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Forord  
Under arbejde med slægtsforskning opdagede jeg i 2011, at der på Det kgl. Bibliotek befandt sig et 

originalmanuskript af Emmy Ingeborg Brun med den lidt kryptiske titel "Ben Oni. Blade af Emmy Hanums 
Dagbog."  Det er ikke en egentlig dagbog, men hun har i 1910 skrevet kort om sin barndom og indført en 

række digte, som hun har forfattet siden 1888. Dertil kommer en del sider med beskrivelse af de ni 

forudgående års ophold  på sindsygehospital, først på Sindssygeanstalten ved Aarhus og senere på 

Philadelpia i Dianalund.   

  

Ved samme lejlighed dukkede nogle breve op – også på Det kgl. Bibliotek. De afspejler hendes interesse for 

planeten Mars – specielt hendes arbejde med at fremstille glober af planeten baseret på publicerede 

observationer. Dette skrift samler kendte oplysninger, som det har været muligt at finde om denne side af 

hende.  

  

Glostrup den 18. juni 2012  

Uffe Kim Poulsen  

  

  

26. marts 2013, v3:  

Den seneste opdatering omtaler salget af en af hendes mars-glober på Bonhams auktioner i London.  Den 
fik hammerslag ved 50.000$.  

  

18. marts 2019 v4:  

Denne version er opdateret med salget af endnu en af hendes glober på Bruun Rasmussens auktioner i 
København. Den fik hammerslag ved 160.000 kr.  
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Indledning  
Om forfatterinden  
Emmy Ingeborg Brun blev født den 27. juni 1872 på Louisiana i Humlebæk som datter af hofjægermester 

Alexander Brun og hans tredie hustru Louise, født Wolff. Hun havde to ældre brødre Carl Frederik Emil (født 
1865) og Alf Harald Brun (født 1866).  

  

Ingeborgs mor var ’nervesvag’ og ikke meget til stede for børnene. Hun var således i Schweitz omkring 

1880, og i hvert fald i perioden 1901 til 1911 indlagt på Middelfart Sindssygehospital.  

  

Ingeborgs ældste broder Carl var gartnerelev, men indlægges som 32-årig på sindssygehospitalet Sankt 

Hans i Roskilde, hvor han befinder sig, indtil han dør 45 år senere.  

  

Den yngste bror Alf fik en officersuddannelse og tog sin afsked med kaptajnsrang i 1918. Derefter  

påbegyndte han en international karriere, der blandt andet bragte ham til Rusland og Tyrkiet som delegeret 
ved krigsfangeudvekslingerne efter Første Verdenskrig.  

  

Ingeborg selv har tydeligvis fået en god undervisning med klassisk dannelse, er meget bredt orienteret, 
følger med i politik og videnskab (specielt astronomi), er meget idealistisk - men nok også kompromisløs. 

Hun har sikkert været - i hvert fald virket - usædvanlig på mange måder, som det vil fremgå ved læsning af 

hendes dagbog.  

  

Om hun også selv var arveligt belastet, som moderen og broderen Carl, er uvist, men hun har været 

’nervesyg’ og var også en overgang tvangsindlagt på sindssygehospital. Ifølge hendes beskrivelse var det 

broderen Alf, der stod bag, og først efter ni år lykkedes det hende ved venners hjælp at få attester på, at 

hun ikke var sindssyg og dermed i 1910 at komme ud igen. Nu var hun imidlertid så syg, at hun måtte holde 

sengen, indtil hun døde den 19. maj 1929 i sit hus ved Svendborg.   

  

På trods af sygdommen var hun i de mellemliggende år ret aktiv. Hun var grebet af Henry George’s tanker 

om jordrentelov, og hun interesserede sig for planeten Mars.   

  

Flere oplysninger om Ingeborg kan findes på: 

http://www.ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I3557&tree=SLDB.  

Redaktionelle bemærkninger  
Brevenes bogstavering og tegnsætning er bibeholdt.  

  

Alle mine noter til teksten er samlet i det afsluttende kapital. Ord, der har en tilknyttet note, er markeret 

med notens nummer ( fx Bog7 ).  

    

Hendes relationer til astronomien  
I det følgende gengives en række af oplysninger med relation til astronomi – specielt planeten Mars –, som 

de sidste par år er fundet om Emmy Ingeborg Brun.  

http://www.ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I3557&tree=SLDB
http://www.ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I3557&tree=SL
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Ingeborg Brun medlem af Det norske geografiske selskab (1896-97)  
  

Fortegnelse over Det norske geografiske selskabs medlemmer 1896— 97  

...  

C. Medlemmer, der tilhører andre medlemmers husstand.  

...  

Brun, frk. Ingeborg.  

...  

  
(kilde: www.archive.org/stream/aarbok00selsgoog/aarbok00selsgoog_djvu.txt side 662,)  

     

http://www.archive.org/stream/aarbok00selsgoog/aarbok00selsgoog_djvu.txt
http://www.archive.org/stream/aarbok00selsgoog/aarbok00selsgoog_djvu.txt
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Ingeborg Brun forærer globus til Islands Universitet 1920  
  

 
  

X. Söfn háskólans.  

....  

Ingeborg Brun, Strandgaarden pr. Svendborg, sendi háskólanum að gjöf Lowells-likan af reikistjörnunni 

Mars, er hún sjálf hefir gert af mikilli list.  

  

X. Universitets Samlinger  

....  

Ingeborg Brun, Strandgaarden pr. Svendborg, sendte universitetet en gave Lowells model af planeten Mars, 
som hun selv har gjort med stor kunst.  

  
(kilde: Árbók háskóla Íslands, Årbók 1920-1921, s. 37)  
   

Nordisk Astronomisk Tidsskrift, 1921  
  

NORDISKE AMATØRASTRONOMER  

  

Frk. Ingeborg Brun.  

Hosstaaende Billede er en Gengivelse af en Marsglobus, en af de mange smukke, der er forfærdiget af Frk.  

Ingeborg Brun, Gudme paa Fyn.  

Mellem danske Amatørastronomer indtager Frk. Brun en meget ejendommelig Stilling. Hun har intet  

Observatorium, ingen Kikkert. Paa Grund af mangeaarig Sygdom er hun forhindret i direkte Studium af det 

Himmellegeme, Planeten Mars, som hun har viet sin Kærlighed. Og dog turde hun være en af dem, der 

kende vor Naboplanet bedst.  

