

kanskje ikke i brevskriverens tanker at det hun skrev, skulle få en større leserskare.  

 

 

																																																								
11 Forkortelsen står for «Filosofie magister», som tilsvarer den norske cand.mag.-graden. 
12 Artikkelen er med i den svenske antologien Brevkonst (2003). Her gjennomgår Forselius rollespill 
og identitetskonstruksjon i Julie Björckegrens brev til Carl Sparre.  
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3 Brev til søsteren, maleren og forfatteren   
 

 

 

3.1 Brev til Dagmar Skavlan  
Du gjør altid i dine breve undskyldning naar du skrive 
om dig selv, men da jeg finder, at det er hensigten med 
breve at faa høre hinanden, saa vil jeg nu gjøre det.13

  
       
I en søskenflokk på fem,14 bestående av tre jenter og to gutter, var Kitty nest eldst og Dagmar 

(1855–1931) yngst. Det var tolv år som skilte dem, men til tross for stor aldersforskjell hadde 

de et nært forhold. Dette kommer frem i følgende brev fra Dagmar til søsteren: «[J]eg haaber, 

Du atter skal føle, at Du er et af de mennesker, som er mest for mig i verden» (høsten 1890). 

Kitty Kielland stilte opp under søsterens graviditeter og etter fødslene, til tross for sin egen 

skrantende helse. Blant Kitty Kiellands slektninger var det kun testamentert penger til 

Dagmar Skavlan – et beløp på 5000 kr (Statsarkivet i Oslo 1914–19).  

Dagmar Skavlan giftet seg i 1879 med litteraturhistoriker og forfatter Olaf Skavlan 

(1838–91), som er kjent for å ha forsket på Henrik Wergeland. Hun levde i 40 år til etter at 

ektemannen døde, og i et brev datert 3. august 1891, kort etter bortgangen, skriver 

storesøsteren at hun ønsker henne alt godt og tenker på henne i sorgen. Høsten 1890 refererer 

«Dagmar» til et tidligere – ikke bevart – brev der hun forteller om «grublerier» og «opgjør» i 

ekteskapet. Hvor store disse problemene faktisk var, er det vanskelig å avgjøre, men 

betroelsene fra «Dagmar» til «Kitty» understreker ytterligere deres nære forhold. Alt i alt 

virker det å ha vært et godt ekteskap mellom Skavlan-ektefellene, for Kitty Kielland gir i 

flere brev uttrykk for at hun liker Olaf Skavlan. Både Kitty Kielland og svogeren tilhørte 

venstresiden politisk, og de er enige om at menns sidesprang i ekteskapet ikke skal godtas.  

I Dagbladet 11. oktober 1897 nevnes Dagmar Skavlan blant medlemmene i en komité  

som skaffet penger til Frelsesarmeen, slik at de kunne opprette flere varmestuer. I andre 

aviser kan man lese at hun gikk i fredsdemonstrasjoner15 og var med i arbeidskomiteen til 

																																																								
13 Brev fra Kitty Kielland til Dagmar Skavlan, datert 11. januar 1880.  
14 To sønner utenom døde som små.   
15	Se for eksempel Bergens Tidende 18. november 1884. Finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv her: 
https://www.nb.no/items/a7fcf698fe7c3fc5577219ef00fa1546?page=1&searchText=%22Dagmar%20
Skavlan%22.  
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Norske Kvinders Sanitetsforening.16 Hun var med andre ord svært aktiv utenfor hjemmet, i 

likhet med Kitty Kielland. Det er dermed sannsynlig at de to søstrene kunne prate sammen 

om politikk og aktuelle saker i samfunnet, men dette er ikke noe som kommer frem i de 

bevarte brevene dem imellom.  

Dagmar Skavlan døde 76 år gammel, og i dødsannonsen hennes i Dagbladet tirsdag 

29. september 1931 sto det at hun som ung «gikk op i det åndelige liv i 80-årenes radikale 

kretser, både kunstnerisk og politisk». Ifølge nekrologforfatteren sto hun aldri offentlig frem, 

men holdt seg trofast til ideene sine hele livet, og fulgte med i «tidens åndelige strømninger». 

Hun etterlot seg fem barn, der den ene sønnen ikke overlevde det første året; Einar døde 

elleve måneder gammel i 1881.17   

I Nasjonalbibliotekets samling finnes tolv brev, ett brevfragment, ett visittkort og ett 

telegram fra Kitty Kielland til Dagmar Skavlan. Av brev signert «Dagmar» er det bevart fem 

brev, hvorav to er fragmenter. Tidsspennet i denne brevvekslingen strekker seg fra 1879 til 

1905. Mange brev etter Kitty Kielland er dessverre gått tapt. Da hun døde i 1914, var det 

Dagmar Skavlan som tok på seg ansvaret for boet. Blant det etterlatte materialet fantes blant 

annet en god del brev. Einar Skavlan – Dagmars sønn – oppbevarte en større brevsamling i et 

lager på Filipstad, som han disponerte, til tross for advarsler fra slektninger. Hele samlingen 

gikk opp i flammer i Filipstadeksplosjonen i 1943. Heldigvis hadde Dagmar Skavlan også en 

kasse med tilfeldige etterlatenskaper etter søsteren, og det er herfra man har de få brevene 

som er bevart mellom de to søstrene.18 Det begrensede materialet er kanskje noe av grunnen 

til at få har fattet interesse for denne korrespondansen før, i tillegg til at Dagmar Skavlan aldri 

har hatt et kjent navn.  

Et typisk brev fra Kitty Kielland til lillesøsteren er sendt omkring merkedager, som 1. 

januar og 25. desember, samt bryllupsdag og begges fødselsdager. Hun oppdaterer 

mottakeren om sin egen livssituasjon, og skriver da om helse, økonomi, boforhold og hvem 

hun omgås eller har truffet siden sist. I tillegg informerer hun om hvem som har gått bort, og 

hvordan det går med andre i familien og blant bekjente. Det kan ved første øyekast virke som 

om brevene er pliktøvelser, men særlig «Kitty» går fort gjennom obligatoriske fraser, før hun 

begynner å skrive om andre ting som opptar henne.  

																																																								
16 Foreningen ble stiftet i 1896, og er fremdeles aktiv i dag. Den er Norges største kvinneorganisasjon.  
17 Dagbladet 8. juni 1881. Året etter fødte hun en ny sønn, som også ble kalt Einar. Han ble mangeårig 
sjefredaktør for Dagbladet, og var også teaterkritiker, samt sjef for Nationaltheatret i 1928–9.  
18	Informasjonen har jeg fått både muntlig og skriftlig fra etterkommer Marit Lange.  
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Etter morens død i 1862 gikk Kitty Kielland som eldste søster inn i en morsrolle for 

de fire yngre søsknene, atten år gammel. Man skulle da kanskje tro at Kitty opparbeidet seg 

en viss autoritet i søskenflokken på fem, men ut ifra brevene virker det som om hun og 

«Dagmar» hadde en likestilt relasjon. Tonen dem imellom er gjensidig omsorgsfull, og det er 

ingen ovenfra og nedad-holdning fra storesøster til lillesøster. «Dagmar» er mindre skarp i 

omtalen av personer enn «Kitty», men dette har kanskje mer med personlighetstyper enn 

maktforhold å gjøre.  

Marianne Terjesen skriver lite og bare i forbifarten om Dagmar Skavlan i Kitty 

Kielland – et portrett (1999). Brevvekslingen omtales ikke, og den inngår heller ikke blant 

kildene bakerst i boken. Kun ett sted i boken står det at søstrene hadde kontakt, men uten å 

forklare hva dette innebar. Hvorfor trekkes ikke Dagmar Skavlan mer frem? Terjesen har 

heller valgt å vektlegge andre relasjoner. For en uvitende leser er det da ikke mulig å skjønne 

ut ifra Terjesens bok at søstrene sto hverandre nær.   

 

3.2 Brev til Eilif Peterssen  
«Det er nu slet ikke ‘schicklich’ for en dame at skrive to 
gange til en herre, før hun hører et ord fra ham, men 
vedkommende dame er svært lidet til at følge reglene 
desværre».19 
    

Eilif Peterssen (1852–1928) var bare 19 år gammel da han i 1871 dro til Karlsruhe for å være 

malerelev hos Hans Gude før han dro videre til den nordiske kunstnerkolonien i München. 

Han er i ettertid særlig blitt husket for sine portretter av Harriet Backer og Andrea Gram.  

Kitty Kielland flyttet til München i 1875, og fikk da den ni år yngre Eilif Peterssen som 

læremester og venn. De var begge en del av den kjente Fleskum-sommeren.20 

Mye tyder på at de to malerne hadde en god relasjon, men det spiller inn her at han 

også var en alliert i en kunstnernettverk med mange spisse albuer. Det er da kanskje flere 

årsaker til at Kitty Kielland er opptatt av å opprettholde kontakten dem imellom. I årene 

1874–83 tiltaler hun maleren gjennomgående som «Kjære Peterssen» og signerer som «K. 

Kielland», «Kitty Kielland» eller «Kitty L. Kielland». I brevet datert 8. januar 1887 tiltaler 

hun ham for første gang med kun fornavn: «Kjære Eilif!», og dette er også første gang hun 

																																																								
19 Brev fra Kitty Kielland til Eilif Peterssen, datert august 1876.   
20 En sommer da nyromantikken ble innledet i norsk malerkunst. Et kunstnerkollektiv, bestående av 
Kitty Kielland, Eilif Peterssen, Harriet Backer, Eirik Werenskiold, Gerhard Munthe og Christian 
Skredsvig, har i ettertid fått æren for dette, da de hele sommeren malte på gården Fleskum i Bærum 
(Thomsen 1979: 5–28).  
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signerer uten etternavnet sitt: «Din hengivne Kitty». Fra og med dette brevet henvender hun 

seg til ham bare med fornavn.  

En annen endring som skjer i brevet datert 8. januar 1887, er at hun for første gang er 

dus med ham og skriver «Du», mens hun tidligere konsekvent har brukt formen «de». Begge 

disse endringene kan tyde på at det har skjedd noe i vennskapet deres. Kanskje henger dette 

noe sammen med at Eilif Peterssen i februar 1888 giftet seg med Frederikke Magdalene 

«Magda» Kielland. Fra å være en læremester, kollega og god venn ble han i tillegg en 

inngiftet slektning. Jeg vil hevde at rollen som slektning synes minst i brevene, og at hun i 

brevene sine først og fremst veksler mellom å henvende seg til henholdsvis rollen som 

kunstnerkollega og rollen som venn.  

I Nasjonalbibliotekets katalog er det bevart 29 brev fra Kitty Kielland til Eilif 

Peterssen, mens det kun er bevart 13 andre veien, noe som kanskje skyldes flere tapte brev i 

brannen på Filipstad. De bevarte brevene går fra 1870-årene til 1908, med andre ord omtrent 

den samme perioden som brevvekslingen med Dagmar Skavlan. Det er verdt å merke seg at 

Eilif Peterssens brev befinner seg i hans egen brevsamling, med nummeret 209. I denne er det 

tydelig at mange av brevene hans er samlet inn, og notater på brevene er skrevet med hans 

egen håndskrift. Dette kan kanskje tyde på at han hadde planer om å skrive en selvbiografi. 

 Enkelte av brevene fra Kitty Kielland er sendt i forbindelse med nyttår eller 

fødselsdagene deres, men hun skriver først og fremst til Eilif Peterssen når hun vil snakke om 

kunst eller be om en tjeneste. Hun forteller om kunstnerkolleger og andre felles bekjente, 

men brevene består i hovedsak av nøkterne referat og inneholder få skarpe utleveringer. En 

av de mest ladete observasjonene finner vi i et brev datert 9. november 1874, der hun stiller 

seg uforstående til at maleren Frits Thaulow «kunde vælge og faa en saa sød kone», som for 

øvrig kan oppfattes på flere måter.  

I et brev datert 12. mars 1879 forteller Kitty Kielland at deres felles venn Harriet 

Backer sliter økonomisk, men her skriver hun også at han for all del ikke må «nævne dette til 

noget menneskeligt væsen, for Harriet vilde blive vred, om hun vidste, jeg havde skrevet om 

det til nogen selv til dem». Det virker i brevet som at Harriet Backer omtales av bekymring, 

og at han som begges venn burde være informert, mens indiskresjonene av folk overfor 

søsteren ofte avfyres i ren irritasjon, oppgitthet eller for å sladre litt.  

Det er tydelig at Kitty Kielland verdsetter vennskapet deres og har respekt for Eilif 

Peterssen både som menneske og som kunstner. Tematisk er det hovedvekt på det 

kunstneriske arbeidet, og det er naturlig at hun skriver mye om dette til ham, i og med at det 

er fra ham hun kan få den forståelsen og responsen som hun ønsker. Han er en ekspert på 
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dette området, og hun stoler på hans kompetanse. Respekten hun har for ham, kommer også 

til uttrykk i håndskriften. Den er langt penere og jevnere når hun skriver til ham, enn når hun 

skriver til Dagmar Skavlan og Arne Garborg.  

 

3.3 Brev til Arne Garborg 
«[L]ivet er ikke morsomt, men det kan enda være 
interessant».21 

 

Arne Garborg (1851–1924) regnes blant Norges viktigste nynorskforfattere, og han er også 

en av de viktigste 1800-tallsforfatterne. Med Bondestudentar (1883) kom hans 

skjønnlitterære gjennombrudd, og Mannfolk (1886) ble et viktig bidrag i moraldebatten som 

pågikk i 1880-årene. Kitty Kielland bodde i Paris i ti år, og Arne Garborg dukket for første 

gang opp på et besøk hos henne og Harriet Backer i april 1885. Da han på høsten kom tilbake 

for et lengre opphold, ble han raskt en del av den norske kunstnerkretsen som Kitty Kielland 

også tilhørte. Brevene som er bevart mellom dem, strekker seg fra 1885 til 1906. I denne 

perioden skrev de jevnlig til hverandre, men kontinuiteten i skrivingen bremset noe da hun de 

siste årene var preget av mye sykdom, som blant annet innebar hukommelsessvikt. Totalt er 

det bevart 15 utkast og 5 brev til Arne Garborg, mens det andre veien finnes 30 brev.   

