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Kære medlemmer af Karin Michaëlis selskabet
I Randers bibliotek gøres der opmærksom på årets klassiker KARIN MICHAËLIS

I sommerens løb har
mange oplevet ’usynligt teater’ ved en gåtur, hvor de guidet af
appen Hemmeligheden om Randers har
’mødt’ Blicher, Pontoppidan og Karin
Michaëlis.

Fra
bibliotekets
gæstebog
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Datoer værd at mærke sig:
20. september

På Hovedbiblioteket i København, Krystalgade 15 fejres
ÅRETS KLASSIKER Karin Michaëlis ved et arrangement
kl. 17 – 19, hvor Karen Klitgaard Povlsen holder festtale og
forfatteren Kristina Schultz læser op.

1. – 2. oktober

Folkemøde i Skørping
I to dage vil der blive præsentationer af mange danske forfattere.

5. november

ORDETS DAG i Randers med uddeling af Karin Michaëlis-prisen
Afholdes i salen i Randers Bibliotek

Vi håber, at mange får mulighed for at deltage i et eller flere arrangementer,
og sender her et nyt nummer af Troldspejlet med et yderst varieret program.
God læselyst!
Kirsten Klitgård
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PERLERNE, en knald- og nøgleroman
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PERLERNE, en knald- og nøgleroman
Som veletableret skribent og debattør med internationalt format udgav den 55-årige Karin Michaëlis i 1927 en roman i 26 kapitler ”Perlerne”. Hun omtaler den i sine amerikanske erindringer
”LITTLE TROLL” fra 1946; hun anser ikke ”Perlerne” for sin bedste bog, men: it is definitely the one that is read with the greatest excitement.

Det er faktisk spændende at se nærmere på handlingen og romanens figurer. En sam-læsning med
erindringsbøgerne viser forbløffende og detaljerede ligheder med mennesker, som hun havde
mødt i Washington lige før første Verdenskrig.
I Karin Michaëlis Selskabets medlemsblad Troldspejlet nummer 43 giver Kirsten Klitgård en forklaring på, at der opstod uvenskab imellem de engang så gode venner Jo Jacobsen og Karin Michaëlis.
KM havde i en kronik i Politiken bebrejdet Jo Jacobsen, at hun brugte levende model til en hævngerrig fortælling om et genkendeligt miljø og genkendelige personer. Karin Michaëlis havde selv,
som hun skriver i kronikken, også brugt levende modeller, men på en anden måde, og som Kirsten
Klitgård understreger, var hun i langt højere grad end den tidligere veninde rede til at bære over
med andre mennesker.
"Perlerne", som Karin Michaëlis udgiver, først på tysk med titlen ”Die Perlenkette” og få måneder
efter på dansk i 1927, to år efter Jo Jacobsens ”Huset Hansen”, er i høj grad en nøgleroman.
Bogen kan læses som en spøgefuld sædeskildring, der portrætterer high society i Washington og
New York lige før 1. Verdenskrig, altså med distance såvel geografisk som tidsmæssigt, og fortæl leren er en udenforstående. Med mange detaljer, der kan forekomme en dansker kuriøse og komiske, demonstrerer Karin Michaëlis, at et miljø kan skildres uden ondskab, i modsætning til “Huset
Hansen”, hvor Jo Jacobsen skånselsløst udleverede den i hendes øjne fordærvede kreds omkring
brygger Jacobsen.