Den, der skriver disse Linjer, har aldrig haft Lejlighed til personlig at træffe Frk. Brun, men det har dog været 

mig muligt at danne mig en Forestilling om hendes ejendommelige Udviklingshistorie. Frk. Brun tilhører den 

bekendte Brunske Slægt. Gunstige ydre Betingelser syntes at love det bedst mulige for Udviklingen af 

hendes store intellektuelle Evner, der er parret med i ualmindelig høj Grad ideelle Anlæg. Hendes Trang til 
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Studiet af fremmede Verdener er vokset op paa Grundlag af et personligt Livssyn, og hun hører til den Type 

af astronomisk Interresserede, for hvem det astronomiske Studium, spiller en dybt indgribende Rolle for 

hele deres Verdensanskuelse og for deres Kraft til Resignation overfor Skæbnen. Og Frk. Brun har haft 

rigelig Brug for denne Kraft.  

I mange, lange Aar har hun af Sygdom været bundet til Sengen, og hendes pragtfulde Marsglober - af hvilke 

hun bl. a. har skænket Københavns Observatorium et Eksemplar - er Frugter af et rent litterært Studium, 

særlig af Lowells Arbejder.  

  
(kilde: Nordisk Astronomisk Tidsskrift, 1921, side 70-71)  
   

Ingeborg forærer globus til norsk observatorium, 1925  
Uddrag af det norske rigsarkivs søgeside:  

Felleskatalogen for Arkivet  
Arkiv: RAFA-2475 Forsvaret, FDIVE  
Arkivskaper(e): FDIVE  
Serie: Da - Sakarkiv 1, 1906 - 1958  
Ident:L0101  
Placering: 3C 237 2/4 Navn 

- Innhold:  
0012 R14B3 Lowen-Globus til Kr. A. Observatoriet1 fra Ingeborg Brun      1925  

  
(kilde:  
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=adb58010fbbf6d0202a085e4e4474264&ft=1&arkivid=1163&se 

rieid=12542 )  

  

     

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=adb58010fbbf6d0202a085e4e4474264&ft=1&arkivid=1163&serieid=12542
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=adb58010fbbf6d0202a085e4e4474264&ft=1&arkivid=1163&serieid=12542
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=adb58010fbbf6d0202a085e4e4474264&ft=1&arkivid=1163&serieid=12542
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=adb58010fbbf6d0202a085e4e4474264&ft=1&arkivid=1163&serieid=12542
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Billeder af hendes glober.  

The history of meteoritics and key meteorite collections: fireballs, falls ...  

By Gerald Joseph Home McCall, Richard John Howarth  
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Uden Emmy giver Google:  en dansk kunstner/astronom Ingeborg Bru(h)n, [side 214] der fra 1915-21 

lavede en håndmalet globus af Mars - måske lavet specifikt til Vatikanet.  

[side 216] "Biographical information on Ms Bruhn, even the spelling of her name, is uncertain. Claus Thykier 

of the Ole Römer Museum in Copenhagen (which also has one of these globes) writes: 'Ingeborg Brun was 
born about 1893. She was very interested in astronomy, but was not allowed by her father to study at the 

university. Therefore she became neurasthetic, went to bed and spent the rest of her life in bed. There she 

manufactured her beautiful globes'. No date of death is known..... He also cites an article about her in 

Astronomisk Tidsskrift, 1921, No. 2. pp. 70-71 that spells her name as Brun.....  

  

  

(kilde: http://books.google.dk/books?id=7SvtVoa1W- 
cC&pg=PA216&lpg=PA216&dq=ingeborg+brun+astronomi&source=bl&ots=VZvpyK51me&sig=e7lbGcepxG 

6ZVhGIxiKW_VqrB3A&hl=en&sa=X&ei=F_MBT6aROsn3sgay1JU5&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=i 

ngeborg%20brun%20astronomi&f=false)  

    

The Martian Globes of Ingeborg Brun  

Although only produced in a limited number, the hand-painted Martian globes of the Danish female 

amateur astronomer Ingeborg Brun (c. 1893-19??), whose name is sometimes also spelled as Bruhn, 

deserve special mention for their beauty and detailed rendering of the supposed Martian canals.  

• Varying inscriptions:  

o “Mars efter | Lowells Glober | ca. 1903-1909 | FREE LAND • FREE TRADE • FREE MEN | Thy 

will be done on earth, as it is in heaven”  
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o “Mars efter | Lowells Glober | ca. 1905-1909 | FREE LAND • FREE TRADE • FREE MEN | Thy 

will be done on earth, as it is in heaven”  

o “Mars efter | Lowells Glober | 1905-1909 | Free Land • Free Trade • Free Will • Free Men” 

o “MARS | efter Lowells Glober | 1894-1914”  

o “MARS | efter Lowells Glober | 1894-1914 | Thy will be done on earth as it is in heaven | 

Free Land • Free Trade • Free Men”  

• Diameter 20 cm; height 38-40 cm; base made of wood or bronze  

• Hand-painted globes based on the observations of Percival Lowell – click here for a close-up view of 

a typical Brun globe  

• Copies: Whipple Museum of the History of Science (Cambridge); Museo Specula Vaticana (Castel 

Gandolfo); National Museums Scotland (Edinburgh); Museum Observatoire Camille Flammarion  

(Juvisy-sur-Orge); Ole Rømer Museet (Taastrup); Randy and Yulia Liebermann Lunar and Planetary 

Exploration Collection  

  
Martian globe made around 1915 by Ingeborg Brun. Private collection  

  
(kilde: http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/martianglobes.htm)  
   

  

Ingeborg Brun's Globe of Mars  

Hand painted by the Danish astronomer Ingeborg Brun in 1909.  Offered 

to Camille Flammarion by Percival Lowell.  

Photo taken at the SF Exhibition in Paris Sicence Museum, 2011.  

http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/images/brun_globe_detail.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/martianglobes.htm
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/celestia/martianglobes.htm
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(kilde: http://planetologia.elte.hu/ipcd/ipcd.html?cim=mars_1909)  

  

    

  

Ingeborg Brun's Mars-globe på Kroppedal Museum  

På Kroppedal Museum i Taastrup ved København er en af Ingeborg Bruns Marsglober udstillet. Det drejer 

sig formodentlig om den, som hun den 27. juni 1915 forærede til Observatoriet (se korrespondancen i det 

følgende afsnit med breve).  

http://planetologia.elte.hu/ipcd/ipcd.html?cim=mars_1909
http://planetologia.elte.hu/ipcd/ipcd.html?cim=mars_1909
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Københavns Observatoriums Marsglobus fremstillet og skænket af Ingeborg Brun.  

  
(kilde: privat foto, 30-05-2012)     

Ingeborg Brun's Mars-globe på Bonhams auktioner  2012  

Bonhams auktioner i New York bekendtgjorde den 5 dec. 2012, at en mars-globe, fremstillet af Emmy 

Ingeborg Brun, havde fået hammerslag ved 50.000$. For interesserede købere var givet følgende 
oplysninger.  