I motsetning til brevvekslingen med Dagmar Skavlan og Eilif Peterssen er det bevart 

mange kladder fra Kitty Kielland i korrespondansen med Arne Garborg. Hun kunne skrive så 

mye som tretten utkast til ett brev (Fintland 2007: 27). Det er få bevarte brev fra Kitty 

Kielland, noe som mest sannsynlig har en sammenheng med at Arne Garborg ikke var flink 

til å ta vare på brev og annen post han mottok – noe han forteller både henne og andre om. 

Korrespondansen dem to imellom er med andre ord langt ifra komplett. Vennskapet varte 

livet ut, og da Kitty Kielland døde, testamenterte hun et maleri til Arne Garborg. Han var den 

første som fikk velge seg et verk fra produksjonen hennes, og Dagmar Skavlan ordnet det 

praktiske omkring dette.    

I et typisk brev til Arne Garborg skriver Kitty Kielland om politikk og aktuelle 

debatter, hva hun opplever, og hva hun mener om innlegg han har skrevet i aviser. Ikke minst 

står relasjonen dem imellom sentralt. Hun skriver stadig at han må «holde ut» med henne, og 

hun påpeker gjentatte ganger hvor nært de står hverandre. Hun tiltaler ham med etternavn, 

men undertegner med fornavn. Han, derimot, skriver – med unntak av de to første brevene, 

der han tiltaler henne med etternavn – «Kjære Kitty», og undertegner med både for- og 
																																																								
21 Brev fra Kitty Kielland til Arne Garborg, datert september/oktober 1891.  
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etternavn. Det er en «tøff» tone dem imellom, og høsten 1891 skriver hun: «Jeg smilte med 

lidt stolthed over, at Du synes, Du aldrig har mødt af mig andet end kritik».  

De fremstår som likeverdige i korrespondansen, men i flere brev virker det likevel 

som om Kitty Kielland føler seg noe underlegen i denne måten å kommunisere på. Hun synes 

å foretrekke muntlige diskusjoner over skrift: «Snakke ud vil jeg frygtelig gjerne, men jeg 

ser, at jeg er en idiot, naar der skrives» (13.01.1887). Ut ifra den 21 år lange korrespondansen 

synes det å ha vært et nært vennskap mellom dem. Aldersforskjellen på nesten 8 år legges 

ikke merke til, og det virker som om begge får mye ut av kontakten, både emosjonelt og 

intellektuelt. Begge betror seg og skriver om plager og bekymringer, og brevene fremstår 

dermed som ganske private. Det kommer likevel frem at flere av brevene ble lest høyt for 

andre ved flere anledninger, som i en nyttårsmiddag hos Jonas og Thomasine Lie: «– Dine 

breve [Arne Garborgs brev] blev læst høit, og de gav mig ond samvittighed, fordi jeg syntes 

jeg havde skrevet dig saadant ækelt trist brev» (01.01.1887). Igjen synes Kitty Kielland å 

kjenne på denne ubalansen, og hun mener at Arne Garborg er «væmmelig modbydelig 

overlegen i skriven». Selv liker hun samtalens form der det er mulig å rette fortløpende på 

misforståelser med mimikk og presiseringer.   

Det er ikke rart at hun føler Arne Garborg er overlegen i skrivingen – han er tross alt 

forfatter og dermed på hjemmebane. Det er skriften som er hans hovedarena, mens Kitty 

Kielland må som hobbybrevskriver jobbe hardt for å finne sin stil og form i et annet medium 

enn kunsten. Hun er opptatt av hvordan hun uttrykker seg selv og får frem meningene sine 

presist, og skriver flere kladder for å finne de rette formuleringene. Selv om hun synes å føle 

en ubalanse i skrivingen, virker det som om hun mener de er likestilte intellektuelt, og hun 

unnskylder aldri meningene sine eller eventuell mangel på kunnskap.  

 

3.4 Kropp, helse og sosialt liv 
Helseplager fulgte Kitty Kielland hele livet. I oppveksten var hun mye sengeliggende, og en 

periode var hun avhengig av rullestol på grunn av en kneskade. Hell i uhell førte dette til at 

hun begynte å male, siden hun måtte holde seg mye innendørs. Senere i livet plagdes hun 

blant annet av diverse betennelser og angst. På sine eldre dager led hun av 

hukommelsessvikt, og da hun døde i 1914, var årsaken hjerneslag.   

I brevene til Dagmar Skavlan vies egen helse mye oppmerksomhet, og Kitty Kielland 

skriver åpenhjertig om livskvalitet, dårlige nerver, operasjoner og behandlinger. 14. januar 

1881 skriver hun nesten utelukkende om sin egen helse. Hun har fremdeles plager etter en 
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operasjon, og nå har det også dukket opp ansiktssmerter og ørebetennelse. Behandlingen hun 

holder på med, innebærer isomslag og igler «som ei vilde bilde». Plagene har ført til at legen 

har bedt henne om å holde seg innendørs, som hun synes er kjedelig. For utenforstående kan 

hun i flere av brevene fremstå som selvmedlidende, og bekymringene kan oppfattes som 

klaging, som når hun skriver: «Jeg har noksaa meget smerte nu, i det hele er livet, som det er, 

lidet værdt at leve, det har denne sommer lært mig» (03.08.1891).  

Kitty Kielland legger ikke fingrene imellom i beskrivelsen av slektninger og felles 

bekjente. I et brev datert 30. august 1892 får flere gjennomgå. Søsteren Jane dukket uventet 

opp i et familieselskap – et selskap som «Kitty» egentlig ikke ville gå i, for hun følte at hun 

kastet bort dyrebar tid som heller burde blitt brukt på arbeid. Jane gikk rundt med et 

«bededagsansikt» og forsto slett ikke malerens urolige stemning. I en annen middag virket 

Jane «saa tung som bly og saa ud som en martyr». Hun regelrett mislikte svigerinnen, broren 

Alexanders kone Beate, syntes Beate var lite hyggelig og følte seg fremmed i huset deres. I 

tillegg er «Kitty» tydelig oppgitt over søsteren Jane som også «maste på Allik som har 

drukket et glass sherry». Broren Alexander – «Allik» – slet mye med vektproblemer, og 

derav kommer Janes bekymring. «Kitty», derimot, mener søsteren overdriver, og at broren er 

slankere nå enn på lenge. Etter utblåsningen om Jane tar hun andre slektninger for seg, den 

ene etter den andre. Slikt ville hun nok bare skrevet om i et brev til en nær søster, som kan 

forstå hennes frustrasjon, og forhåpentligvis uten å dømme henne.  

Mens det er mye selvmedlidenhet i «Kittys» brev til «Dagmar», finnes det lite om 

angst og helseproblemer i Kitty Kiellands brev til Eilif Peterssen. Her fremstår hun som mer 

«profesjonell» og ovenpå. Hun er ikke særlig sårbar og åpner ikke opp om manglende livs- 

og arbeidslyst, som hun gjør overfor lillesøsteren. I et brev datert 2. januar 1905 skriver hun 

at føttene er såre etter mye gåing. Her er hun ikke svak, men tvert imot driftig og farter rundt. 

I oktober 1878 kommer hun inn på at hun var mye syk som ung, for å forklare at leger 

feildiagnostiserte henne, og at det ødela mye av ungdomsgleden hennes. Hun mener legene 

har mye av skylden for at hun kom så sent i gang med malingen, og bruker sterke ord: 

«[D]aarlige læger skulde egentlig hænges eller landsforvises». Her kommer det frem at Eilif 

Peterssen er hennes læremester, til tross for aldersforskjellen. Hun har kommet kortere enn 

ham av grunnen nevnt, og får frem at hun kunne kommet enda lengre i utviklingen, hadde det 

ikke vært for helsen og legene. Her kunne hun også nevnt at hun sent fikk lov til å ta 

utdanning, bare på grunn av sitt biologiske kjønn.  

Ensomhet nevnes i ett brev, der hun skriver at hun føler seg ensom i Paris 

(12.03.1879). Når hun mange år senere skriver at hun lever «ensom», kan det virke som at 
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hun bruker ordet mer i betydning av at hun lever og bor alene (29.08.1906). Blant Eilif 

Peterssens svar er det kun i ett brev han har en kommentar til brevvennens ensomhet, og der 

virker han ikke særlig bekymret: «At de har havt det ensomt i sommer kan jeg nok tænke 

mig, men er det i Grunden ikke ganske godt?» (03.09.1876). En annen gang virker han 

bekymret for helsen hennes: «Det var da ondt at høre, at Du var syg, rigtig ondt var det, men 

jeg vil da rigtig håbe, at det ikke er farligt» (07.12.1890). Dette er imidlertid det eneste brevet 

der han kommenterer de fysiske helseplagene hennes.  

Måten Kitty Kielland fremstiller seg selv i brevene til Eilif Peterssen, kan tyde på at 

hun overfor både han og andre kunstnervenner vil fremstå som tøff, hardtarbeidende og 

suksessfull. Hun forteller om personer hun har møtt, som malerne Eirik Werenskiold og Hans 

Heyerdahl, som ikke er hvem som helst. På 1800-tallet var det vanlig å la brev sirkulere, og 

man snakket om dem som om de skulle vært aviser (Forselius 2003: 55). Det kan virke 

sannsynlig at hun har i bakhodet at Eilif Peterssen leste brevene fra henne høyt for andre 

malere, som når hun skriver: «I aar har jeg forresten været flink, jeg hører fra alle, at jeg ser 

saa fornøiet ud» (06.10.1877). I stedet for selvmedynk finner vi tendenser til selvskryt i 

brevene til kunstnervennen. Arbeidet går stort sett godt, og det handler nesten alltid om 

fremgang: «Jeg skal sige dem, jeg har virkelig giort fremskridt iaar», skriver hun 18. februar 

1880 fra Paris. Og det er ikke bare hun selv, men «alle finder saa store fremskridt» hos 

henne. De to siste bildene hennes har hun ikke fått solgt, men hun forklarer det med at de er 

for store. Dette er noe hun er fullt klar over, men det passet så godt til hennes teknikk at hun 

malte dem likevel. I samme brev kommer hun med store ord om vennskap: «Det at kunne 

glemme virkelige venner er en usandsynlig ting, for jo længer man lever, jo mer lærer man, at 

venner er en sjelden og kostbar ting». Det virker som at hun vil fremstille seg som en venn og 

kollega som gjør fremskritt – og det bør Eilif Peterssen se verdien i.  

Det er imidlertid en helt annen side hun presenterer kun en måned før til Dagmar 

Skavlan. 11. januar 1880 utbroderer hun nemlig om det harde livet i Paris: «Hele livet her er 

saa ukoseligt som intetsteds ellers, at man ofte ikke ved om ikke enhver anden paa jorden har 

det bedre». Kulden har vært uutholdelig, og betjeningen der hun bor, oppfører seg uhøflig og 

kjefter. Hun føler seg ikke hjemme der:  

 

Du kan vide, det er kjedeligt at have tre opholdsteder, intet blir hjemligt, ja naar skal 
man faa noget hjemligt, det er det som gjør det saa sørgeligt, at man ser det fremover 
og fremover bestandig saaledes. Det er nok saa, at hvis jeg engang kommer til at tjene 
noget, saa har jeg raad til at gjøre mig det comfortablere, og det vil jo forbedre det 
uhyre, men saa blir man vel ogsaa gammel og mindre elastisk og mindre istand til at 
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slutte, sig {usikker lesning} altid til nye venner igjen, endnu kan jeg det og med varm 
begeistring ogsaa. 

 

Hun uttrykker også at hun ser negativt på fremtiden, som innebærer å bli gammel og stiv, og 

færre nye bekjentskaper. Maleriene hun ikke får solgt bortforklares ikke, men grunngis som 

årsaken til at hun ikke har det mer komfortabelt. Dette selv om hun tross alt hadde bedre 

økonomi enn mange av sine malerkolleger, og hun er nok klar over at dette ikke ville ha stilt 

henne i et godt lys i Eilif Peterssens øyne. Men til en søster er terskelen fort lavere til å klage 

på livets mindre behagelige sider.  

Kropp og helse er tilbakevendende temaer som opptar mye plass i Kitty Kiellands 

brev til Arne Garborg. Noen ganger er den dårlige formen grunnen til at hun svarer sent: 

 

Dette har jeg ladet ligge, da jeg egentlig er noksaa daarlig, jeg har en mer og mer 
udviklet afsky for mad, det er kjedeligt, deraf blir jeg jo trættere og trættere og saa t er 
alt galt oppe i hovedet. Men jeg skal nok snart komme ud over det, nu skal jeg tage 
paa en ordentlig jerncur. Gak hen og gjør ligesaa. Blauds piller,22 6 om dagen eller 4. 
(04.12.1886) 

 

Hun forteller om det hun sliter med, og hun kommenterer også Garborgs nerver. I et brev hun 

sender til Eilif Peterssen en måned senere, blir ikke den skrantende helsen nevnt med et ord. 

Der hun fremstiller en sterkere kropp og snakker ned legers diagnoser i brevene til Eilif 

Peterssen, er hun mer sårbar i brevene til Arne Garborg. Til ham skriver hun at hun er stygg 

(13.01.1887) og graver seg ned: «Jeg er saa tung og trist og væmmelig. […] [D]et er bare 

kjedeligt og ækelt, at Du skal faa dette lange brev. […] For tiden har jeg det vondt, vondt, 

vondt».23 Hun beklager sent svar med at hun har vært dårlig (04.12.1886), og ber om at han 

leser brev fra med henne overbærenhet, på grunn av hennes svake hode (23.02.1887).   