Romanen ”Perlerne” i hovedtræk
Rammefortællingen i ”Perlerne” skildrer miljøet og placerer handlingen på det tidspunkt, da
hovedpersonen Mary Contents 18 års fødselsdag skal fejres.
På den store dag kommer der – som perler på en snor – en serie afrundede episoder, der bringer de
forskellige bipersoner i spil. I det 26. og sidste afsnit knyttes enderne sammen, og det viser sig, at
halskæden med de 24 perler er intakt.
Denne struktur minder om de føljetoner, som Karin Michaëlis slugte som barn, fyldt med spænding og originale typer; hvert kapitel ender med en cliff hanger, ligesom også vor tids TV- og streamingserier.
Det motiv, som bærer plottet, kender vi fra Guy de Maupassant's novelle ”La parure”: et lånt kostbart halssmykke forsvinder tilsyneladende, og en erstatning må med store afsavn skaffes tilveje.
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Mange år senere viser det sig, at det forsvundne var en attrap. Maupassants fortælling er tragisk,
idet en enkelt aften som festens midtpunkt må betales med et liv i ubegrundet armod.
Karin Michaëlis' roman ”Perlerne” har karakter af komedie: den overholder stort set det klassiske
princip om tidens, stedets og handlingens enhed, og en stribe overraskende optrin afslører menneskers svagheder og dårskab. Til slut får Mary Content sin Norbert, og det ellers så uharmoniske
forældrepar ser også ud til at forsones!
Karin Michaëlis har fortalt, at hun fik ideen til ”Perlerne”, da hun fik øje på en perle i en københavnsk rendesten. I romanen peger hun også ganske diskret på Maupassants novelle ”La parure”, idet Mary Content læser i billedbladet ”Spejlet” –
- at Perlerne havde en Forhistorie mindst lige saa eventyrlig som
den berømte franske Halsbaandshistorie, men da højtstaaende Personer var impliceret, var man nødsaget til foreløbig at holde den
hemmelig. Mary Content slap Bladet og ringede Norbert op for at
høre, hvad det var for en berømt Halsbaandshistorie. Han tilbød at
laane hende en hel Bog om den, men dertil sagde hun: Nej, ellers
tak.