BRUN, EMMY INGEBORG. 1872-1929.  

[Inscription on base:] Mars efter Lowell's Glober [sic]. Denmark, c.1905-1909.   

Diameter 8¼ inches (210 mm). In manuscript, ink and body color, varnished. Raised on a patinated 

bronze column and circular plinth base. Further inscriptions on base reading "Free Land ° Free Trade 
° Free Men; Thy will be done on earth, as it is in heaven."  

A HAND-PAINTED GLOBE, MADE BY A DANISH LADY ASTRONOMER. Ingeborg Brun was bed-ridden, 
and produced a small number of hand-painted Mars globes based on the work of the American 

astronomer Percival Lowell [1855-1916]. Inspired by the suggestion of the Milanese astronomer 

Giovanni Schiaparelli that there were artificial canals on the planet—an optical illusion, as it turned 

out—Lowell had studied Mars from his Flagstaff observatory, and published Mars (1895), Mars and 

its Canals (1906), and Mars as the Abode of Life (1908). "Free Land, Free Trade, Free Men" was a 
popular socialist slogan, inspired by the writings of the politician economist Henry George; socialist 

utopians of the period hoped that Mars could be the ideal place for a new, free society.  
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Brun is known to have presented Flammarion with one of her globes, and it can be seen in the 

background of the photograph included in this lot. Fewer than ten of Brun's Mars globes appear to 

have been recorded.  

 

[kilde:  www.bonhams.com/auctions/20830/lot/129/ ]  

Ingeborg Brun's Mars-globe på Bruun Rasmussens auktioner 2017  

  

Auktionshusets beskrivelse i kataloget lyder oversat til dansk:  

”Mars efter Lowell’s Planiglob (1905) tegnet på papir med blæk, koloreret og lakeret, 

monteret på en sort stander af træ, udført af Emmy Ingeborg Bruun, Danmark ca. 1918. 

Diameter 14 cm, højde 29 cm.  

Leveres med to håndlavede brochurer ’Generala Globo di la Planeto Marso facita segun la yarala 

globi da Percival Lowell, de 1894-1914”, ”Ingeborg Brun design 1918” og samtidige fotografier.  

Det mest interessante er næsten beskrivelsen af globens proviniens:  

”I kapacitet af medstifter og præsident for det danske Henry George Selskab blev Sophus  

Berthelsen i 1918 foræret denne globus af Ingeborg Brun, som selv var dybt fascineret af 

Henry George’s tænkning: Fri handel, Fri verden, Frie mennesker . -  Globen er siden 
nedarvet i familien. ”  

Sagfører Sophus Berthelsen var værge for Ingeborg under sidste del af  hendes ophold på Philadelpia i 

Dianalund og indtil hun igen blev kendt myndig. Også derefter varetog han hendes interesser.  

Sold for US$ 50,000 inc. Premium   
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[kilde: Auktionskatalog FINE ART+ANTIQUES, International auction 870 side 187, 1917 

www.bruun-rasmussen.dk/dam/catalogues/870/870_010317.pdf ]  

  

Ved auktionen den 1. marts 2017 var vurderingen 60.000 kroner (€ 17.500), men hammerslaget kom først 

ved 130.000 kroner (€ 8.050).    

Breve  
De følgende håndskrevne breve er fundet på Det kgl. Bibliotek. Ved min transskription er retskrivning  og 
tegnsætning bibeholdt.  

Brev fra Hannah (1913)  
2 Bilag / retour.  Kastelsvej 21  d. 27/11 1913.  

  

Min egen elskede Ven!  

Kærlig Tak for dit sidste Brev med indlagte Bilag som fóger hermed igen. Ja nu har jeg jo at berette om mine 

forskjellige Expeditioner med dit Kunstværk. – Fórst gik jeg til Wiene2 for at vise ham den, vi talte en del om 

dens Værd. Han kan kun bedómme den rent teknisk, i Arbejdet og fandt den smukt gjort. Jeg kan saa godt 

lide ham og at han stadig mener hans Forretning er ikke det rette Sted for den. Jeg antydede for ham at det 

kgl. Bibliothek det stadig arangerer smaa Udstillinger (om Kometer, Solformórkelse osv.) mulig vilde 
interessere sig for din Globus. Han mente Ideen god og raadede mig til at sóge Overbibliotekar Lange3, idet 

han sagde at det var en elskværdig Mand der sikkert vilde tage godt imod mig. –  

Altsaa jeg satte af med min Kasse at opsóge Lange. Denne tog imod mig med en saa hjertelig Elskværdighed 

og Interesse. Han besaa Globen, fandt den smuk, ”men jeg kan aldeles ikke bedómme den, det kan kun en 

Astronom.” Vi talte saa om en eventuel Udstilling, men da det er et saa specielt Emne og det kgl Bibliotheek 
ikke har astronomisk Litteratur udover enkelte gamle Værker. Litteraturen findes dels paa Observatoriet 

dels paa Universitets biblioteket, ”ejer vi ikke Materiale til at kunne arangere en Udstilling der kan fylde 

http://www.bruun-rasmussen.dk/dam/catalogues/870/870_010317.pdf
http://www.bruun-rasmussen.dk/dam/catalogues/870/870_010317.pdf
http://www.bruun-rasmussen.dk/dam/catalogues/870/870_010317.pdf
http://www.bruun-rasmussen.dk/dam/catalogues/870/870_010317.pdf
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vore Montre.” ”Desuden færdes Astronomerne ikke her, vi ser dem kun naar de sóger et specielt historisk 

Emne.” – Men – De skal gaa til Observatoriet med den, enten gl. Observator Pechüle4, eller Prof.  

Strómgren5. Ganske bortset fra om disse er Tilhængere eller Modtsandere af Marstheorierne, maa det for 

en Astronom have Interesse at se et sligt Arbejde, idet det giver at samlet Overblik over Prof. Lowell’s Værk. 