1. mai 1891 skriver Kitty Kielland til Jonas og Thomasine Lie at det er mange 

svulster i kroppen hennes, og hun ber dem om å ikke si det videre til noen: «[L]ad det ikke 

komme til andre end dere to». Kitty Kiellands brødre Alexander og Jacob skrev til hverandre 

om sykdommen, og Alexander Kielland skriver 12. desember 1890 at det var en «livsfarlig 

Operation» hun skulle igjennom. Han forstår at hun ikke vil fortelle folk om det: «Du ved, 

hun vil ikke nogen skal vide Besked – af en Blufærdighed, som jeg forresten godt kan 

																																																								
22 Blauds piller er et jernpreparat mot blodmangel.  
23	Brev i privat eie, datert til 1885 av eier og etterkommer Marit Lange. Brevet stammer fra en kasse 
fra Dagmar Skavlans bo, som for noen år siden ble funnet på loftet etter hennes barnebarn Lisbeth 
Bjørgans død. Informasjonen har jeg fått i samtale med Lange. Det første brevet bevart på 
Nasjonalbiblioteket er for øvrig fra 1886.  
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forstaa». Både Dagmar Skavlan og Arne Garborg visste om operasjonen, men det er uvisst 

hvor kjent Eilif Peterssen var med omfanget av denne. I perioden 1898–1904 er det ingen 

bevarte brev til ham fra Kitty Kielland. 3. august 1891 skriver hun til Dagmar Skavlan: «Jeg 

har noksaa meget smerte nu, i det hele er livet, som det er, lidet værdt at leve, det har denne 

sommer lært mig. […] [D]et er ækelt at føle, at jeg er saa lidet frisk». I samme periode, 

høsten 1891, skriver hun til Arne Garborg at hun har ikke blitt friskere. «En eneste aften har 

jeg været derinde, og da blev jeg meget daarlig efter, og Du kan vide, det slider paa et 

mismodigt sind at vide sig udestængt fra alt, man kunde have lyst at være med paa». Hun 

gleder seg til å komme seg bort, for det er nesten uutholdelig der, særlig med høstens lange 

mørke aftener. Når hun er alene om natten, kan hun være redd og føle seg hjelpeløs, og her er 

hun virkelig sårbar overfor Arne Garborg. Fra det sosiale livet forteller hun ham om hvem 

hun omgås, og da spesielt omkring julehøytiden. Hun forteller om møter med 

familiemedlemmer eller venner som Jonas og Thomasine Lie, Bjørnstjerne og Karoline 

Bjørnson, og Asta Lie, uten at de beskrives med en skarp penn.  

 

3.5 Kunsten og arbeidet  
Da Stavanger kunstmuseum i 2017 presenterte utstillingen «Fri Luft», var dette første gang 

hele Kitty Kiellands kunstproduksjon – hennes katalog – var samlet. Det kan virke merkelig 

at dette ikke har blitt tatt tak i tidligere, da hun regnes blant de store norske kunstnerne.  

Hun var en av de første norske kunstnerne som malte ferdig landskapsmalerier foran 

motivene, i stedet for kun å male skissene utendørs. Med tanke på at hun også var kvinne, er 

det ekstra bemerkelsesverdig.   

Til tross for at kunsten er hennes medium, så skriver hun overraskende lite om eget 

kunstarbeid til Arne Garborg. Det kan virke som noe rart at hun ikke vil gjenopprette 

ubalansen hun føler på, ved å vise til egne suksesser på den fronten. Han kommenterer til og 

med at hun ikke har fortalt om kunstneriske seire, som han gratulerer henne med 6. januar 

1890: «Gratulerer med Dine kunstneriske Seire! Jeg ser Dig jo nævnt i Avisen ret som det er 

blandt vore første; naturligvis kan jeg, som intet ser og lidet forstaar, ikke følge med 

anderledes end ved at se, hvad der af og til staar i Avisen».24  

Selv om hun nevner arbeidet så vidt i noen brev til Arne Garborg, uteblir de detaljerte 

beskrivelsene. Snarere skriver hun om bekymringer rundt det å male. 20. desember 1886 

forteller hun om kunstnerkullet hun omgås med, som hun synes er synd er ti år yngre enn 

																																																								
24 Trolig sikter han til at hun på Verdensutstillingen i Paris vant sølvmedalje for et av maleriene sine.  
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henne. Høsten 1891 er helsen svak, og til tross for at hun har tre bilder som hun er fornøyd 

med, er hun redd for å se dem blant andre, og hva hennes kolleger vil si: «[O]g man kan 

aldrig vide, naar de andre malere siger mig, at de ere brave, om ikke medlidenheden taler ud 

af dem og lidt beundring over, at jeg i min svaghed dog har aarkedet saa meget».     

Hun kan òg fortelle Dagmar om arbeidet sitt, men da i likhet med Garborg-brevene 

mest om praktiske forhold, og lite om selve kunsten og maleprosessen. Høsten 1881 skriver 

hun:  

 
Vi ere nu tre malere en ung herre og vi, med ham ere vi rent paa kameratsfod, og han 
er os til megen hygge, da han er som en midler mellem os og alle de halvdannede 
mennesker, som ei ved hvad en kunstner er. Det er trættende at være mellem 
mennesker, som ikke begriber, hvad man gjør eller hvad man er, de tror i regelen, at 
de staar langt over os, fordi de intet ved.  

 

Hun synes med andre ord det er slitsomt å snakke om kunst med mennesker som ikke forstår, 

og hun er også tydelig på enkelte i omgangskretsen og slekten hennes som hun anser ikke har 

et kunstnerisk talent. 17. april 1881 går hun mer i dybden på bekymringer omkring arbeidet: 

Ett av bildene hennes er antatt til Salongen, men hun uroer seg over å ikke vite hvilket maleri 

som har blitt valgt. Hennes kunstneriske mål og intensjoner blir aldri nevnt.  

Kunstnere og eget kunstarbeid nevnes lite i brevene til Dagmar Skavlan og Arne 

Garborg, men i et typisk brev fra Kitty Kielland til Eilif Peterssen er det disse temaene som 

vies mest plass. Hun beskriver hvor langt hun har kommet i maleprosessen, hvilket motiv hun 

har valgt, og hva hun har solgt. Det er et mindre privat preg over brevene til ham enn til de to 

andre, som når hun skriver: «Da jeg sagde, at jeg havde faaet brev fra dem, bad han om at faa 

se det, jeg rakte ham det, saa viste han det strax til sin kone for at vise, Se Christine, saadan 

skriver Peterssen» (18.02.1880). I dette brevet forteller hun om at hun har vist maleren Hans 

Heyerdal et brev fra Eilif Peterssen. Hun visste nok at det hun skrev til ham, også kom til å 

bli kjent for andre kunstnere, for Eilif Peterssen hilser ofte til sin brevvenninne fra en serie 

venner og kjente. Omgivelsene var med andre ord godt orientert om kontakten deres. Et av 

brevene åpner han rett og slett slik: «Kjære Venner!» (21.07.1884), og signaliserer dermed at 

han vet at flere enn den adresserte kommer til å lese brevet. Det er lite sannsynlig at Dagmar 

Skavlan skulle ha vist brev fra Kitty Kielland til andre malere, og brevene til henne virker 

mer private. Det er mulig at hun viste dem til familiemedlemmer, men dette fremgår ikke 

eksplisitt i brevene. I brevene fra Arne Garborg kommer det heller ikke frem om han har vist 

brevene hennes til andre.  
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Kunsten er noe både Kitty Kielland og Eilif Peterssen har god kjennskap til – de er 

begge på hjemmebane i omtalen av den. De kritiserer hverandres malerier, og særlig hun 

uttrykker sin takknemlighet for interessen han alltid har vist for hennes arbeider. 23. 

september 1883 etterspør hun kritikk av to bilder, da han kun har omtalt ett av tre malerier 

hun ønsket tilbakemelding på: «Deres kritik glædede mig meget, men hvilket billede taler de 

om, var der ikke tre, og hvor er saa de to, vare de andre aldeles forkastelige. Naar man har 

sendt ud tre børn, og de to ignoreres, blir man lidt forskrækket trods sin glæde var, at det ene 

vinder bifald». Det er med andre ord viktig for henne å vite hvorfor han ikke har sagt noe om 

to av de tre maleriene hun ønsker hans meninger om. Her virker det som om hun 

hovedsakelig skriver til ham som læremester. Det samme gjelder for brevene der hun 

forespør og takker for attest fra ham, som muliggjør det for henne å komme gratis inn på 

museer.  

Selv om hun kan starte brevet med å skrive at det har et forretningsmessig motiv, som 

handler om bestillinger av verk til slektninger, benytter hun anledningen til å fortelle om sin 

egen kunst. Til Eilif Peterssen forteller hun gledelig om kunstneriske seiere, som våren 1879 

der hun forklarer: «Dette skriver jeg, fordi jeg ved, det vil glæde dem at høre, at begge mine 

billeder ere antagne paa salonen». Hennes eget talent for landskapsmaling opphøyes når hun 

legger ut om to utstillinger hun har vært på der «af landskaber var der ingen at elske», og hun 

mener at «landskab er det vanskeligste, da man aldrig ser det godt fyldestgjørende gjort» 

(12.03.1879). Slik får hun frem at hun, derimot, har peiling på hva hun holder på med, og det 

kan være et tegn på at hun søker anerkjennelse fra læremesteren og kollegaen sin. Eilif 

Peterssen får innblikk i hva som har inspirert henne, fremgangsmåter og teknikker hun har 

brukt, og praktiske forhold omkring å skaffe seg atelier og pensler.  

Hun legger ikke fingrene imellom når hun til Eilif Peterssen omtaler kunst som hun 

ikke synes godt om. En kunstner ved navn Lina Schrøetter har hatt et bilde utstilt i 

kunstforeningen, og sjangeren mener Kitty Kielland «vil passe uhyre godt for en engelsk 

millionærs kone». Schrøetter har fått skryt av læreren sin, «men han roser nu sine elever 

altid» (09.11.1874). Deres felles kunstnerkollega Hans Heyerdahl mener hun i februar 1880 

står fast i arbeidet og bare maler de samme motivene om og om igjen. Når hun omtaler sitt 

eget kunstarbeid, er det stort sett rosende ord, men også tendenser til det som kan virke som 

klaging. Dette kan imidlertid synes å være innpakket skryt. Hvis arbeidet går trått, står det 

ikke på innsatsen, og hun nærmest romantiserer det å være en slitende kunstner: 
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Jeg haaber, at jeg som den gamle krigshest strax opflammes, naar den hører 
trompeten, jeg ogsaa vil opildnes af solskin paa mark, eng og fjeld. Jeg er dødelig 
forskrækket over, at mit eneste holdepunkt, lysten til arbeidet, er borte, gid jeg havde 
en her, som kunde deltage noget i min sorg over mig selv og muligens trøste mig lidt, 
men jeg maa alene ud i striden. (10.06.1876) 

 

Det skjønnlitterære preget understreker henne kunstneriske side, og sitatet kunne nærmest 

vært tatt ut fra en roman. I samme brev skriver hun om en halvannen times lang kjøretur, der 

målet er å «friske op [s]ine aandsevner», ved å omgi seg med luften som var «rent blaa» og 

havets striber som var som «blændende sølv». Når hun da senere, i det ellers lange brevet, 

skriver «Huf der er saa mange mangler i den stump af talent, jeg har faaet, dog skal jeg 

kjæmpe og stride isommer», er det ikke sett i sammenheng med resten av brevets innhold en 

svak og selvmedlidende kunstner som kommer til uttrykk, men en sterk kvinne som kjemper 

og sliter for kunsten.  

 

3.6 Metakommentarer om brevskriving 
Et personlig brev fra Kitty Kielland går sjelden rett på sak – det starter ofte med en forklaring 

på hvorfor brevet fra henne kommer så sent, slik det følgende sitatet er et typisk eksempel på: 

«Jeg har saa ofte tænkt paa at skrive til eder, engang har jeg begyndt paa et brev til Dig, men 

saa var jeg ikke vis paa efterpaa, at jeg vilde skrive om det, jeg skrev om, og saa blev det 

liggende» (21.02.1897). Mange av brevene til Eilif Peterssen synes å være skrevet i en hast, 

da hun ofte kommer med unnskyldninger for skrift som er «saa som saa» og sent svar, men 

de fleste brevene til ham er skrevet med langt penere og tydeligere håndskrift enn til Dagmar 

Skavlan og Arne Garborg. Til Eilif Peterssen påpeker hun også flere ganger at hun ikke har 

noe interessant å fortelle om. Det kan rett og slett være bare lysten til å skrive i seg selv som 

er grunnen til at det nå kommer et brev fra henne: «Med et paafaldt der mig en lyst at 

begynde paa et brev til dem, da jeg saa saa paa deres datum 7d, forekom det mig for tidlig at 

svare, men i næste secund lo jeg af mig selv, og sidder nu ved skrivebordet over denne 

begyndelse»	(19.10.1878–25.10.1878).  

Hvis et brev inneholder «kjedelig» informasjon, og brevskriveren unnskylder at hun 

ikke har noe å fortelle, så kan det egentlige budskapet være for eksempel å forsikre 

mottakeren om avsenderens lojalitet (Forselius 2003: 45). Når Kitty Kielland forklarer 

hvorfor hun er sent ute med svar til søsteren, begrunner hun det med at hun har mistet det 

første utkastet, at dager forsvant i sykdom, at «de gjemmer undertiden brever paa posten», 

eller at hun rett og slett ikke har opplevd noe særlig. I et brev datert 17. april 1881 til Dagmar 
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Skavlan refererer Kitty Kielland til sin egen kladd: «Kjære Dagmar, det er anden gang at jeg 

begynder paa brev til dig, den anden første begyndelse har jeg mistet. Der havde jeg nætop 

læst dit brevkort til Anna Sømme, saa jeg var meget optaget af al den sorg, du har havt». 