Handlingsreferat
Romanen foregår blandt velhavende mennesker knyttet til diplomatiet og finanskredse i Washington og New York.
Hovedpersonen er en ung pige, Mary Content, som under stor mediebevågenhed debuterer i selskabslivet. Ved den lejlighed får hun sit livs første perlekæde af mor Guinivere.
Forældrene er et umage par: Guinivere har arvet en adelstitel og en stor formue fra sine skotske
immigrantforældre. Hun er katolik for fuld udblæsning, med støtte fra sin åndelige rådgiver, der
kommer fra en lille by i MidtVesten.
Guinivere er en snob i mange retninger. Hun og datteren bor i Angel's Nest, en kæmpestor ejendom, som Guinivere har ladet opføre i et miskmask af stilarter; boligen er propfyldt med antikviteter og kitsch, som hun har hjemført fra sin dannelsesrejse i Europa. Ved sit soveværelse har
hun indrettet et lille privat kapel med et Madonnabillede, som hun selv har kopieret efter en gammel italiensk mester. Parken er tilsvarende stor og prægtig.
Mary Contents far, John Mc. Dowell, er en begavet maler, som faldt for Guinivere hos en fælles bekendt, der havde bestilt et portræt, men det blevet Guinivere der bjergtog maleren. Desværre har
Guinivere ikke sans for sin ægtemands talent, og han har kun foragt til overs for hendes overfladiske og snobbede dannelse. Han kommer også til at krænke Guinivere dybt, da han siger sin ufor blommede mening om hendes egenhændige Madonna-kopi. Denne autentiske kunstner holder
ikke længe ud i Angel's Nest, men flytter til Mississippi, hvor han bygger sig et bjælkehus og lever
primitivt, mens han bruger sine pensler, som det passer ham. Med års mellemrum dukker han op i
Angel's Nest og tilbringer et par passionerede nætter med Guinivere, hvorpå han forsvinder igen.
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Mary Content ser sin far som årsagen til sin mors, helgenindens, martyrium. Hun hader ham og og
vil ikke kalde ham far.
Ved et af faderens lyn-besøg mødes han og datteren ved morgenbordet, hvor hun med gnistrende
øjne manifesterer sit had over for ham. Han bliver fuldstændig betaget af pigen, som han ellers
ikke har skænket et blik. Fra nu af vil han erobre hende og anerkendes af hende, men hver gang
han dukker op, er han som luft for hende.
Guinivere gør et stort nummer ud af at forberede Mary Contents 18 års fødselsdag. Det skal fejres
med et kostumebal, hvor ”slot” og park skal udstyres, som var man ved solkongens hof. Gæsterne
skal indfinde sig klædt i historiske kostumer. Guiniveres britiske hushovmester er fuld af foragt
for fruens latterlige anakronismer, men må naturligvis udføre alle opgaver til punkt og prikke.
For at mobilisere opmærksomhed omkring den tilstundende fødselsdagsfest indsmigrer Guinivere
sig hos journalisten ved billedbladet ”Spejlet”, og de aftaler, at Mary Content skal levere digte til
bladet – det er nu en gang den kunstneriske åre, hun er begavet med.
Hver morgen nyder Mary sin morgenmad i badekarret, mens hun i telefonen giver journalisten de
sidste nyheder om fødselsdagsforberedelserne.
Omkring hovedpersonerne møder vi en kreds af bipersoner.
Mary Contents gode veninde er datter af en minister, og de to piger bliver så godt som hver eneste
dag inviteret til society-begivenheder af forskellig observans. Til et eksotisk selskab hos en depraveret og intrigant diplomatfrue fra Østeuropa får de purunge piger tilbudt opium, hvilket de fornuftigvis afslår.
Til kredsen hører også Norbert, en forældreløs ung mand, brorsøn til den franske ambassadør, der
har taget ham under sine vinger. Han skaffer ham en stilling på ambassaden og er ikke påholdende med lommepenge, men der skal gøres regnskab for dem. Derfor har Norbert desværre ikke mulighed for at føre samme liv som de velhavende kammerater og kommer i spillegæld.
Hos den eksklusive butik Tiffany's i New York skal der i et givent tidsrum på en bestemt dag udstilles en enestående kostbar perlekæde. ”Spejlet” bidrager til at piske en vældig interesse op om
denne sag: kæden har tilhørt en indisk fyrste, og hver af de 24 perler er et enestående klenodie. Der
gættes på, hvem der mon vil have råd til at betale prisen for kæden, og forventningen om at se den
er formidabel. Marys veninde har i kraft af sin fars anseelse mulighed for, at de to piger kommer
ind og ser kæden fra selve butikken så de ikke skal stå ude på gaden, når den kommer til syne for
menigmand.
Da Mc. Dowell opdager, at datteren er helt vild efter at opnå perlerne, beslutter han at købe dem.
Han opsøger den gamle sagfører, der forvalter hans betydelige formue, og forlanger udbetalt den
halve million dollars, som perlekæden skal koste. Da sagføreren hører, at maleren vil forære perlerne til sin datter, indvilliger han, men beder ham slå koldt vand i blodet og vente, til smykket
kommer på auktion. Der er nok ingen der vil betale den fulde pris. Mc. Dowell erhverver perlerne,
og mor og datter tror, at han vil forære dem til en elskerinde. Men så modtager pigen en pakke,
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blot med ordene: Fra din far. Det viser sig, at pakken indeholder de attråede perler, og nu kan hun
pludselig godt sige Far til Mr. Mc. Dowell. ”Mange.. mange Tak.. for Perlerne...!”
Ved den ekstravagante fødselsdagsfest bærer hun en dragt, som faren har tegnet, og de perler han
har skænket hende. Hun får nu den idé at fjerne en enkelt perle fra kæden og i det skjulte give den
videre til Norbert, som hun er forelsket i. Hun ved, at hun aldrig må få ham, fordi hendes mor ikke
vil acceptere en svigersøn med gæld. Guinivere har for sit vedkommende fundet en britisk adelsmand, som vil være det rette parti for Mary.
I de store træer i parken er der indrettet idylliske reder, hvor unge par kan søge op i en elskovs stund, således også Mary og Norbert, og hun ser sit snit til at putte en perle ind i hans lom metørklæde.
Mor Guinivere får migræne og og må søge op i sit soveværelse; Mc. Dowell følger efter for at pusle
om hende.
Mary taber perlekæden, hun har ikke knyttet perlesnoren ordentligt sammen, da hun fjernede perlen til Norbert. Nu hvor forældrene er væk, fortæller hun hele selskabet, at perlekæden er blevet
borte, men ingen må sige det til dem. Der udfolder sig nu en længere eftersøgning i den store park,
men forgæves. Kæden bliver ganske vist fundet af skiftende gæster, men ingen tør aflevere den; de
har nemlig hver især taget en perle til sig selv til forskellige smukke formål.
Sluttelig må pigen gå til bekendelse over for sin far. Heldigvis har forældrene sørget for at lade
hende bære en kopi af det kostbare smykke, og derfor er der ikke sket noget katastrofalt. Mary er
vant til at få sin vilje, og og hun får nu også Norbert, fordi forældrene har set, at de to unge menneskers kærlighed er ægte!