”Det kan kun blive den stórste Tilfredsstillelse for Fróken Brun ifald Observatoriet vil modtage den og 

eventuelt lade den udstille der, hvor astronomisk kyndige og interesserede vil have Lejlighed til at se den og 
de unge studerende mulig faa den demonstreret.” –  

Du forstaar at han ónskede det fineste og bedste for dit Værk ! – Altsaa jeg tog min Kasse  i Haand og 

tænkte: det skal ske som sagt, vandrede Byen igennem og op paa Observatoriet. Forsógte fórst at træffe 

Pechüle, han var ej hjemme, godt saa vælger jeg Strómgren, (som jo var min egen hensigt fra fórst, men 

som du i dit sidste Brev havde skræmmet mig lidt for,nu havde Lange givet mig Mod.) Prof. S. skulde netop 
have Forelæsning  

[ark] II  

bad mig derfor komme igen idag Kl 1. Han var meget elskværdig og forekommende og nu skal jeg gengive 

saa godt jeg kan vor korte Samtale. –  

Hvor har De den fra? Da jeg nævnede dit Navn, Da den Dame har skrevet til mig, har hun saa skrevet til 

Professor Lowell ? Ja den Mand er ganske uafhængig, ejer flere Millioner, jeg er overbevist om at han vil 
glæde sig hvis han ser En der har virkelig Interesse for Emnet, at han vil sende Værket gratis. –  

Jeg indflettede at det havde beredt dig lidt Vanskeligheder at faa et Brev afsted, idet du selvfólgelig kun 

ónskede at udtrykke dig saa korrekt som mulig i det engelske Sprog og at du paa Ido havde gjort et Udkast.  

Han mente at det ikke kunne være saa vanskelig at faa et engelsk Brev skrevet. (du forstaar ved  

Oversættelse) . – Nu gjorde han forskjellige Spórgsmaal: ”Hvorfor er Sydpolen sat opefter ? Hvad er Frk. B’s  

Formaal ? Ønsker hun at sælge den ? Naa ikke. Ja det er saa glædeligt at se der er nogen der besidder ideel 

Interesse til et sligt Arbejde. Har hun læst Astronomi fór ? Ja jeg mener ud over dette Emne ? Har hun nu 
fremstillet alt paa denne Globus ? Ja. Jeg meddelte ham at du var nervesvag og sengeliggende og at du 

derved var afskaaret fra personlig Forbindelse med Omverdenen – Ja jeg er ikke Specialist i Mars, men der 

er andre her ved Observatoriet og flere der kommer her, der er stærk interesseret i Emnet, jeg vil beraade 

mig med dem. Maa jeg beholde den nogen Tid, Thi skal vi have noget ud af den maa vi have Tid til at sætte 

os ind i den. – Ja vi kan jo lade den staa her nogen Tid og den vil blive set af alle der kommer her, Thi de 
fleste astronomisk interesserede kommer herop jævnlig.” – Jeg svarede at de selvfólgelig vilde glæde dig at 

den blev set og vakte Interesse og at Lange havde sagt, det maatte være det mest tilfredsstillende for dig 

om den kom paa Observatoriet. – Jeg indflettede at det sikkert vilde glæde Dig at hóre en Udtalelse fra 

Observatoriet om den.  

”Ja jeg vil ikke love noget for jeg kender den ikke endnu.” – Men maa jeg faa Frk. Brun’s Adresse. ”Saa 

aftalte vi, at den skulde blive deroppe saa længe han mente det havde Interesse og at han da pr Telefon 
vilde ringe til mig, naar den kunde afhentes. - - Han var meget ængstlig for at beróre den, og sagde han 

ónskede ikke at skrue den fra hinanden, om den kunde staa saaledes ? Jeg viste ham Lærredshætten, sagde 

naar den blev tildækket dermed og stóvet forsigtig af, maatte det kunde gaa, da Du havde tænkt at udstille 

den i et Boghandlervindu ”Ja for vi har ingen Montre her- oppe” .  

[ark] III  

Jeg forklarede at Txsok  lób ud paa Oliemaling ved for stærk Beróring. - - Jeg mener at du maatte kunne 
være Tryg for deres Behandling deroppe, thi hvor ellers ? –  

Naa min kære Ven, hvad mener du nu selv? Se det er jo egentlig ikke hvad du havde tænkt dig! – Hvad mig 

angaar, saa har jeg handlet ud af den dybeste Respekt og Kærlighed til dit Arbejde og syntes at jeg kunde 

ikke skaffe den den Plads der var god nok for en Værdsættelse. Vi har vel ikke noget der er hójere end selve 

Observatoriet. – Om du nu selv vil bifalde det, det bliver jo noget ganske for sig, thi det var maaske ikke Dit 
egentlige Formaal. - - Men dette kan vi jo bagefter naa. Ser du Wiene sagde til mig, at i denne Tid var det 
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ikke saa belejligt, det er Juletiden hvor han har skiftende Udstillinger i sine Vinduer, Folk er i almindelighed 

saa optagne, at Interessen gaar forbi et sligt specielt Emne. Han mente derfor at fórst efter Nytaar vilde 

være en langt bedre Tid. – Altsaa der er intet spildt ved nu at lade den blive paa Observatoriet og saa 

senere lade den komme til Wiene.  Denne er saa beskeden, han vil have den til Tryde6 eller Gad’ Boghandel, 

to af de fineste og bedste Firmaer vi har. –  

Ja du kan jo begribe at det maa vække den stórste Forbauselse hos alle: ”En Dame der sætter sig ind i et 
sligt Emne og udfórer et saa omfattende Arbejde; og det Spórgsmaal rejser sig, hvad er Motivet? Hvorledes 

er hun kommen ind derpaa. Med den rare Wiene har jeg talt om Din Bog7 (og han har faaet Dine to 

Exemplarer at opbevare, rimeligvis læser han den). Han forstod jo at det var gennem religióse Problemer og 

Georgismen du var kommen ind derpaa. Og saa sagde han til mig, maa jeg give Dem det Raad naar De nu 

opsóger Videnskabsmændene, ikke at nævne de religióse Problemer, thi jeg kender dem godt nok til at 
vide, at disse Mænd holder saa nóje Videnskaben adskilt som noget for sig, at det vil være uklogt om De 

nævner dette. Jeg mener Frk. Brun’s Arbejde skal bedómmes ganske som det er uden Motivering. Og hvad 

Lange angaar, saa véd De jo at han er saa stærk indremissionsk præget, at det vilde være hójst uklogt at 

omtale Frk Brun’s Bog. – Jeg fulgte hans Raad og paa Langes og Strómgren’s Spórgsmal maatte jeg lægge 

Vægten paa den astronomiske Interesse, dette gjorde et stærkt Indtryk paa dem begge, og især det rent 
ideelle i Værket at det var ikke i nogen Maade Geschæft. Dette syntes Wiene ogsaa godt om. – Jeg skal sige 

Dig Idealitet er jo ikke saa overvættes almindelig i vore Dage ! – Skulde Du nu ónske selv at gjóre nogle 

videnskabelige Bemærkninger til Dit Arbejde, vil de sikkert blive modtagne af Prof. Strómgren. Han boer 

paa Observatoriet, er en yngre Mand, har tidligere været i Kiel, er glad for Danmark og sit Virke her. Hans 

Kone er Tandlæge og praktiserer. – Dette ved jeg gennem en Bekendt Fru Kielland, der kommer i Selskab 

med dem. -  

[ark] IV  

Nu synes jeg med Hensyn til det Brev til Prof Lowell, at Du kunde skrive et Brev paa Dansk, hvori Du nævner 

at din Globus f.T. er udstillet paa Kóbh.’s Observatorium. At Din Interesse for Emnet betones stærkt, saa 

han faar Indtrykket af hvor meget det er Dig om at gjóre at faa Værket. – Hvis Du saa synes, sender Du mig 

Brevet, og jeg skaffer Dig det oversat hos en Translatór her. Det koster vel lidt i Gebyr. Det behóver jo ikke 

at være langt. Jeg kender desværre ingen der er saa kyndig i Engelsk at jeg kan betro det til. Thi Alfred 
Pedersen kan vel ikke ?  