Budskapet hennes virker ikke like dyptfølt når hun skriver om sin omsorg for søsteren via 

utkastet, og man kan undre seg over at hun ikke skriver det direkte, for det synes tross alt som 

om det er viktig for henne å fortelle om dette for å vise sin lojalitet overfor søsteren.  

Når Kitty Kielland beklager sent svar overfor Eilif Peterssen har det flere ganger en 

sammenheng med arbeidet. Hun skylder på travle tider og lange dager i atelieret, som igjen 

fører til tretthet og mangel på overskudd til å skrive brev. Med dette fremstiller hun seg selv 

som en produktiv kunstner som arbeider mye og hardt, og kun i korte og hastige stunder kan 

rable ned et brev. Det er bare én forklaring som bryter med dette, og den kommer i et brev 

skrevet 19.–25. oktober 1878: «Det er ikke for at hale tiden ud, at de ikke skulde faa for snart 

brev, men fordi jeg har været og er trist, tung og haabløs». Denne ene setningen bryter med 

resten av innholdet og tonen i brevet for øvrig, da hun ellers skriver om produktive dager og 

har med setninger som: «Og saa kommer vi til brevskriveren selv, jo tak hun har det 

upaaklageligt, men vi ville lade hende selv tale, som det hed der i alle velskrevne romaner».  

Overfor Arne Garborg unnskylder hun på sin side ikke sent svar med mye arbeid – 

grunnen er ofte problemer med helsen, eller at hun har brukt mye tid på å formulere et brev. 

Hun har skrevet mange kladder, gjerne fordi hun ikke har vært i den rette stemningen, som 

hun blant annet formulerer i et brev datert 6. desember 1886: «Egentlig har jeg skrevet ¼, ½ 

og et helt brev til Dig før, men de kom ikke afsted, de vare saa urolige, og man bør altid se til 

at være behersket ligeover for en saa sedat person som Dig!». I en tidligere kladd står det: 

«Jeg lukkede op brevet igjen, fordi jeg tænkte, jeg vilde ikke sende første ark, jeg var bange, 

Du skulde finde det sentimentalt, men jeg lader det passere. Hvis vi virkelig har lært lidt af 

hinanden at kjende, saa skulde man vel netop kunne præke ivei». Her har hun med andre ord 

ikke rablet ned noen ord som har blitt sendt av gårde i en hast.  

Flere av brevene til Eilif Peterssen bærer preg av tanker om hvordan tidligere brev 

kan ha blitt oppfattet: «Da jeg havde sendt deres sidste brev, var jeg meget misfornøiet med 

det, da det var skrevet i en saadan uvenlig fart» (18.02.1880). Nettopp forhastelse unnskylder 

hun for gjentatte ganger. Brevene som er skrevet i en fart, står i kontrast til enkelte brev som 

er skrevet over flere dager. I tillegg til brevet som ble til gjennom en hel uke i oktober 1878, 

er skrivelsen datert 17. juli 1879 et godt eksempel på hvor mye plass hun kan vie til å 

kommentere selve skriveprosessen. Nesten hele brevet handler om hvorfor hun ikke har svart 
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tidligere, og hvordan hun har komponert et helt brev i hodet – et brev som hun aldri faktisk 

nedtegnet og sendte: 

 

Jeg skrev strax i hovedet næsten et helt brev, mens jeg sad og malede studier, formede 
dig en hel række venlige sætninger, som blot manglede papir, blæk og pen for at 
komme til dem. Naar jeg saa kom i hus skulde jeg spise, naar det saa var gjort, vare 
kræfterne færdige, jeg maatte hvile, og atter var arbeidstiden der.  

 

Hun hadde deretter dratt hjem, vært sammen med søsknene, og så var setningene gått tilbake 

inn i hennes «indre». Både tid og sted skifter brevet igjennom. En lignende 

«brevskrivingsreise» kan leseren også følge i en epistel til Garborg datert 10. juni 1876. Hun 

starter å skrive i Stavanger, men senere i brevet sitter hun og skriver i Ryfylke. Forflytningen 

ses også visuelt på det fysiske papiret i skifte av type blekk. Tidsspranget i brevet fremheves, 

og først er angivelsen omtrentlig: «Det er nu nogle timer, siden jeg skrev disse noble ord». 

Deretter kommer mer presise klokkeslett, der hun forteller om at hun skriver i dagslys 

klokken 10 om morgenen, i mørket klokken 11 om kvelden og helt frem til: «Nu lysner det 

allerede lidt til den næste dag, jeg vilde se, om man kan skrive hele natten, dette brev er et af 

beviserne, klokken er 12, og det lysner i øst».   

Det ovennevnte brevet er et godt eksempel på at forfatteren kan overskride både 

fastsatt tid og geografi, og viser at et brev dermed på flere måter er grenseløst. Sjangeren er 

kompleks, noe også Kitty Kielland reflekterer over, da hun flere ganger har meninger om hva 

et brev er, og hva det ikke er: «Dette er ikke et brev, blot et livstegn, her er saa adspredende 

for øieblikket», skriver hun i et brev til søsteren (14.01.1881). Det virker også som om det er 

viktig for henne å forklare hva slags type brev mottakeren nå har fått, om det er et 

forretningsbrev, et bursdagsbrev, et brev uten innhold, «et løierligt brev» eller bare «vrøvl». 

«[A]ltsaa om 7 dage tror jeg at faa et svar, nei bare et brev, hvori Du helst snakker om alle 

andre ting», skriver hun til Arne Garborg i januar 1887. Noen ganger virker det som om hun 

overrasker seg selv med retningen brevet har tatt, som her til Eilif Peterssen: «Nei kjære, 

dette høres jo som en tale af en eller anden læsebog» (uten dato, 1878).  

Det spontane preget kan komme av at hun enkelte ganger ikke hadde mye papir til 

rådighet, og da bare måtte la innskytelser og rettelser bli en del av brevet som mottakeren 

skulle få. Begrenset tilgang på papir kunne utnyttes til å understreke vennskapet deres: «Jeg 

eier blot to ark papir, og det var en tvivl for mit sind, hvem jeg nu af alle skulde spendere 

disse paa, dog de faar være den første» (uten dato, 1878). Det var heller ikke alltid mulig å 

trekke seg tilbake i ro og fred for å konsentrere seg:  
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Det er lidt vanskeligt at skrive her, men jeg vil dog gjerne drive det igjennem, saa blir 
brevet lidt adspredt, faar du undskylde. Jeg sidder i et kjøkken hvor mange gaar ind 
og ud, i spiseværelset er det fuldt av herrer og paa vort værelse er der for koldt, vi har 
regnveir, saa vi sidder inde. (brev til Dagmar Skavlan, høst 1881) 

 

Noen ganger blir avbrytelser tydelig i selve brevene også, som her til Dagmar Skavlan, 14. 

januar 1881: «Ved at Nei her blev jeg forstyrret af at gutterne kom ind med nye støvler paa, 

jeg ved ikke hvad jeg vilde sagt», eller når hun til Eilif Peterssen skriver at hun sovnet midt i 

brevet (18.02.1880).  

Ved å sammenligne kladder, nærlese og kollasjonere dem får vi også et innblikk i 

hvordan brevet har endret form i skriveprosessen. Jeg vil her som et eksempel ta kort for meg 

tre kladder med nokså likt innhold fra Kitty Kielland til Arne Garborg i første halvdel av 

januar 1887.25 Alle starter med at hun er lei av å vente på svar, og i de to første kladdene 

understreker hun at Garborg ikke har skrevet til henne siden midten av 1886, altså har det gått 

minst et halvt år uten at hun har hørt fra ham. Hun viser til et brev hun tidligere har sendt,26 

og det er tydelig at hun kobler vennens manglende svar med innholdet i dette brevet. Først 

prøver hun seg med følgende formulering: «Ja det var dumt, dumt, dumt, men jeg kunde ikke 

andet, jeg saa alt paa jorden den gang saa vrangt, derfor maatte dit brev til en vis grad ogsaa 

komme under det», men modererer i neste forsøk seg: «Ja det var dumt, det jeg skrev, en 

liden mening var der jo altid i det, men der var jo saa væmmelig farvet af den urolige, pinlige 

stemning, jeg var i».  

Ine Westlye Fintland omtaler de to utkastene i artikkelen «Å setja ord på vennskap» 

(2007), og hevder at de er så å si identiske, men uten å komme inn på språklige endringer i 

tekstgrunnlaget.27 De tre kladdene starter omtrent likt, men små endringer har konsekvenser 

for meningsdannelsen. «Kjære Garborg, nu skal Du virkelig svare mig» skriver hun først. I 

neste brevutkast er «skal» understreket, og brevskriveren får derved mer direkte frem hva 

som forventes. Tredje utkast har enda et insisterende tillegg: «Kjære Garborg! Nei ved Du 

hvad, nu skal Du virkelig svare mig», og oppgittheten kommer enda tydeligere frem. Det er 

generelt en større «kraft» og vilje som uttrykkes i det tredje utkastet. Her legger hun for 

																																																								
25	De to første kladdene er bevart på Nasjonalbiblioteket, mens det tredje utkastet er i privat eie. Den 
tredje versjonen ble muligens sendt, i og med at brevet er fullført og har ingen overstrykninger og få 
innskutte ord, men dette vites ikke. Jeg omtaler derfor alle brevene som kladder eller utkast. 	
26 Dette brevet er mest sannsynlig ikke bevart.   
27	Hun synes ikke å ha visst om den tredje kladden, som er bevart i privat eie, for den nevnes ikke i 
artikkelen. 	
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eksempel til: «Det er da som pokker, at Du ikke skal kunne sidde der ligeover for mig ved 

bordet, saa jeg kan faa snakket ud», og hun gjentar: «Altsaa Du skal lade høre fra dig». Men i 

den tredje kladden endrer tonen seg i brevets andre del. Her skriver hun plutselig lett og ledig 

om arbeidet og hvem hun omgås. Etter avslutningen og «Din hengivne Kitty L K.», følger et 

nytt, sårt og bedende avsnitt lagt til som et PS: «Mest glad vil jeg være, om Du bare skriver 

uden at lade, som om noget er gaaet imellem, vi er da enige om, at jeg har været tosket, men 

at det skal tilgives mig? Gid du kunde det, jeg er så træt». Hun ville nok forsikre seg om at 

mottakeren ikke skulle være i tvil om at han måtte svare henne snarest.  

Metakommentarene om brevskriving tar opp så mye plass i Kitty Kiellands brev at det 

er vanskelig å overse dem. Ved første øyekast kan det virke som om de ikke utgjør annet enn 

fyllstoff og tørrprat, og mottakeren har kanskje ikke lagt så mye i slike utsagn, men ved 

nærmere undersøkelser viser meddelelsene Kitty Kielland som en selvbevisst brevskriver.  

 

3.7 Vær og geografi 
Jeg lever helt ensom nu, veiret er en kamp fra vuggen til 
graven her mer end noget sted paa jorden.28 

 

Vanligvis snakker vi om været når vi ikke har andre ting å prate om, og noen vil kanskje 

hevde at været er det mest banale samtaletemaet som finnes. I diskusjonen om været kan 

hvem som helst bidra i samtalen, og om samtalen står fast, kan de tilstedeværende i det 

minste enes om været er bra eller dårlig. Som tema betraktet er været trygt i motsetning til for 

eksempel politikk.   

Kitty Kielland var overklassekvinne, men hadde til felles med bønder og fiskere fra 

arbeiderklassen at hun som landskapsmaler var avhengig av vær og vind for å få utført 

arbeidet sitt. Hun kunne ha valgt å «forbli» i overklassen, men tok med seg malerutstyr ut til 

strender og torvmyrer. Været var med andre ord av stor betydning for yrket hennes, og 

dermed antar omtalen av vær en annen dimensjon i hennes brev enn i andres. Kitty Kielland 

og arbeiderne møttes i maleriet – noen ganger ble menneskene en del av bildene hennes.29 

Likevel levde de svært forskjellige liv. Hun skaffet seg erfaringen med å arbeide ute, men 

bare til en viss grad. For arbeiderne var været avgjørende for økonomi og overlevelse, mens 

Kitty Kielland klarte seg uansett. Hun kunne alltids ha tatt med arbeidsutstyret inn og malt 

andre motiver som ikke avhang av været.   
																																																								
28 Brev fra Kitty Kielland til Eilif Peterssen, datert 29.08.1906.  
29 Se for eksempel maleriene «Fra Jæren. Hummerfiskere» og «Slåttonn på Kvalben, Jæren», begge 
fra 1884.  



	32	

Det er særlig i brevene til Eilif Peterssen at omtale av vær blir noe mer enn tørrprat. 