I Troldens spejlkabinet
I 1912-13 havde Karin Michaëlis opholdt sig i Washington sammen med sin nye mand, nationaløkonomen Charles Stangeland, der var ved at gøre karriere i diplomatiet. Fra KM's maskinskrevne manuskripter på engelsk og en kronik i Politiken fra 1913 gengiver Beverley Driver
Eddy Karins indtryk fra opholdet, specielt familien Hinckleys gæstfrihed. Datteren Gladys havde
ved et ambassadeselskab genkendt Karin som forfatterinden til ”Den farlige Alder”, og indbudt
hende til at besøge familien.
15 år senere udkom en spændingsroman henlagt til den tid og det miljø. Sammen med det store og
alsidige arkivmateriale opstår et billede af vekselvirkningen mellem virkelighed og fiktion, erindring og refleksion.
De forskellige citerede tekster har hver sin typografi, således:
•

Karin Michaëlis: ”Perlerne”

•

Karin Michaëlis: ”Vidunderlige Verden”

•

BEVERLEY DRIVER EDDYS BIOGRAFI ”HJERTETS KALEJDOSKOP”

•

KARIN MICHAËLIS' AMERIKANSKE ERINDRINGER ”LITTLE TROLL”
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På side 16 er indsat en kronologisk oversigt over nogle vigtige begivenheder i Karin Michaëlis' liv,
der er relevante for de værker og den virksomhed, som omtales her.

Ligheder mellem romanens figurer og virkelighedens modeller
Beverley Driver Eddy skriver, på baggrund af de omtalte manuskripter og kronikken, i kapitel 14
af ”Hjertets Kalejdoskop”:

HUN TOG IMOD DEN INVITATION TIL ET OPHOLD, SOM GLADYS HINCKLEY
TIDLIGERE HAVDE GIVET HENDE, OG TOG IND HOS HENDE PÅ 16. GADE I
WASHINGTON D.C. DET VAR ET BESØG, HUN MINDEDES IGEN OG IGEN MED
VARME FØLELSER. GLADYS VAR "SØD OG USPOLERET", HENDES MOR "EN
STOR, DRONNINGEAGTIG, VENLIG OG USKYLDIG KVINDE MED EN GOD
FIGUR," SOM MODTOG KARIN MED ÅBNE ARME OG ØJEBLIKKELIG INDDROG
HENDE I DE HØJESTE KREDSE I WASHINGTONS SELSKABSLIV. GLADYS TOG
PÅ RIDETURE I ROCK CREEK-PARKEN, SPISTE FROKOST I CHEVY CHASEKLUBBEN, DELTOG I DEBUTANTSELSKABER, TESELSKABER MED DANS OM
EFTERMIDDAGEN OG OPLÆSNING AF SKUESPIL OM AFTENEN, TIT MED KARIN
PÅ SLÆB. GLADYS´ MOR BRUGTE MEGET AF SIN FRITID TIL AT INDYNDE
SIG HOS VIRGINIA TATNALL PEACOCK, SOM REDIGEREDE SOCIETY-STOFFET
I THE WASHINGTON POST, OG MED AT PLANLÆGGE, HVOR TIT OG I
HVILKEN SAMMENHÆNG GLADYS' NAVN OG BILLEDE SKULLE FIGURERE DER.
GLADYS HAVDE DET SÆRLIGE PRIVILEGIUM AT SKRIVE LEJLIGHEDSDIGTE
FOR AVISEN.
(…)
GLADYS VAR GODE VENNER MED PRÆSIDENT TAFTS DATTER HELEN. (…)
HVAD DER FORBAVSEDE KARIN ALLERMEST VAR IMIDLERTID GLADYS' MOR,
ELEANOR (ELEANORA) O'DONNELL HINCKLEY. HUN VAR GIFT MED DEN
FREMRAGENDE PORTRÆTMALER ROBERT HINCKLEY, MEN DERES VÆRDIBEGREBER
VAR SÅ FORSKELLIGE, AT DE IKKE KUNNE LEVE SAMMEN. ELEANOR VAR
DYBT RELIGIØS, PÅ MANGE MÅDER ENDDA SNERPET, OG VAR FORFÆRDET
OVER, AT HENDES MAND ENGAGEREDE NØGENMODELLER. KARIN MØDTE ALDRIG
HINCKLEY. HUN SKREV, AT HAN VAR FLYTTET UD AF SIT HJEM I
WASHINGTON, DA GLADYS KUN VAR FEM MÅNEDER GAMMEL, OG HAVDE
BYGGET SIG ET BJÆLKEHUS PÅ LANDET. NÅR HAN DUKKEDE OP UANMELDT
MED 2-3 ÅRS MELLEMRUM, MODTOG ELEANOR HAM SOM EN RØDMENDE BRUD.
I ØVRIGT NØD HUN LIDT AT SPILLE MARTYR, OG GLADYS HÆVDEDE ALTID:
"MOR ER EN ENGEL!"
Selv fortæller den 77-årige Karin Michaëlis i 3. bind ”Lys og Skygge” (1950) af erindringerne ”Vidunderlige Verden” om en ambassademiddag i 1913, at hendes plads ved bordet –
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- blev nærmest Værten. Middagen forløb saare vel, og jeg begyndte
at glemme Faresignalerne1, da en yndig ung Dame kom hen og hviskede
mig i Øret: – Jeg ved, hvem De er, men jeg skal nok holde Tand for
Tunge!

– og hun fortsætter sine minder om let genkendelige personer:
Gladys H., som den indtagende Ungmø hed, var Søster til en af de
nybagte Sekretærer. Inden vi skiltes, havde jeg ikke blot faaet
Indbydelse til Middag hos hende Dagen efter, men til at bo hos dem,
naar Charlie var rejst til Verdens Ende, Bolivia. Gladys fortalte
mig ogsaa, bag Charlies Ryg, at hun havde faaet min skandaløse Hemmelighed2 betroet af den norske Legationssekretær Vilh. Morgenstjerne, en af Charlies bedste Venner. Hun holdt Ord, jeg tror end ikke,
hun røbede noget over for Moderen, den stilfulde endnu paafaldende
smukke Mrs. H.
(...)
Mrs H. var Datter af en skotsk Adelsfamilie (…)
I ung og uerfaren Alder giftede Miss Mc. D. sig med den allerede
berømte Maler H., Medlem af Barbizonskolen.