Ja det er for at skaane Dig for altfor meget Hovedbrud. Dit Udkast paa Ido var vældig interessant. Jeg læste 

det op for Adda og hun kunde strax forstaa det. Baade Lauge og Strómgren mente ubetinget Engelsk.  

Wiene ogsaa og det er maaske ogsaa det sikreste især hvis Du kan opnaa at faa Værket gratis.  

Tak for det Brev fra S. i Aarhus det var meget interessant, og intet Under at han siger : hvem og hvad er 

denne Kvinde med saa stor Idealietet i sin Tankevirken. – Tak at Du sendte mig det. –  

Lad mig nu endelig vide hvad Du mener om min Handlemaade ? Er Du tilfreds ? Du sóde beskedne 

Menneske.  

Det glæder mig at Du er tilfreds med Bórsten jeg skal gerne besórge Een Magetil naar jeg kommer til Byen 

igen. – Angaaende de nye Penge, saa skal jeg gerne bytte for Dig og Adda vil godt være med om 10 Kr. for 

hendes Part. – Hun samler nemlig kun alle de nye Penge hun tilfældig faar og gemmer dem til hun ved en 

eller anden Lejlighed har Brug for dem. Nu hórer jeg hende sige : der er jo en blank 10 Øre, den maa jeg 
altsaa gemme til Ingy, Hvis Du altsaa ònsker kunde jeg bytte og sende Pengene sammen med Bórsten, saa 

gaar de uden at anbefales. –  

Ja nu haaber jeg at have besvaret alle Spórgsmaal og givet Dig et lille Billede af min Færd og de Mænds 

Udtalelser jeg har sógt. –  

Ja nu maa jeg slutte og faa dette afsted saa har Du det imorgen.  

                 Du omfavnes min  

                 Elskede Ven af  
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                                   Din egen  

                                   Hannah  

Alle her sender Dig Tusinde Hilsner   

de har været saa interesserede i Globens Skæbne. –  

  

  

Brev fra Hannah (1914)  
  Kastelsvej 21  

  d. 24/2 1914.  

Min egen elskede Ven!  

Igaar ringede Prof. Strómgren i Telefonen og bad mig om at komme. Vi aftalte idag Kl 1 og jeg kommer nu 

lige derfra. Han overrakte mig vedlagte Seddel, med Notater af Mag. Sc. Luplau Janssen Specialist i Mars.  

Denne Seddel har været paasat din Globus medens den har været udstillet i Observatoriet. Prof. S. sagde: 

”dette er altsaa de Indvendinger som vor Specialist har havt at gjóre og som nok vil interessere Frk Brun. – 
Jeg kan privat meddele Dem at Mag. L.J. fandt Globen ”fin”. Det har han altsaa ikke skrevet , men det er en 

privat Meddelelse jeg gór Dem. – Den har interesseret meget, det er ganske vist ikke mange der har set 

den, men til gengæld de der forstod sig paa at bedómme den. – Jeg meddelte ham at De havde havt Svar 

fra Prof Lowell, at han havde sendt dig Tryksager, og at du lige havde meddelt mig, at du var gaaet i Arbejde 

med en Globus der skulde blive endnu finere end denne. Hertil svarede han mig : ” det vil glæde mig om Frk 
Brun, hvis hun igen har noget Nyt Arbejde, om hun vil sende Observatoriet det.” – Altsaa kære du, du er 

hermed indbudt til at udstille igen om du har Lyst. –  

Jeg bad da om Mag. L.J. Adresse for det Tilfælde du ónskede at korrespondere med ham, den fólger 

vedlagt.  

Prof. Strómgren har været meget syg af Iscias og ligget i 7 Uger, var nu nogenlunde vel. Bad undskylde at 

det af den Grund havde varet saa længe, inden han lod hóre fra sig. – Jeg takkede ham for den elskværdige 
Velvillie han havde vist mig paa dine Vegne. – Saa hentede jeg min Dreng paa Skolen og han bar Kassen 

herhjem.  

Nu maa du bestemme hvad der skal gjóres videre. Wiene er jo villig til at tage den.  

Nu vil jeg haabe du bliver tilfreds med Resultatet. Jeg er naturligvis i min Uforstand umaadelig stolt over, at 

hóre den er ”fin”. Hermed mener jeg videnskabelig ”fin”. Dette er for mig en Sejr for I B. som jeg er stolt af.  

– Prof S. sagde Mag. L.J. havde selv gjort Observationer og var meget interesseret i Emnet. –  

Om de vidunderlige Kontrastlinier talte vi ikke. Underligt at Manden kan ”kappe” paa den, var netop mit 

Udtryk da jeg læste den. Nu vil jeg sige at en slig Avisartikel ofte er misvisende, Udpluk som den er af en 

videnskabelig Afhandling, der i Avisen skal gjóres populair læselig. Vil man altsaa bedómme sligt retfærdigt, 

maa man have Afhandlingen hos sig. Jeg vedlægger altsaa Udklippet for det Tilfælde du vil sóge Kilden og 

behold den kun.  