Kanskje ikke så rart, i og med at hun skriver mye om arbeidet sitt nettopp til ham, og vær og 

arbeid jo for henne er tett knyttet sammen. Geografien avspeiles i brevene, og vi ser at hun 

skriver mer om været når hun er på Vestlandet. Mange av værbeskrivelsene til Eilif Peterssen 

står i brev sendt fra Ogna eller Stavanger, og flere av Kitty Kiellands mest kjente motiver 

malte hun på Ognastranden. I et udatert brev fra Ogna i 1878 bidrar beskrivelsen av været til 

å sette stemningen i starten av brevet: «Nu sidder jeg en mageløs sommeraften paa Jædderen, 

dagens storm har lagt sig, solen er gaaet ned, jeg ser ud over en slette, hvor bugtningerne af 

elven og et vand glimter, det andre har faaet en mørk enstonig farve», og dette kommer enda 

tydeligere frem når hun i samme brev skildrer – og personifiserer – været som har dominert 

tidligere på dagen: 

 

Det er en kamp og en møie med den voldsomme vind, som bringer en sand ind i 
hovedet gjennem øine og øren, farer op i alle ens farver paa paletten og tilsidst 
bedækker hele studien. Mon ikke vind er en person, der prøver alle sine luner paa en, 
og først naar han ser, man giver ikke tabt, slaar sig lidt til ro, saa man kan faa kradse 
alt ud, for i de sidste korte stunder at faa smurt til, saa det dog er sammen i virkning. 
Jeg blir saa irritert, at jeg skjænder af aller kræfter, den svarer mig med sandskyer og 
voldsomme vindstød. 

 

Været beskrives her nærmest som en kamp og en fiende, og hun vektlegger at motivet som 

kom ut av det, var «mærkeligt, mer end vakkert». Tidligere har hun også skrevet om været 

som om det snakker til henne, og her synes hun ikke å være like irritert: 

 

Hvor «løie» efter en forfærdelig morgen kom i dette øieblikk lidt sol frem, var det for 
deres fremtid, eller var det simpelt væk for at sige mig, at jeg snart turde prøve at liste 
mig ud mellem bygerne, hvem ved. De skulde se det veir, jeg har at kjæmpe med, nei 
de skulde jo ikke se det, de skulde jo netop slippe det ifølge mine gode ønsker, jeg 
glemt ret, at dette er et høitideligt geburtsdagsbrev. (08.1876). 
 

Her forteller hun om et vær som forhindrer henne i å arbeide, men skriver om det med letthet 

og humor.  

Kitty Kielland var en av få kvinnelige landskapsmalere i sin samtid, og de 

naturalistiske maleriene hennes ble oppfattet som maskuline. Kvinner skulle på den tiden 

helst stå innendørs og male det som var «passende», som stilleben, portretter og blomster. 

Dette var motiver som Kitty Kielland også malte i perioder, men hun var først og fremst 

landskapsmaler (Wichstrøm 1997: 83–85). Landskapet var i endring på Kitty Kiellands tid: 

veiutbygninger og åpningen av Jærbanen førte til omlegging av jordbruket og planting av 
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trær (Gudmundson 2017b: 20). I teksten «Jæderen», som ble publisert i verket Norge i det 

nittende aarhundrede (1900), skriver hun blant annet om de foranderlige aspektene ved 

Jæren. Disse skiftene, og også naturlige endringer, som lyset og vinden kunne påvirke, så hun 

som muligheter til å kunne komme tilbake til de samme motivene, og likevel få helt 

forskjellige malerier.   

En annen maler som også hadde samme arbeidsmetode, var briten John Atkinson 

Grimshaw (1836–93). Han brukte sine kunnskaper om landskapsmaling til å fange den 

samme byscenen om og om igjen på lerretet, i ulike årstider med tilhørende forskjellig vær. 

Grimshaw er ett av mange eksempler i boken Weatherland fra 2015, som er skrevet av den 

britiske litteraturprofessoren Alexandra Harris. Med utgangspunkt i den britiske litterære 

kanon har hun studert hvordan forfattere og andre kunstnere i århundrenes løp har brukt vær 

som symboler for humør og følelser, og hvordan beskrivelser av vær kan skildre stemninger i 

litteraturen og kunsten. Slik fremlegger Harris en kanon fra en ny innfallsvinkel, der hun lar 

været være styrende. Kitty Kielland kunne godt vært et eksempel i boken hennes, spesielt 

siden alle landskapsmalerne på 1800-tallet som trekkes frem, er menn. Hun kunne blitt satt 

opp imot den noe tidligere maleren John Constable (1776–1837), som sto ute i regnet og 

malte, med vanndråper dryppende ned i paletten (Harris 2015: 231). Han er kjent for sine 

malerier av skyer, der skyene er malt med så stor presisjon at meteorologer i senere tid ser en 

sammenheng mellom disse og historiske værdata, og på samme måte har det blitt fastslått 

tider og posisjoner ut fra den franske maleren Claude Monets landskapsmalerier (241; 314). 

Kitty Kiellands malerier har også i ettertid blitt brukt som dokumentasjon. Med dagens 

kunnskap vet vi hvor viktig torvmyrer er for økosystemet, siden de lagrer CO2, og dette 

motivet forbindes med denne kunstneren. De fleste torvmyrene hun malte, er i dag borte, noe 

forskere setter i sammenheng med klimaendringer (Gudmundson 2017b: 37).  

Kolleger av Kitty Kielland syntes det var merkelig at hun til stadighet valgte å male 

på regntunge og stormfulle Vestlandet, som er upraktisk for maling utendørs. Men det var her 

hun fant landskapet som hun var knyttet til. I dokumentaren «Kitty Kielland – Jærens 

malerinne»30 forteller grandniesen Else Christie Kielland om Kitty Kiellands kjærlighet til 

Jæren og naturen der, som hun hadde fra sin far og andre i slekten. Til tross for at hun ikke 

vokste opp på dette stedet, vendte hun tilbake til dette landskapet gjennom hele livet. De siste 

somrene, som var mye preget av sykdom, tilbragte hun ofte alene på Jæren.  

																																																								
30	Dokumentaren er fra 1964 og er tilgjengelig i NRKs nettarkiv: 
https://tv.nrk.no/program/FOLA64001764/kitty-kielland-jaerens-malerinne.  
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Det nærmeste hun kom å treffe andre mennesker i disse årene, var kanskje arbeiderne. 

De hadde gjerne et sterkt ønske om at somrene ikke skulle bli for fine og varme, da det kunne 

ødelegge avlinger. Hos Kitty Kielland er det ikke entydig hva som er bra og dårlig vær. 8. 

august 1904 skriver hun til Dagmar Skavlan: «[J]eg har hat veir til arbeide omed omend med 

vanskeligheder som storm idag», mens i et brev til Eilif Peterssen, datert 19.–25. oktober 

1878, skriver hun følgende: «Efter at de var reist, kan de tro, jeg oplevde en herlig storm paa 

Ogne, Gud give jeg engang maatte kunne male det, men at evnen til det maatte komme som 

en pur naadegave, det indser jeg».  

I brevene til Dagmar Skavlan kommer det i likhet med Eilif Peterssen-brevene tydelig 

frem at været er med på å påvirke når det er mulig for Kitty Kielland å arbeide. Planene og 

bevegelsesmønsteret hennes følger endringene i været, slik hun beskriver det i et brev datert 

30. august 1892:  

 

Her er fælt veir, saa det er en stor møie og meget slid, man maa passe paa hvert minut, 
da det kan være muligt at faa gjort noget. Det blir vist umuligt at faa noget færdigt til 
høstudstillingen, men det gjør mig mindre, naar det bare blir godt, hvad jeg gjør, og 
det er just saa svært i saa ustadigt veir. I de korte gode stunder blir saa lidet gjort for 
hver gang, saa at det store hele sammenhæng kommer vanskeligt ind.  

 

I enkelte brev er været avgjørende for hvor hun sitter og skriver. Dette gjør lesingen mer 

interessant, for leseren kan forestille seg forholdene og omgivelsene hun skrev i. Været blir 

dermed også styrende for selve brevskrivingen, og man kan si at været blir en slags 

medforfatter. «Da jeg netop sender Harriet Backer brev, da det ude stormer og regner og da 

det snart er 4de september, fik jeg den idé at skrive lidt til dem med» (08.1876), forteller hun 

til Eilif Peterssen og forklarer at når hun uansett ikke kan arbeide, kan hun heller bruke tiden 

på brevskriving. I de påfølgende årene klager hun fremdeles på det ubrukelige været, 

samtidig som hun oppsøker det: «Jeg har lidt haab endnu om at kunne gjøre lidt 

forgrundsstudier for at completere mine studier, men hvad jeg egentlig behøvede er jo væk, 

og veiret er svært urolig og ubrugeligt» (16.09.1877).  

Blant de bevarte brevene fra Kitty Kielland til Arne Garborg blir ikke været beskrevet 

en eneste gang. Hun skriver i det hele tatt lite om arbeidet, og generelle værbeskrivelser blir 

heller ikke brukt som «fyll». Det er tanker og følelser som dominerer her. Ine Westlye 

Fintland skriver i sin hovedfagsoppgave om Arne Garborg at været påvirker også Garborgs 

brevskriving, men da fordi han er værsyk, og dette kommer særlig frem i brev han skriver til 

Hulda Garborg og Bolette C.P. Larsen. Regn og kulde påvirker både helsen og inspirasjonen 
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hans (2003: 89). Hos Kitty Kielland er det i hovedsak de konkrete arbeidsforholdene som 

påvirkes. Når det kommer et glimt av sol, kan hun ikke sitte og vente på å bli inspirert, men 

må pakke ned malerutstyret i en fart og komme seg ut med én gang.  

 

3.8 Kvinnesaksforkjemperen  
Kitty Kielland viet mye tid – særlig 1880-årene – til å kjempe for kvinnesaken, og hun deltok 

i de mannstunge debattene om kunst, moral og kvinners rettigheter. Hun skrev mange 

debattinnlegg, og fikk også publisert novellen «Mors kjæledegge», der hun tematiserer 

forskjeller i oppdragelsen av gutter og jenter. Debattanten var forut for sin tid ved å være 

opptatt av likestilling, og i tillegg til skjønnlitterære tekster fikk hun publisert en rekke 

artikler og innlegg i aviser, som Dagbladet, Morgenbladet, Folkebladet 17. mai, Nyt tidsskrift 

og Nylænde. Teologer var blant dem som fikk gjennomgå, da Kitty Kielland ikke var enig i 

at kvinnefrigjøring og kristendom ikke kunne forenes. Hun støttet Christian Krohg og Hans 

Jæger, der hun blant annet til sistnevnte skriver: «Tak for Deres modige kraftige bog. Den var 

drøi at læse».31  

I den grad Kitty Kielland de siste årene har blitt løftet mer frem i lyset, er det 

hovedsakelig hennes arbeid som kunstner som har blitt vektlagt. Innsatsen hun la ned for å 

kjempe for kvinners rettigheter får kun én setning i Store norske leksikons artikkel om henne 

(Kirkholt 2019). Det finnes heller ingen større inngående gjennomgang av debattinnleggene 

hennes. En start er at Marte Petrine Fjordholm vårsemesteret 2019 ferdigstiller en 

masteroppgave ved Universitetet i Oslo om Kitty Kielland som samfunnsdebattant.   

 Blant temaene som opptok henne, var kvinners begrensede frihet i ekteskapet. Selv 

ble hun aldri gift. Dagmar Skavlan var gift med Olaf Skavlan, og Kitty Kielland uttrykker i 

flere brev at hun er fornøyd med søsterens ektemann, og hun finner «Trøst at tænke paa 

[hennes] Ægteskab» (10.06.1883), siden Olaf Skavlan forstår det urettferdige i at menns 

sidesprang skal godtas, men ikke kvinners eventuelle utroskap. På Nasjonalbiblioteket er det 

bevart et udatert fragment32 på fire sider til Dagmar Skavlan, som nesten utelukkende handler 

om kvinnens stilling i ekteskapet, og også her understreker hun at det gleder henne at Olaf 

Skavlan er der for henne, og ikke er som mange andre ektemenn, som ser på sin kone som 

«noget der tilhører dem». Kitty Kielland var opptatt av at kvinner skulle kunne kombinere 

mors- og yrkesrollen, og dette kommer til uttrykk i flere brev til søsteren, for eksempel etter 
																																																								
31	Brevet er udatert og i eie hos Nasjonalbiblioteket (Ms.4° 4318: A).  
32 Anne Melgård, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblitoket, mener fragmentet trolig er fra våren 
1887.  



	36	

svogerens død. Da skriver hun at søsteren ikke må stoppe sin egen utvikling: «[J]eg tror ikke 

noget menneske bør bare leve for andre, jeg tror, at ens eget jeg er det vigtigste for en selv, 

det ens første plikt» (03.08.1891).  

 I brevene til Eilif Peterssen er det imidlertid kunstneren som i hovedsak kommer 

frem. I januar 1874 forteller hun ham om en tegneklasse på kunstskolen som hun og tre andre 

kvinner dro på. Vanligvis var det kun menn i denne klassen, og lettere oppgitt og humoristisk 

skriver hun: «Herrerne har yttret en beroligende overraskelse over, at vi opførede os saa vel, 

hvad de frygtede, vi vilde gjøre, er mig ufattelig». I januar 1887 skriver hun at bøkene 

Kommandørens døtre av Jonas Lie og Mannfolk av Arne Garborg, utgitt året før, sier for 

henne det meste i kvinnesaken. Ellers er det lite å vise til fra disse brevene. Det kommer med 

andre ord i enkelte brev frem at hun engasjerer seg, men hun skriver overraskende lite 

eksplisitt om kvinners rettigheter og rolle, sammenlignet med brevene til Arne Garborg.  

 På slutten av 1800-tallet hørte det ikke til normalen at det oppsto nære vennskap 

mellom kvinner og menn utenom i ekteskapet, og det var heller ikke vanlig å diskutere 

kjønnsroller, slik Kitty Kielland og Arne Garborg gjorde. Det kommer tydelig frem i 

korrespondansen dem imellom at de kjente hverandre godt, og at de hadde et ønske om å 

være ærlige overfor hverandre. Det er spesielt i årene 1886–88 at hun skriver om kvinnens 

rolle, som passer godt med tiåret der hun var på sitt mest engasjerte, men det må tas med i 

betraktningen at det ikke er bevart så mange brev fra henne til Arne Garborg i årene hverken 

før eller etterpå. I de nevnte årene sier hun sin mening om felles bekjente, som Bjørnstjerne 

Bjørnson, og hun spør også retorisk om hvorfor Bjørnsons svigerdatter, Jenny Sandberg, ikke 

skal «have lov til at være den active som kvinne, hvis hun har mod til det» (06.12.1886). Hun 

vil også gjerne diskutere enkelte av Garborgs verk. I lesingen av Mannfolk spør hun: «Kalder 

Du hans følelse for Dagmar kjærlighed?», i omtale av romankarakterene.  