Tak for dit kære Brev, det glædede mig du syntes om Köbl’s Artikel; jeg fölte du maatte forstaa den. – det er 
lignende Tanker som Materlinck 8har udviklet i sine sidste store Roman ”Döden”9, den blev fornylig af 

Poden sat paa Index, og da Nyheden bragtes Materlinck udbród han : ”Naa det vil glæde min Forlægger, 

forresten er den en ganske betydningslós Begivenhed, der hóree hjemme fra fór Syndflodens Tid! ”Joseph 

Fels10 dód”, læser jeg idag i Avisen. Det er et stort Tab, vel især for Sagen i Amerika. Men der er jo allerede 

gjort et saa stærkt Arbejde derovre, at Sagen vil tale selv i Fremtiden. Forhaabenlig har han i sit Testamente 
betænkt Sagen her hjemme? Han har jo dog altid sagt at vilde offre sin store Formue for Georgismen, og 

med de Midler han raadede over, maa der være ordnede Dispositioner efter ham. Han har altsaa lige faaet 

ordnet Forholdene her, det var dog godt, Thi med et Dódsbo er slige Forpligtelser ikke lette at ordne!  
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Tak for Dansk Folkestyre11, der bringer saa meget godt at man læser det med Interesse. – Jeg har faaet 

tilsendt Met’s Eextranummer.  Det er en magelós flink Alfred Pedersen12 og jeg har glædet mig over hans 

velskrevne Artikler. – Maatte Lloyd George nu komme over sin Sygdom, det vilde være forfærdelig om han 

gik bort nu. Hvilken Uforsigtighed at gaa til stort Móde med Influenza trods Lægens Forbud. – Det er en 

afskyelig Sygdom, da den tager alle Kræfter og kan slaa sig paa Nyre, Blære, Hjerte og Hjærne. Man har 
Feber, rædsomme Smerter i alle Lemmer og Fóler sig ilde. Min Hjærne hamrede som en Damphammer.  

Det gælder om at blive i Sengen mindst 5 Dage efter at man fóler sig rask, det sagde vor gl. Doktor Müller i 

Helsingór- altid.  

Vi har det nu bedre men er lidt Skróbelige, jeg har Snue og Hoste, men maatte dog afsted idag, da jeg 

umulig kunne vente længere med at hóre Resultatet. – Heinrick er hjemme i disse Dage skal sejle imorgen.  

Nu skal han se din Globus. – Theodor og Gerda var her i Sóndags. Jeg skal hilse dig fra dem allesammen. - .  

Ja nu skal dette i Postkassen at du kan faa det imorgen.   

Tusinde kærlige Hilsener fra os alle. Jeg er nu saa stolt lille Ven for det ”fin”. Du 

omfavnes af din  

  Hannah.  

  

  

Takkebrev fra Elis Strömgren (1915)  
Afskrift   Observatoriet København 16.5.1915  

Hójtærede Frk Brun !  

Idet jeg beder Dem undskylde, at jeg har ventet saa længe med at besvare Deres Brev, som blev overleveret 

samtidig med Marsgloben, skal jeg herved meddele, at min Tillidsmand, Mag. Luplau-Janssen, efter en 

omhyggelig Undersógelse har udtalt sig særdeles smukt om Deres sidste Arbejde. Jeg beder Dem modtage 

Forsikringen om min Respekt for de indgaaende Studier, De har anstillet paa dette Omraade og min varme 

Sympati for det ideale i Deres Stræben, som det skal være mig en Glæde at stótte med alle Observatoriets 
Hjælpemidler. Deres ærbödige Elis Strömgren.  

    

  

Takkebrev fra Ingeborg Brun til Elis Strömgren (1915)  
Afskrift   Skovly pr. Gudum, 27.6.15.  

Hr. Professor E. Strömgren !  

Idet jeg takker Professoren for Deres venlige Brev af 16. f.M., hvorefter min Marsglobus befindes at være 
brugelig, og da min Veninde, Fru West, har meddelt mig, at Observatoriet kunne önske at erhverve en 

saadan Lowell-Globus, tillader jeg mig herved at udtale, at det vil være mig en Glæde, om Observatoriet vil 

betragte denne Globus som sin Ejendom.  

Professorens elskværdige Tilbud om at benytte Observatoriets Hjælpemidler vil jeg gerne góre Brug af strax, 

idet jeg, hvis det passer i Øjeblikket, vilde være taknemmelig for at laane : Flammarions ”Mars”, 2 Dele, og 

det sidst udkomne Bind af Lowells ”Annals” (hvilket vistnok er tml-gammelt, da han vist i de senere Aar ikke 
har faaet Tid til at samle Annalerne, efter hvad han sagde mig ifjor).  

Hvis jeg faar Mod til det for Sóróverne i Nordsóen, tænker jed snart at sende Lowell en Globus, som jeg har 

færdig, og spórge, om han vil godkende den, og i bekræftende Fald kunde der maaske blive Tale om en 

Mangfoldiggörelse, - Som Professoren antyded ifjor overfor Fru West – de sagde, at det ikke vilde være saa 

overmaade vanskeligt. Problemet har min stórste Interesse.  

Efter Anmodning tilbagesendte jeg forleden Jarry Desloges’ pragtfulde Værk, som jeg takker meget for at 
have haft til Laans siden ifjor, og som jeg har læst med stort Udbytte. I mine Øjne er disse Franskmandens 
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fine Observationer en storslaaet Bekræftelse af Lowells – paa sin Vis : Helhedsindtrykket af Jarry Deslognes’ 

Værk bliver dette ene og forunderlige : Hvad det saa end er, der ses, saa er det Liv; Liv og Vexlen fra Dag til 

Dag, fra Time til Time, ja ”fra Minut til Minut” ! Og Helhedsindtrykket af det, jeg har set af Lowells, bliver 

dette : Hvad det saa end er i Stof, saa er det Geometri i Form. Sammenlagt kan de to Resultater kun blive : 

meget hójt udviklet Liv ? Lowells Ørkner tilintetgóres rigtignok af Jarry, skulde man synes. Gid Fremtiden 
snart maatte bringe os nærmere Besked!  

  Med ærbódig Hilsen  

  

  

  

Takkebrev fra Elis Strömgren (1915)  

Ingeborg Brun  

Afskrift   Observatoriet, Kóbenhavn, 12.7.1915.  

Fröken Ingeborg Brun !  

Hermed tillader jeg mig at sende Dem min forbindtligste Tak for Deres Brev af den 27. Juni og naturligvis 

ganske særlig for den virkelig værdifulde Gave, De har skænket Observatoriet. Jeg beder Dem undskylde, at 

jeg har ventet saa længe med at besvare Deres elskværdige Brev. Grunden er den, at jeg i denne Tid har 
været ganske særlig optaget (hovedsagelig med Beregningen af Almanakkerne for 1916) og derfor har 

været nódt til, for en kortere Tid at opsætte min Korrespondence.  

M.H.t. de Bóger, de ónsker, har jeg idag afsendt Flammerions Bind I og Lowells sidste Bind (fra 1905). 

Flammerion II ejer vi desværre ikke, men jeg har idag bestilt den hos vor Boghandler. Jeg skal sende den 

saasnart vi har faaet den.  

  Endnu engang min hjerteligste Tak   paa 
Observatoriets Vegne !  

  Deres ærbódige  

  Elis Strömgren.  

    

  

Takkebrev fra Percival Lowell (1915)  
Afskrift   53 State Street   Boston 4. August 1915  

Dear Madam - :  

Your letter and globe have both arrived. The latter having been taken as a ‘bomb’ from Germany before the 
box was opened!  

It is excellent and has been greatly admired by everyone who has seen it. Permit me to offer you my sincere 

congratulations on such a capital piece of work. It has been placed where it can be thoroughly seen and 

admired.  

  Believe me, with my appreciation,  

    Very faithfully Yours,  

      Percival Lowell.  

Miss Ingeborg Brun.  

  

P.S.  

Regarding any changes which you mention:  the Sitacus ought to go in a great circle – also the Nar. In fact 

almost all except the Gihaun. The two branches of the Is should be parallel. There is a little canal coming 

half way down as you will see on the 1911 globe.  
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As to the Udon and Lapadon : we see this region here so much better than Schiaparelli or Jarry Desloges 

that the dark blue patch, Sinns Ceraunius, is resolved as we have drawn it – which should therefore stand. 

Otherwise the globe is excellently well done as I have said in the beginning of my letter.  

  

    

Noter  
                                                           
1 Kr. A. Observatoriet :  
  Det er endnu ikke lykkedes at fastslå hvor ”Kr. A. Observatoriet” lå.  Dog vides, at:  

  
  Det første norske observatorium blev placeret i Kristania, og den 23. september i året 1833 var bygningen så 

færdig at [Christopher] Hansteen kunne flytte ind med sin familie.  
  ...  
  Det [nu] gamle observatorium blev nedlagt i 1934, da dets virksomhed flyttedes til Blindern.  
  (kilde: www.ub.uio.no/fag/naturvitenskap-teknologi/astro/hansteen/observatoriet/gamleobs.html )  
  
  Den første leder af observatoriet var professor Christopher Hansteen. Han fornavn ses også stavet med K og 

forkortet Kr. , men efternavnet passer ikke med forbogstavet ’A.’ , som er angivet i det norske rigsarkivs 

fælleskatalog. Det kan muligvis være en fejlskrivning begået af Ingeborg Brun eller vedindtastning af data.  

  
2 Wiene :   
  Emil Wienes Boghandel blev 9.5.1876 etableret af Emil Wiene (1848-1892) på Østerbrogade 23 i København. 

Østerbro var dengang en landlig idyl med store villa- og gartnerhaver, men bydelen voksede hurtigt fra 475 

indbyggere i 1875 til i 1890: 3.145, og Emil Wienes boghandel voksede med bydelen. Den 21.11.1892 dør Emil 
Wiene, kun 44 år, og hans enke Hedvig Wiene (1856-1933) fører forretningen videre til 1895 med Frans Bielefeldt 

(1870-1953) som bestyrer. Den 1.9.1904 bliver sønnen Søren Wiene (1882-1966) bestyrer for sin mor, og han 

overtager 1.1.1910 Søren Wiene boghandelen. Efter 1918 flytter forretningen til Østerbrogade 64.  
  (kilde: www.boghandlereidanmark.dk)  
  Det må således være Søren Wiene, som Hannah besøgte i 1913 på Østerbrogade 23.  
 3  
  Lange :   
  Hans Ostenfeld Lange (13. oktober 1863 – 15. januar 1943) var en dansk bibliotekar og egyptolog. 1. april 1883 

blev han fastansat på universitetsbiblioteket med en årlig løn på 800 kr., og i november 1885 kom han til Det 

Kongelige Bibliotek. Han var blevet opfordret til at at søge til Det Kongelige Bibliotek af lederen, overbibliotekar 

Christian Bruun, og den nye stilling indbragte også en betragtelig lønforhøjelse, da lønnen var 1.300 kr. om året.  
   Ved Det Kongelige Bibliotek blev han overbibliotekar 1901-1924 efter 1899-1900 at have været ansat ved det 

egyptiske museum i Cairo.  
  (kilde: www.wikipedia.org)  
 4  
  Pechüle :  
  Carl Frederik Pechüle, 8.6.1843-28.5.1914, astronom. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (kat. Ass.). P. 

gik 1856-63 på det katolske propagandakollegium i Rom, blev 1865 student i Kbh., privat dimitteret, og studerede 

derpå astronomi ved Kbh.s univ. under H. L. d'Arrest. For at uddanne sig yderligere til observerende astronom var 

han 1870-75 ved observatoriet i Hamburg. I denne tid tog han (1873) magisterkonferens i astronomi ved Kbh.s 

univ. Han deltog 1874-75 i den tyske ekspedition til Mauritius for at iagttage Venuspassagen. Fra 1875 til sin død 

var P. knyttet til universitetsobservatoriet i Kbh., 1880-88 ved en årlig statsunderstøttelse og derpå som 

observator. Han nåede ved et langt, flittigt arbejdsliv som observerende astronom stor anseelse blandt fagfæller i 

udlandet. Et stort antal observationer af kometer og planetoider publicerede han fra 1866 i Astronomische 

Nachrichten, og han fuldførte mange baneberegninger.  

http://www.ub.uio.no/fag/naturvitenskap-teknologi/astro/hansteen/observatoriet/gamleobs.html
http://www.ub.uio.no/fag/naturvitenskap-teknologi/astro/hansteen/observatoriet/gamleobs.html
http://www.ub.uio.no/fag/naturvitenskap-teknologi/astro/hansteen/observatoriet/gamleobs.html
http://www.ub.uio.no/fag/naturvitenskap-teknologi/astro/hansteen/observatoriet/gamleobs.html
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  1882 ledede han den danske Venuspassageekspedition til St. Croix og anstillede samtidig 

spektroskopiske undersøgelser af sydhimlens stjerner. Herved påviste han lyse linjer i spektret af stjernen Velorum. 

Han udgav Expédition danoise pour l'observation du passage de Vénus 1882, 1883 og beregnede almanakken fra 

1889 til 1915. Han havde opdaget flere kometer, bl.a. en 1880 under en total måneformørkelse. 1911 medvirkede 

han til opdagelsen af planetoiden Albert. -Medlem af Videnskabernes selskab 1893.   (kilde: 

www.denstoredanske.dk)  
 5   

Strömgren :  

                                                                                                                                                                                                 
  Elis Strömgren, Svante Elis Strömgren,  31.4.1870-5.4.1947, astronom. Født i Helsingborg, død i Kbh., begravet sst. 