Innholdet i brevet datert 26. oktober 1888 handler nesten utelukkende om kjønnsroller 

og utroskap. Det starter med at hun er utilfreds med Garborgs «Discussion om kjærlighed» i 

Dagbladet, og går i detalj om hva hun mener om ekteskapet:  

 

Og da samlivet bestaar af to, saa skal der tænkes paa begge parter ikke bare paa, at 
han har en salig stund. Derfor kan der vel siges, betænk Dig gut, skal der blive noget 
af det, saa faar Du værsaagod beherske Dig, til Du føler begge deler røre sig i Dig, 
mennesket lever ikke af kjøde alene.  

 

Hun forklarer videre at menn ikke skal bli trofaste «fordi de har raset ud», for når en mann 

kan forstå en kvinnes tankegang, hvorfor skal det være en så fjern tankegang for ham? Tonen 
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er gjennomgående streng, og hun bruker også etternavnet hans for å understreke alvoret. 

Avslutningsvis går tonen mer i retning av unnskyldende: «Se nu tænker Du, Gud bevare mig 

vel, hvad er nu dette, hun præker om, der er jo ingen, som snakker om det». En leser i vår 

moderne tid får da en påminnelse om at hun tross alt var forut for sin tid i sine meninger om 

ekteskapet, da det mest sannsynlig kostet noe å ytre akkurat det hun mente.  

 Dette ville ikke en leser av korrespondansen mellom Kitty Kielland og Eilif Peterssen 

blitt påminnet, siden hun i stor grad har valgt å utelate å skrive om kvinnens rolle og 

rettigheter. Hva annet har hun valgt å utelate i brevene til de tre utvalgte mottakerne? Ut ifra 

innholdet i brevene er det ikke tegn til at overklassekvinnen brydde seg om dem «under» 

henne. Hennes meninger om sosiale forhold i samfunnet kommer ikke til uttrykk. Kitty 

Kielland var engasjert i sosialt arbeid frem til hun var 29 år, der hun blant annet var med på å 

starte et barnehjem (Gudmundson 2017a: 11). Dette engasjementet tok med andre ord slutt da 

hun startet med kunstutdanningen som 30-åring. Hvorvidt hun engasjerte seg i andre saker 

enn det som hadde direkte med kvinner å gjøre, kan naturligvis være noe som kommer til 

uttrykk i andre brev enn de som er valgt ut i denne oppgaven. Hennes meninger om religion 

kommer heller ikke frem i dette utvalgte materialet, men dette var kanskje heller ikke det som 

opptok hverken henne eller de tre mottakerne hennes mest.  
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4 Ettermælet  
 

 

 

I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan Kitty Kielland skriver til en nær søster, en 

god venn og en kunstnerkollega som hun verdsetter og respekterer. Ved å analysere og 

sammenligne brevene hun sendte, har jeg fått frem den store bredden hun viser i 

brevskrivingen. Hun vektlegger ulike ting til de tre mottakerne, som igjen fører til at hun 

viser forskjellige sider av seg selv. Dette har jeg vist ved å analysere brevene tematisk.  

Kitty Kielland slet med helseplager hele livet, så det er naturlig at dette emnet er 

gjennomgående i brevene, men det er varierende i hvor stor grad hun skriver om kropp og 

helse til de tre mottakerne. Det kan virke som om hun ikke vil fremstå passiv og utilstrekkelig 

overfor Eilif Peterssen, for i brevene viser hun ikke særlig tegn til svakhet, og hvis hun gjør 

det, er det pakket inn i fraser om hvor mye hun kjemper og jobber på. Brevene til Eilif 

Peterssen kan til tider få et romanaktig preg, og hun utbroderer om hva hun har gjort for å 

vekke inspirasjonen i henne. Det blir tendenser til en romantisering av det å være en 

hardtarbeidende kunstner. Det er imidlertid en annen side som kommer til uttrykk overfor 

Dagmar Skavlan og Arne Garborg. Her beskrives plagene mer i detalj, og hun legger ut om 

manglende livs- og arbeidslyst. Garborg er også den eneste som får innblikk i de negative 

tankene hennes om eget utseende, da hun skriver til ham at hun er stygg. Selv om hun 

fremstår som tøff og hard overfor sin mannlige kollega, eventuelt kolleger, siden brevene 

mest sannsynlig ble lest av andre, hadde hun likevel bekymringer og angst som påvirket livet 

hennes i stor grad.  

Hun virker heller ovenpå når hun forteller søsteren om familiemedlemmer, der det 

gjerne er negative utleveringer av enkelte. Dette er kanskje noe hun tillater seg, siden 

søsterrelasjonen mest sannsynlig vil bestå uansett, mens hos de to andre er det mer som står 

på spill. Eilif Peterssen har hun stor respekt for, og han er i tillegg en kunstneralliert. Når det 

gjelder Arne Garborg, kan hun risikere et nært vennskap. Kunstarbeidet får overraskende lite 

plass i brevene til Arne Garborg, til tross for at de begge er kunstnere, skjønt i ulike sjangre, 

og at hun gir uttrykk for at han er henne overlegen i skrivingen. Her er det snarere mer 

bekymringer omkring yrket hennes. Ved å fortelle ham om egen suksess, kunne hun ha prøvd 

å gjenopprette balansen, men det er kun til Eilif Peterssen hun forteller om seire på den 

fronten. I tillegg til å fortelle Eilif Peterssen om hvor hardt hun jobber, informerer hun om 
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egen fremgang, noe både hun selv og andre har lagt merke til. De kommer med kritikk av 

hverandres verk, og hun kan virke nervøs når han ikke kommer med tilbakemelding på verk 

der hun har etterspurt det. Dagmar Skavlan får høre om kunstarbeidet i form av bekymringer, 

om det så er vansker med å få solgt malerier eller mangel på inspirasjon. Kitty Kielland er 

med andre ord svært bevisst på hvem det er hun henvender seg til, siden variasjonen er såpass 

stor. 

Hennes selvbevissthet som brevskriver kommer særlig til uttrykk gjennom 

metakommentarene om å skrive brev. Gjennom disse får leseren innblikk i hvordan 

skriveprosessen har vært, og på samme måte som med beskrivelsene av vær og geografi, blir 

de mer enn bare fyll. De gjør derimot lesingen enda mer interessant, og løfter brevene opp et 

hakk. Vi følger gjerne forflytninger i både tid og sted, avbrytelser i skriveprosessen og tanker 

om hva et brev er og ikke er. Til Arne Garborg skriver hun ofte flere kladder før den endelige 

versjonen foreligger, der endringene gir oss innblikk i skriveprosessen. Været blir også med 

som en slags medforfatter, da det påvirker både arbeidet og når hun skriver brev. Det blir 

også bestemmende for lengden på brevet, hvor oppstykket det eventuelt blir og 

brevskriverens humør.  

Kitty Kielland var selvstendig og en pioner, noe som ikke kommer like godt frem i 

alle korrespondansene, men som i alle fall kan hevdes ut ifra hva hun oppnådde. Hun tok 

kunstutdanning i utlandet, blant få kvinner, og fikk stille ut malerier på kjente Salongen og 

Verdensutstillingen i Paris. Kunstneren var med på å stifte Norsk Kvinnesaksforening og 

skrev mange innlegg i aviser og tidsskrift om kvinnesaken – her også på en arena som denne 

tiden ikke var forbeholdt kvinnene. Kvinnesaksforkjemperen kommer til syne i brevene, men 

temaet om kjønnsroller er kun tydelig til stede i brevene til Arne Garborg av de to herrene; 

engasjementet hennes for kvinnesaken er lite til stede i brevene til Eilif Peterssen. Det er 

kanskje motstridende for henne overfor ham, at rollen som kvinnesaksforkjemperen krasjer 

med rollen som den kvinnelige kunstneren som vil lykkes og fremstå tøff? Meningene hennes 

om kvinnens stilling kommer frem, men mer implisitt, som for eksempel når hun skriver at 

hun er enig i innholdet i en bok, uten å komme inn på akkurat hva dette er.  

Det varierer med andre ord hvor tydelig hun er hva gjelder egne meninger, og det er 

generelt umulig å vite hvem hun skriver mest «sant» til av Dagmar Skavlan, Eilif Peterssen 

og Arne Garborg. I enkelte brev har jeg vist at hun kan fremstille sitt eget liv på to vidt 

forskjellige måter til ulike personer på omtrent samme tid, og at hun viser ulike sider etter 

hvem hun skriver til. Når hun da skal fremstilles av andre senere, lenge etter hennes død, 

velger de gjerne å dvele ved det som synes å være mest interessant, og som skiller seg ut, og 
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anlegger ikke nødvendigvis det perspektivet som best representerer henne slik hun faktisk 

var. Så i hvor stor grad skal leseren ha tillit til nyere fremstillinger av et menneske som levde 

for over hundre år siden? Når mange år med historie skal presses inn på noen sider i en 

artikkel eller en bok, må det selvsagt gjøres et utvalg – ofte gjort av kun én eller få personer – 

og utvelgelsen bekrefter det anlagte perspektivet. Lesere bør derfor være oppmerksomme på 

at mye også blir valgt bort, og at selv om flere formidlere velger den samme innfallsvinkelen, 

betyr ikke dette nødvendigvis at den representerer det mest sentrale i fortellingen om et 

menneskes liv. Hva er det så som går igjen i ettertidens fremstillinger av Kitty Kielland?  

 

4.1 Hadde Kitty Kielland ugjengjeldte følelser for Arne Garborg? 

Variasjoner av den ovennevnte clickbait-aktige tittelen går igjen i presentasjoner av 

korrespondansen mellom Kitty Kielland og Arne Garborg. Det svirret rykter omkring dem i 

deres samtid, noe også førstnevnte avsender skriver om og vifter bort: «At det ikke er 

sandhed ved jeg, da jeg selv skulde være med i det».33 Disse ryktene henger fremdeles igjen – 

nesten 150 år etterpå. Hvorvidt det fantes noe mer enn et nært vennskap mellom de to 

kulturpersonlighetene, er nemlig et yndet tema i fremstillinger av Kitty Kiellands liv.   

Kunsthistoriker Marit Lange hevder i kunstnerbiografien Harriet Backer (1995) at 

«Arne Garborg hadde et godt øye til Asta Lie, og Kitty Kielland hadde en plan om å gjøre et 

par av dem» (1995: 130). I Langes artikkel «Arne Garborg og Kitty L. Kielland» fra 2017, 

derimot, er det en påstått ulykkelig kjærlighet mellom hovedpersonene som står sentralt, og 

her er ikke Asta Lie nevnt. Professor i estetiske fag Hild Sørby tar for seg relasjonen i boken 

Jærmalerne. Jærmaleriet fra landskap til visjon, i kapittelet «Stille vann og stormende 

følelser». Tittelen i seg selv legger føringer for at leseren skal ta det neste som kommer for 

god fisk. Ifølge Sørby ble det «en vanskelig tid» for Kitty Kielland da Arne Garborg giftet 

seg, og «[h]ennes følelser for den åtte år yngre forfatteren var sterke» (2018: 32–33). Sørby 

begrunner de ugjengjeldte følelsene med at det verserte rykter omkring Kitty Kielland og 

Arne Garborg, og at hun sendte en betydelig sum penger til Hulda og Arne Garborgs bryllup. 

NRK-journalist Nina Nordbø fremhever det samme i sin artikkel «Hello, Kitty» (16.09.2018). 

Underoverskriften «Ulykkelig kjærlighet» skaper likeledes forventninger hos leseren om en 

tragisk kjærlighetshistorie.  

I Kitty Kielland – et portrett legger Marianne Terjesen vekt på at Kitty Kielland ikke 

opplevde kjærligheten og forble ugift hele livet. Dette vitner om en tradisjonell rolleforståelse 

																																																								
33 En av kladdene til et brev fra Kitty Kielland til Arne Garborg, datert januar 1887.  
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og et tydelig syn hos biografen på hva som er et fullverdig liv. Dette står i motsetning til 

hvordan Kitty Kielland burde blitt fremstilt: som en selvstendig, sterk kvinne, som var forut 

for sin tid og en pioner på flere områder. Dette blir for så vidt også fremhevet i boken, men 

hvor relevant er det å tillegge nesten like mye plass til å spekulere i om hun fattet interesse 

for andre menn? Kunstsamleren Olaf Schou var ifølge Terjesen sommeren 1904 «stadig i 

tankene hennes» (1999: 238), uten at det er mulig for leseren å se til solide kilder som kan 

belegge dette. Han var gift, men det tillegges ikke som noe av stor betydning. En stor del av 

kapittelet «Arne Garborg» i samme bok vies til spekulasjoner om Kitty Kielland hadde 

ugjengjeldte romantiske følelser for den nesten åtte år yngre Arne Garborg, og her kommer 

forfatteren også inn på pengesummen som Kitty Kielland sendte til Arne og Hulda Garborg 

da de skulle gifte seg 3. desember 1887. Beløpet var på 1500 kroner, og bidro til at bryllupet 

kunne gjennomføres. Terjesen hevder at pengestøtten var et resultat av Kitty Kiellands 

følelser for Arne Garborg, og at «[s]lik gir hun selv et avgjørende bidrag til dette vonde, som 

holder på å slite henne i stykker» (165).  