(Holmens). S. blev student 1887 fra Helsingborg og studerede matematik og naturfag ved Lunds univ. ved hvilket 

han 1898 blev dr.phil. og docent i astronomi. 1901 blev han assistent hos redaktøren af Astronomische  
Nachrichten i Kiel hvor han desuden 1904 blev universitetsdocent. 1907 blev han udnævnt til professor i astronomi 

ved Kbh.s univ. og til bestyrer af dettes observatorium. I denne stilling virkede han indtil 1940, da han nåede 

aldersgrænsen. Fra 1920 var han formand i Astronomisk selskab og medudgiver af Nordisk astronomisk Tidsskrift. Han 

var medlem af styret for det internationale Astronomische Gesellschaft 1917–30, dets formand 1921–30. Ved første 

verdenskrigs udbrud 1914 kom observatoriernes arbejde i store vanskeligheder, fordi det internationale bureau for 

astronomiske telegrammer ved Astronomische Nachrichtens kontor i Kiel måtte standse sit arbejde. S. indlagde sig 

stor fortjeneste af astronomien ved at han med sit kendskab til bureauets arbejde fra Kieltiden kunne få overflyttet 

dettes virksomhed til Kbh.s universitetsobservatorium hvor han ledede arbejdet 1914–20.   (kilde: 

www.denstoredanske.dk)  
  
6 

   Tryde :   
  Ove Vilhelm Tryde, 29.11.1870-8.4.1956, boghandler. Født i Kbh. (Holmens), død i Hellerup, begravet sst. 1888 blev 

T. student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, 1894 tog han teologisk embedseksamen, men benyttede den 

aldrig. 1894-97 arbejdede han ved boghandel i Berlin, Paris og London og befæstede derved sine udmærkede 

sprogkundskaber. 1897 blev han prokurist i faderens, Vilh. T.s boghandel, 1901 medejer, fra 1913 til firmaets 

ophør 1938 eneejer.  
 7   

Bog :  
  Helt sikkert hendes bog fra 1911: ”Smaa Notitser til Darwinismens Religion”.  

  
8 
  Materlinck : Maurice Maeterlinck, 1862-1949, belgisk forfatter. Debutdigtene Serres chaudes (1889, Væksthuse) er 

typiske for den dekadente symbolisme, men de efterfølgende Chansons (1896) har den enkelhed, som er 

kendetegnende for Maeterlincks teater. Berømmelsen indtraf med La Princesse Maleine (1889, da. 1892), og 

højdepunktet blev Pelléas et Mélisande (1892, da. 1925).  
  De mange essays om naturvidenskabelige og filosofiske emner var meget læste i samtiden; de viser forfatterens 

stoiske tro på en kosmisk orden, som dog forbliver skjult for menneskene. Maeterlinck fik nobelprisen i 1911.  
  (kilde: 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Belgisk_litteratur/Maurice_Maeterlinck?highlight=ma 

eterlinck )  
 9   

Døden : Udgivet på dansk i serien Pios kulturbibliotek i 1914. Oversat fra fransk af Chr. Rimestad.  
  (kilde: bibliotek.dk)  

  
10  Joseph Fels : (1853-1914) was an American soap manufacturer, millionaire, and philanthropist.  
  Born of German immigrants in Halifax County, Virginia, Fels moved with his family to Baltimore in 1866; by 1876 

he'd assumed control of a soap manufacturing company based in Philadelphia, and brought two of his brothers in 

as partners shortly after. One of them, Samuel Simeon Fels, became president of the firm.  

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%c3%a6re_perioder/symbolisme
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Legater_og_fonde/nobelprisen
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Legater_og_fonde/nobelprisen
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Belgisk_litteratur/Maurice_Maeterlinck?highlight=maeterlinck
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Belgisk_litteratur/Maurice_Maeterlinck?highlight=maeterlinck
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Belgisk_litteratur/Maurice_Maeterlinck?highlight=maeterlinck
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Belgisk_litteratur/Maurice_Maeterlinck?highlight=maeterlinck
http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lso&term1=Pios%20kulturbibliotek
http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lso&term1=Pios%20kulturbibliotek
http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lso&term1=Pios%20kulturbibliotek
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_County,_Virginia
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Simeon_Fels
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  In 1894 he developed the Fels-Naptha soap brand, historically used as a home remedy in the treatment of contact 

dermatitis caused by exposure to poison ivy, poison oak, and other oil-transmitted organic skin-irritants. The soap 

is still marketed by the Dial Corporation as of 2011.  
  While his own fortune rapidly accumulated, as early as 1890 Fels had become an adherent of Henry George and his 

proposed Land value tax. Fels funded the founding of the Georgist colony of Arden, Delaware in 1900, managed by 
architect Will Price and sculptor Frank Stephens. This was one of several experimental labor colonies he funded. In 
1894 he made financial contributions to the founding of the single-tax colony in Fairhope, Alabama, and many 
similar experiments in England.  

  From 1906 through 1912 Fels also contributed to the Jewish Territorialist Organization, in hopes that a Jewish 

homeland would be founded along Georgist principle. His wife Mary continued to support this cause after Fels' 

death in 1912; his brother Samuel also remained an active philanthropist.  
  (kilde: wikipedia.org)  
  Fels må være død kort før 24-2-1914, da Hannah skriver, at hun har læst det i dagens avis.  

  
1
1 
  Dansk Folkestyre :  

  Sandsynligvis venstres ungdoms ugeblad ”Dansk Folkestyre”, der i hvert fald udkom 1918-24, men ganske sikkert 

også før og efter.   
  (kilde: www.denstoredanske.dk)  
  Det bestyrkes af, at Hannah i sammenhængen nævner Alfred Pedersen, som havde forbindelse til 

venstreungdomskredse.  
  Der er to tidsskrifter med navnet [eller måske er det ét og samme?] :  
  - Dansk Folkestyre. 

Venstres Ugeblad   - 

Ugebladet Dansk Folkestyre  
  (kilde: www.bibliotek.kk.dk/files/file_attachments/2011-1-28_1058/koebenhavns_bibliografi_samlet_1-3.pdf )  
  

 
1  Alfred Pedersen : Det blev ... ved årsmødet 11. september 1910 i Odense vedtaget at oprette medlemsbladet »Den 

lige Vej« som fjortendagsblad med lærer K. J. Møller som redaktør. Efter K. J. Møller overtoges redaktionen af den 

unge sekretær Alfred Pedersen, der sammen med Sophus Berthelsen også havde fået ledelsen af hovedkontoret, efter 

at J. L. og Signe Bjørner var trådt tilbage. Imidlertid døde Joseph Fels i begyndelsen af 1914 – tilskuddene ophørte snart 

derefter, og det blev for kostbart at opretholde kontoret. Nu døde også den lovende unge Alfred Pedersen, der 

allerede havde gjort sig bemærket ved sin usædvanlige begavelse og som ved sin forbindelse med 

venstreungdomskredse havde betingelser for at føre tankerne ud i de liberale befolkningslag, hvor de i virkeligheden, 

ret forstået, havde grovilkår. Ingen har senere udfyldt hans plads.   (kilde: www.grundskyld.dk/8-

historie.html )  
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