Pengesummen kan imidlertid like gjerne være et uttrykk for deres vennskap. Det var 

slett ikke uvanlig at hun støttet sine venner økonomisk, som for eksempel Harriet Backer. 

Kitty Kielland satt godt i det økonomisk, så hvorfor skulle hun ikke ha gitt pengegaver til sin 

gode venn Arne Garborg? 12. juli 1886 takker han henne for å ha sendt ham penger, så hun 

har altså lånt ham penger før bryllupet i desember året etter. 30. januar 1893 takker hun ham 

for tilbakebetaling av 500 kr, selv om det egentlig var en gave. Hun skriver han må vente 

med å betale resten til han er ovenpå og sikker i økonomien, og han får også påminnelsen om 

at hun vil være hans «allersidste kreditor». 6. september 1895 skriver hun til Hulda Garborg 

at Arne Garborg skylder henne en del penger, og at han har skrevet til henne at hun skal be 

om tilbakebetaling via kona.  

Terjesen hevder også at Kitty Kielland mislikte Hulda Garborg (1999: 166), men her 

er det også få kilder å vise til. Materialet hun baserer seg på, er brev mellom ekteparet 

Garborg, der kona tydelig er sjalu på mannens venninne. Overfor Jonas Lie karakteriser Kitty 

Kielland henne som et «halvdannet medmenneske» som «hader» henne (28.06–03.08.1888). 

Men hun skriver ikke at hatet gjengjeldes, og hun kan dessuten ha overdrevet den andres 

følelser for god effekt. Det kan synes som om Terjesen mener kjærlighetshistorien blir ekstra 

spennende hvis to kvinner kjempet innbitt om den samme mannen, men det kan være like 

sannsynlig at historien egentlig var at Kitty Kielland ikke hadde sans for Hulda Garborg i 

starten, siden sjalusien hennes så ut til å påvirke et godt og nært vennskap.   
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Å dømme utfra senere brev Arne Garborg skrev, kommer i alle fall ikke denne 

angivelige sjalusien til Hulda Garborg til uttrykk. Tvert imot fremhever han at: «Hulda er 

svært fornøiet over hvad Du siger om Kvindeskikkelser; hilser meget» (våren 1894). Det er 

også bevart to brevutkast fra Kitty Kielland til Hulda Garborg. I kladden datert 10. november 

1894 spør hun om den andre vil bidra med et foredrag i forbindelse med arbeid i 

Kvinnesaksforeningen. Tonen er hyggelig, og hun synes å henvende seg til ei som slett ikke 

er «halvdannet»: «Jeg skriver dette, fordi jeg tænkte, at saadant vilde være i Din interesse, og 

fordi jeg troede, at Du maatte være skikket dertil». Hvis de ikke hadde sansen for hverandre 

noen år tidligere, virker i alle fall dette å ha vært forbigående.  

Det er kun i noen få utvalgte brev at det er mulig å tolke det dithen at Kitty Kielland 

hadde ugjengjeldte følelser for Arne Garborg. Hulda Garborg hadde fått med seg ryktene 

omkring de to, så ektemannen skrev beroligende til henne at det ante ham at «Frk. K.» la mer 

i kameratskapet enn det han gjorde (Obrestad 1991: 125). Men Arne Garborg var kanskje 

også påvirket av ryktene? Og siden han kun skriver at det er en anelse, synes det ikke å være 

noe han faktisk har fått bekreftet av Kitty Kielland, som for øvrig ikke får fortalt sin versjon i 

denne korrespondansen. Høsten 1891 skriver hun til ham at «[d]er er somme ting jeg ønskede 

anderledes». Hva dette innebærer, vet vi ikke, og hun skriver aldri svart på hvitt at det er 

tidligere romantiske følelser hun mener. Halvannet år senere,	30. januar 1893, skriver hun at 

det er «pinligt at tænke tilbage til for 5 aar siden, der er saa meget, jeg kunde ønske ugjort». 

Tiden fem år tidligere samsvarer noenlunde med datoen for bryllupet, men hva som er pinlig, 

forklares ikke. For alt vi vet, kan brev være borte, der det forklares om noe annet pinlig som 

har skjedd. Det er ingen garanti for at bevarte korrespondanser er komplette, noe vi med 

sikkerhet vet er tilfelle med denne brevvekslingen. De brevene vi forholder oss til er med 

andre ord diskutable dokumenter og kilder, der det fort kan oppstå mistolkninger av 

utenforstående lesere.  

Kitty Kielland var 42 år og Arne Garborg 34 da brevvekslingen startet. Med en så stor 

aldersforskjell og deres ulike bakgrunn tatt i betraktning – han var fra en fattig bondefamilie 

på Jæren og hun var fra en patrisierfamilie i Stavanger – er det ut ifra datidens normer lite 

sannsynlig at de noen gang ville blitt gift. Men hvis man først har bestemt seg for 

innfallsvinkelen, er det enkelt å finne sitater fra brevene som kan tolkes på en slik måte at den 

kan bekreftes. Kjærlighetsspekulasjonene går inn i en rekke av populære forestillinger om 

hvordan en kvinne finner seg selv og lykken. Selv i boken som utkom i sammenheng med 

«Fri Luft»-utstillingen, og som i hovedsak omhandler kunsten hennes, inngår Marit Langes 
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artikkel om den ulykkelige kjærligheten, selv om det kun er slutten av artikkelen som er av 

relevans for kunstutstillingen.  

Hadde en muligens ugjengjeldt forelskelse blitt tematisert like mye hvis det var 

motsatt, og Arne Garborg hadde hatt følelser for Kitty Kielland? Må en kvinne ha en mann å 

forholde seg til? Og hvis hun hadde ugjengjeldte følelser – hvor sentralt skal punktet stå i 

fremstillinger av hennes liv? Den eneste som så langt i hovedsak har fokusert på vennskapet i 

denne brevvekslingen, er Ine Westlye Fintland. I sin hovedfagsoppgave om Arne Garborg fra 

2003 og i artikkelen «Å setja ord på vennskap» fra 200734 hevder hun at brevvekslingen 

mellom Kitty Kielland og Arne Garborg først og fremst går ut på å diskutere vennskapet 

deres, hva de kan si til hverandre, og hvordan de skal uttrykke seg overfor hverandre. Denne 

vurderingen vil jeg si meg enig i: Jeg mener det er et vennskap som dominerer innholdet i 

korrespondansen. Det er brevene vi har som kildemateriale, og i disse er det vennskapet de 

diskuterer. Ingen kan vise til solid dokumentasjon og etterrettelighet når det gjelder 

ugjengjeldte følelser – det heller mer mot å være ønsketenkning, som kommer til uttrykk i 

form av spekulasjoner og fiksjonalisering. Beleggene for at hun var forelsket, er i beste fall 

usikre, mens vennskapet er det derimot sterke belegg for.  

 

4.2 Hvilken historie om Kitty Kiellands liv er det vi møter i dag?    

Brev er i stor grad situasjonsbestemte rapporter, som avhenger av brevskriverens humør, 

dagsform, helse og været, for å ta noen eksempler. Kitty Kielland reflekterer i flere brev over 

at fremstillinger av situasjoner og mennesker kan leses og tolkes annerledes enn hvordan de 

var ment fra avsenders side. I et brev til Eilif Peterssen legger hun ut om det forrige brevet 

hun sendte:  

 

Da jeg alligevel skriver, kan jeg ikke lade være at sige, at det efterpaa forfærdede mig 
at have skrevet det om Heyerdal{sic.}, som Smith havde sagt, saadant kan man i et 
bevæget øieblik sige og forstaaes, det er langt annerledes med skrevne ord, men der 
lærer jeg aldrig, naar jeg skriver, har jeg personen saa klar for mig i tankerne, at det 
aldrig falder mig ind, at han kan faa brevet i en ganske anden stemning, saa at de 
sagte ord kan se aldeles anderledes ud, end naar man hører tonen, hvori de bleve 
sagte. (usikker datering, 1879) 

 

																																																								
34	En bearbeidet versjon, med den nye tittelen «Vennskapskunst og vennskapsspor», kan leses i 
Nasjonalbibliotekets bokutgivelse av korrespondansen mellom Arne Garborg og Kitty Kielland, utgitt 
i 2018. Som tittelen tilsier, så er det fremdeles vennskapet som står sentralt også i den nye versjonen.  
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Hun beklager også et tidligere brev til Arne Garborg, der hun skriver at med et godt humør 

kunne hun ha skrevet «i lette uanstødelige ord», men da hun skrev, var hun «besat af en 

uroens djævel», som førte til en annen stemning i brevet enn hun hadde tenkt (januar 1887, 

andre kladd). Hun var med andre ord klar over at forventninger og betydninger som tillegges 

et brevinnhold, kan være påvirket av andre faktorer enn selve ordene.  

Vi som ikke var blant Kitty Kiellands brevmottakere, møter i første omgang på 

forventninger i presentasjonen av brevene for oss, om det så er overskrifter, bokomslag eller 

hva hennes formidlere vektlegger av det hun skrev om. Den franske litteraturteoretikeren 

Gérard Genettes paratekstbegrep fra 1987 omfatter all tekst i en bok som ikke er en del av 

den litterære teksten, som for eksempel forord, sjangerbetegnelse og navnet på forfatteren. 

Disse blir terskler – inngangsporter – til teksten, og bidrar dermed til å påvirke leseren 

(Genette 2010: 92).  

Hvilke forventninger skapes hos oss lesere hvis vi står med den eneste eksisterende 

livsskildringen om Kitty Kielland i hånden? Vårt første møte med en bok er omslaget, som 

har mye å si for forventningene som skapes om innholdet. I mylderet av valg i bokhandelen 

trekkes blikket automatisk mot de mest appellerende omslagene, og på omslagets bakside blir 

leseren i korte trekk presentert for innholdet. Dette paratekstuelle elementet blir en 

utgivertolkning, som vil påvirke publikums lesing (Genette 2010: 103). På baksiden av Kitty 

Kielland – et portrett får leseren inntrykk av at boken handler om Kitty Kiellands forhold til 

menn. Mannlige kolleger og venner ramses opp den ene etter den andre. Felles for dem er at 

de alle har kjente navn. Kun én venninne blir nevnt. Det påpekes også at Kitty Kielland ikke 

var noen skjønnhet, og hennes manglende romantiske relasjon til menn beskrives. Her 

fremstår det som om Kitty Kielland skilte seg spesielt ut, men blant kvinnelige kunstnerne i 

samtiden tilhørte hun faktisk majoriteten. Kun én tredjedel av dem ble gift (Wichstrøm 1997: 

20). Baksideteksten nevner så vidt at Kitty Kielland var en betydelig kunstner og 

kvinnesaksforkjemper, og den gir heller inntrykk av at denne boken handler om en kvinne 

som klarte å oppnå suksess, til tross for at hun aldri klarte å finne seg en mann.  

Blant Genettes paratekstelementer finner vi også sjangerbetegnelser. Marianne 

Terjesen har valgt å kalle boken sin for et portrett. Dermed synes hun å stå friere i 

fremstillingen sin, enn hvis hun for eksempel hadde valgt å kalle den en biografi. Dette passer 

også bra med beskrivelsen av sjangeren i litteraturprofessor Marianne Egelands Hvem 

bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre (2000):  
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«Portrett» brukes til dels synonymt med biografi, selv om siktemålet normalt er 
snevrere og mer synkront enn livsskildringens. Det er personens karakter eller 
personligheten i all sin velstand et portrett søker å formidle, enten det skjer ved hjelp 
av ord eller fremstillingen er billedmessig. Felles trekk mellom biografens og 
portrettmalerens arbeid har vært påpekt fra antikken av. (2000: 93–94) 

 

Terjesen synes å ville forstå hvem Kitty Kielland var, og hun formidler da ofte det som 

kanskje foregikk i tankene hennes. En slik fiksjonalisering av det biograferte objektet fører til 

at leseren kan bli i stuss om etterrettelighet om fremstillingen mer generelt. Marianne 

Egeland har i artikkelen «Garffs SAK – himmelstormende eller tidstypisk» (2002) beskrevet 

livsskildringssjangeren ved totusenårsskiftet, som hun kaller «pose–og–sekk-biografien». 

Mange forfattere av moderne biografier ønsker nemlig å benytte fiksjonsvirkemidler, 

samtidig som de vil formidle virkelighet. Dette kommer for eksempel godt til syne i 

dramatiserte og dramatiske scener, som kapitlene gjerne starter med. Disse kan gi 

fremstillingen et mer «livaktig» preg, men grepet kan også virke forstyrrende for leseren. 

Alle kapitlene i Kitty Kielland – et portrett starter med en dramatisert scene, som er i 

presens. Dette er vanlig praksis, der biografen later som om hun er til stede og i tillegg har 

tilgang på den biografertes tanker og følelser (Egeland 2000: 84–85). Boken er bygget opp 

både kronologisk og tematisk; det er tre deler med avgrenset tidsperiode, som alle er delt opp 

i tematiske kapitler der periodene overlapper. Egeland kaller dette «både–og-teknikk», der 

enkelte temaer overstyrer tidsrekkefølgen, og dette er vanlig praksis blant biografer (2002: 

107–108). I fremstillingen av et liv må biografen blant mange relasjoner velge seg ut de som 

hun mener er viktigst. Det er tre relasjoner som Marianne Terjesen har valgt å fremheve, og 

som det dermed er nærliggende for leseren å tro at er de viktigste i Kitty Kiellands liv: 

relasjonen til Harriet Backer, til Arne Garborg og til Alexander Kielland.     

I Terjesens kildehenvisninger til kapittelet om relasjonen mellom Kitty Kielland og 

Harriet Backer skriver hun at det er få kilder som omhandler dette forholdet; ingen av 

brevene dem imellom er bevart. Likevel vier hun denne relasjonen et eget kapittel. «Fordi de 

er enige i livets store og viktige spørsmål, har det vokst frem et samhold mellom dem, og de 

er blitt hverandres viktigste medmennesker» (1999: 109), skriver Terjesen, men det er ikke 

mulig for leseren å se hvilke kilder hun har som gir henne belegg for å komme med denne 

påstanden. Viktigheten som tillegges denne relasjonen, bunner i at vi med sikkerhet vet at de 

to kunstnerne tilbragte mye tid sammen og levde tett på hverandre over en lengre periode. De 

delte ofte atelier og leilighet, men som Terjesen påpeker, var dette vanlig for kvinner på 

denne tiden, fordi det var praktisk og økonomisk gunstig.  
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Flere har spekulert i om det var et lesbisk kjærlighetsforhold mellom Kitty Kielland 

og Harriet Backer, og i forbindelse med utstillingen «Fri Luft» i 2017 fikk kurator Janeke 

Meyer Utne spørsmål om dette fra en journalist fra magasinet KUNST. Hun starter svaret sitt 

med å si at flere mannlige kritikere har etterlyst en diskusjon av denne «elefanten i 

rommet»,35 og Utne uttaler at publikum også er opptatt av om samboerskapet mellom de to 

kunstnerne var mer enn kun av praktisk art. Hun sier deretter at hun har valgt å tematisere 

denne spekulasjonen i utstillingen, til tross for at hun ikke føler det er relevant for Kitty 

Kiellands kunstnerskap, og at det ikke finnes kilder som tilsier at de hadde et 

kjærlighetsforhold (Reif 2018). Det kan synes som om hun mener at det å gi publikum og 

presse det de vil ha, er viktigere enn å gi en mest mulig korrekt fremstilling av Kitty 

Kiellands liv.  

Bortsett fra det praktiske rundt boforhold og fellesskapet de hadde som dyktige 

kvinnelige kunstnere, finnes det lite materiale som viser til at Kitty Kielland og Harriet 

Backer hadde mye til felles. Terjesen bruker faktisk snarere plass på å fremheve hva som 

skilte dem: «[D]e er ikke like», og «et nært samliv mellom dem kan være anstrengende» 

(110). Somrene 1881 og 1884 er de sammen, men «[b]are et par ganger til i løpet av over 

tredve år skal de velge seg samme sommeroppholdssted» (1999: 113). I tillegg vies plass til å 

beskrive skjevheten i relasjonen deres. Kitty Kielland sto bedre stilt økonomisk, og forsørger 

til dels Harriet Backer. Ifølge Terjesen tilbringer de to kvinnene heller ikke særlig mye tid 

sammen:  

 

I timevis av gangen, vinteren igjennom, arbeider de på hver sin kant og møtes bare til 
hastige måltider og korte kveldsstunder. Når våren kommer, reiser Kitty gjerne til 
Cernay La Ville utenfor byen, og nøyer seg med korte hjemturer for å møte venner 
som har lagt veien om verdensbyen, eller til Salon-åpningen i mai. Og somrene, 
hjemme i Norge, tilbringer de to venninnene som regel på hver sin kant. (112)  

 

Til tross for den asymmetriske relasjonen hevder likevel Terjesen at Kitty Kielland og Harriet 

Backer var fortrolige, og at de nesten var som søstre å regne. Kunstnerisk var det imidlertid 

Harriet Backer som hadde et overtak, men heller ikke dette var ifølge Terjesen en trussel for 

vennskapet deres. Mens Kitty Kielland sto utendørs og malte landskap, befant Harriet Backer 

seg mest innendørs og malte interiører. Terjesen bruker denne forskjellen til å begrunne hvor 

nære de var: «Slik går de ikke i veien for hverandre, og kanskje er også det med på å gjøre 
																																																								
35 Se for eksempel Øystein Sjåstads anmeldelse «Kitty L. Kielland: En kunstner for vår tid»: 
https://www.contemporaryartstavanger.no/kitty-l-kielland-en-kunstner-var-tid/. 30.06.2017. 
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forholdet deres så sterkt» (112). Kitty Kielland og Harriet Backer var forskjellige både privat 

og som utøvende kunstnere. Ut ifra de tilgjengelige kildene som legges frem, virker det som 

om vennskapet var av en mer praktisk art. Det kan godt være at det var et nært vennskap 

mellom dem, men har portrettøren valgt å trekke frem Harriet Backer først og fremst fordi 

hun er mer kjent enn for eksempel Dagmar Skavlan? Sistnevntes nære relasjon til Kitty 

Kielland finnes det tross alt kilder på. Kanskje skyldes inkluderingen av Harriet Backer at 

boken trenger en berømt kvinne for å balansere relasjonen til de to utvalgte berømte 

mennene?  

Kapittelet om Kitty Kiellands relasjon til den fem og et halvt år yngre – og den langt 

mer kjente – broren, har rett og slett fått navnet «Alexander». De to søsknene hadde til felles 

at de skilte seg ut i Kielland-familien ved å velge kunsten over handelshuset. For å forsterke 

beskrivelsen av den nære relasjonen deres skriver Terjesen at Alexander støtter søsteren når 

hun tar striden med faren og velger kunsten som levevei (189). Her motsier imidlertid 

biografen seg selv, for på side 37 skriver hun at Alexander var for liten til å forstå og gi sin 

støtte til storesøsteren da hun valgte å satse på kunsten, og at hun generelt møtte lite 

forståelse hjemme hos familien.  

I brevene finner de fellesskap og støtte gjennom diskusjonen av samfunnsendringer, 

aktuelle debatter, kunst og litteratur, heller enn private saker og følelser. I likhet med hva 

Terjesen skriver om Kitty Kielland og Harriet Backer, beskrives også Kitty og Alexander 

Kielland som forskjellige, og de har sine strider. Når for eksempel sedelighetsdebatten pågår 

for fullt i 1887, befinner søsknene seg på hver sin side. Ingen brev fra Kitty Kielland til 

Alexander Kielland synes å være bevart, så kildematerialet er muligens noe tynt for å kunne 

forsvare å bruke på et helt kapittel på søskenrelasjonen.  

Dette blir tydelig i kildehenvisningene, der Terjesen skriver: «Hist og her ellers i 

hennes brev, og i Alexanders, finnes det omtaler av slektens medlemmer og hennes forhold 

til dem» (265). Her vil det ikke være lett for leseren å skjønne nøyaktig hvilke brev det er hun 

sikter til. Det er generelt varierende hvor presise Terjesens kildehenvisninger er. Denne 

mangelen på presisjon gjør det vanskelig for leseren å finne igjen kildene hun har brukt. Til 

tross for dette brukes Kitty Kielland – et portrett ukritisk som autoritativ kilde i flere tekster 

skrevet om kunstneren etter bokens utgivelse i 1999. De har alle tatt den for å være en 

etterrettelig gjengivelse av Kiellands liv og person, uten å stille spørsmål ved fremstillingen. 

De stusser for eksempel ikke over at biografen umulig kan ha hatt kjennskap til de innerste 

motiver til et menneske som levde for over hundre år siden. Boken er brukt som kilde i 

artikkelen om Kitty Kielland på Wikipedia, og Store norske leksikon har også portrettboken 
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som én av to hovedkilder. Alle artiklene om Kitty Kielland som jeg har brukt i denne 

oppgaven, har Kitty Kielland – et portrett i litteraturlisten. Denne diskutable fremstillingen er 

ikke engang å få tak i andre steder enn på bibliotek og i antikvariat. Slik blir det også 

vanskelig for interesserte lesere å ettergå Terjesen. Utilgjengeligheten gjelder også for 

artikkelantologien Kitty Kielland – Fri luft, som kom ut i forbindelse med Stavanger 

kunstmuseums omfattende utstilling, for denne er utsolgt på forlaget.  

At Kitty Kielland – et portrett ikke er til å unngå synes åpenbart – dette er tross alt 

den eneste livsskildringen i bokform om kunstneren som er tilgjengelig. Dette er noe 

biografen skal ha heder for å ha bidratt med, men tyngden den har fått, og den ukritiske 

bruken vil jeg hevde er problematisk. Når kun et fåtall personer har kompetanse om Kitty 

Kiellands liv, blir det dessuten automatisk de samme navnene som går igjen som autoriteter. 

Det betyr at de samme få personene sitter på mye makt med hensyn til hvordan historien 

fremstilles. Spekuleringer kan i ettertid fort bli tatt for å være etterrettelige fakta, bare de blir 

gjentatt mange nok ganger.   

Med unntak av Harriet Backer er det få kvinner som generelt trekkes frem i 

sammenheng med Kitty Kielland. Slik hun selv har fått en birolle i historien, får andre 

kvinner igjen biroller i hennes liv. Hvor blir det av andre venninner, kolleger og 

familiemedlemmer i livshistorien hennes, som Asta Nørregaard, Thomasine Lie, Vedastine 

Aubert, Johanne Margrethe Sømme og Anna Sømme? Det er bevart mange brev etter Aubert 

og Sømme-slektningene i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, så det er ikke mangel på 

materiale. Kitty Kielland hadde også studievenninner i Karlsruhe, til tross for at få kvinner 

tok kunstutdanning. Det er med andre ord nok av kvinner å velge blant.  

De kjente mennene går derimot igjen, som her i en nettartikkel på NRK, der ikke 

engang Kitty Kiellands navn er nevnt i innledningen: «Forfatter Alexander Kiellands søster 

var en pioner, både som landskapsmaler og kvinnesakskvinne på slutten av 1800-tallet» 

(Espeland 2017). Det samme er tilfelle i en artikkel i ukebladet Familien: «Hun utfordret 

mannssamfunnet og malte lyngheiene på Jæren. Nå kommer boka om Alexander Kiellands 

modige storesøster» (Berg 1999: 30). I Norsk biografisk leksikons artikkel om Eilif Peterssen 

er Kitty Kielland kun nevnt i forbifarten som en av hans elever sammen med Asta 

Nørregaard. Store norske leksikon nevner henne ikke i det hele tatt i sin artikkel om Eilif 

Peterssen. Han nevnes derimot flere ganger i artikkelen om henne, og det står at hun var 

sterkt knyttet til ham (Kirkholt 2019).  

Det er noe ironisk i at den selvstendige pioneren Kitty Kielland til stadighet i 

ettertiden skal presenteres som en kvinne med eller uten relasjoner til menn, når det var hun 
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som i sin samtid inntok mennenes arena. Ved å bryte med den tradisjonelle rollen som 

husmor, oppnå suksess som kunstner, male utendørs og være en aktiv samfunnsdebattant, 

skilte hun seg ut. Var det noen som klarte seg fint på egen hånd uten å være avhengig av en 

mann, så var det Kitty Kielland.  
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Tekstgrunnlaget  

(Totalt 81 brev, inkludert kladder) 

 

Fra Kitty Kielland til Dagmar Skavlan (16) 

Ms.fol. 4318, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

[Udatert visittkort] 

12.01.1879 

03.11.1879 

11.01.1880 

14.01.1882 [Feildatert av Kitty Kielland til 1881] 

17.04.1881 

Høsten 1881 

14.07.1882 

06.01.1884 

Våren 1887 [Udatert fragment]  

03.08.1891 

30.08[.1892] [Ufullstendig datert] 

08.08.1904 

05.01.1905 

19.02.1905 

Brev i privat eie: 

10.06.1883 

 

Fra Dagmar Skavlan til Kitty Kielland (1) 

Ms.fol. 4318, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

Høsten 1890  

 

Fra Kitty Kielland til Eilif Peterssen (29) 

Brevsamling 209, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

[Udatert brev fra 1870-årene]  

[Udatert, 1874?] 

30.01.1874 

09.11.1874 



	 51	

[1876] 

[1876–7] 

10.06.1876 

August 1876 

16.09.1877 

06.10.1877 

[Udatert, 1878] 

19.–25.10.1878 

12.03.1879 

April 1879 [poststemplet 31.03, men katalogisert til april 1879] 

17.07.1879 

August 1879 [usikker datering, kan også være fra våren 1879] 

[1880–85, «80-årene» er skrevet med blyant på brevet] 

18.02.1880 

23.09.1883 

08.01.1887 

06.02.1889 

14.03.1889 

21.02.1897 

20.03.1897 

02.01.1905 

10.01.1905 

27.03.1905 

29.08.1906 

10.09.1908 [antagelig november] 

 

Fra Eilif Peterssen til Kitty Kielland (3) 

Brevsamling 209, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

03.09.1876 

21.07.1884 

07.12.1890 

 

Fra Kitty Kielland til Arne Garborg (22) 

Brevsamling 140, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 
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1886–1888 [18 kladder] 

23.02.1887 

1891 [trolig på høsten] 

Brev i privat eie: 

29.? [ukjent måned, trolig 1885] 

13.01.1887 

 

Fra Arne Garborg til Kitty Kielland (4) 

Brevsamling 129, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

07.04.1886 

12.07.1886 

06.01.1890 

[Våren] 1894 

 

Fra Kitty Kielland til Jonas (og Thomasine) Lie (2) 

Brevsamling 119, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

28.06–03.08.1888  

01.05.1891 

 

Fra Kitty Kielland til Hans Jæger (1) 

Ms.fol. 4318, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

[Udatert brev] 

 

Fra Kitty Kielland til Hulda Garborg (2) 

Brevsamling 177, Nasjonalbiblioteket, Oslo: 

10.11.1894 

06.09.1895 

 

Fra Alexander Kielland til Jacob Kielland (1) 

Kan leses i Bokselskap.no sin e-bokpublikasjon av Alexander Kiellands brev:  

https://www.bokselskap.no/boker/brev18691906/1890-2.  

12.12.1890 
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