Faderskikkelsen i ”Perlerne” er også fra Barbizongruppen, men hustruen maler selv og kan ikke
goûtere mandens kunst.
Han pegede paa Dresdnermadonnaen, kopieret efter en koloreret Gengivelse. De Prøver, hun havde set paa hans Kunst, var saadan, at de
ikke kunne hænges op i Værelser, hvortil Damer havde Adgang, og saa
opkastede han sig til Dommer over hendes Kunst! Hun overvurderede
ikke sig selv, visselig ikke, og hun havde nok ikke, som John studeret syv Aar sammen med Barbizonmalerne, men at hendes Talent stod
adskilligt over hans, derom var vel ingen Tvivl.

I ”Vidunderlige Verden” fortæller KM videre om Mr. og Mrs. H.:
Der var baade Formue og Forelskelse paa begge Sider.
Det første Aars Ægteskab tilbragtes i Sus og Dus. Mrs. H., saare
føjelig som Kvinde og Hustru, lagde ikke sin Mand et Halmstraa i
Vejen paa noget Omraade. Kun tillod hun sig bly en Henstilling, om
han ikke ville male sine nøgne Modeller i hvert fald i Peignoir,
for ikke at støde Pigerne, der støvede af i Atelieret.

I romanen ”Perlerne” sker der noget tilsvarende:
Efter den første Uges Hvedebrødsdage ville Mc. Dowell igen i Gang
med Arbejdet. Male Guinivere som hun gik og stod. Hun mødte op i
Brudegevandt med Slør og Krans. Han ænsede ikke Krigsmalingen,
tændte sin Snadde og befalede: – Af med Kludene! – Hun stirrede paa
ham, til han gentog Ordene. Først da han brølede: For Fanden, Pige,
jeg vil jo male dig, som du er fra Skaberens Haand! – først da gik
den hele Verderstyggelighed op for hende. Hulkende og og krænket i
sin kvindelige Værdighed forlod hun Atelieret og lukkede sig inde i
1
2

Hendes mand, Charlie, var meget jaloux og øm over hendes rygte
Forfatterskabet til ”Den farlige Alder”
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Bedekamret. Mc. Dowell dunkede paa Døren, truede med at sprænge den
og lagde sig til sidst paa tværs foran Døren, saa hun ikke kunde
komme ud uden at falde over ham. Efter lang Parlamentering fik han
Lov at male omtrent saa meget af hende, som hun viste, naar der var
Gæster tilstede.
Billedet blev aldrig fuldendt.

Erindringerne fortsætter:
Svaret herpaa blev at en Flytteomnibus et par Dage senere holdt
foran Villaen, mens fire Kraftkarle slæbte afsted med Lærreder i og
uden Ramme fra Atelieret, derefter Staffelier, Farver, Pensler og
Piber i alle Længder. Da Mrs. H., vidskræmt kom farende, klappede
hendes Mand hende kærligt paa Kinden: – Saa højt beundrer jeg dig,
guddommelige Skabning, at jeg ofrer Kunsten paa Kærlighedens Alter
og renser Hjemmet for ikke at støde Tjenerskabets Moral! Da sidste
Lærred var rullet sammen og stuvet ind i Lastbilen, satte Mr. H.
sig bagest med Benene dinglende ud over Vognen, og væk var han.

Om denne beslutning og Mrs Hinckleys forståelse af kunstværkers værdi fortæller KM desuden i
erindringerne:
(…) efter hvad Gladys betroede mig, havde hendes Far aldrig, fra
han giftede sig, villet sælge et eneste Billede. Kun nu og da skænkede han et af sine Lærreder til et Galleri eller en Privatsamling.
Men i Almindelighed gemte han Billederne tilside, først i et af
sine Atelierer, senere paa saa latterligt tilfældige Steder som
Væggene i en stor Bilgarage.
(...)
Ved en Lunch i Chevy Chase Klubben faldt talen paa et af van Goghs
Portrætter, der netop var købt for en uhyre Sum af en Samler i Washington. En en af de tilstedeværende havde set Billedet udstillet
og erklærede: – Tænk det er ikke 15 Tommer paa hver Led, det bliver
altsaa over 1000 Dollars pr. Tomme. Hvis det ikke er næsten forbryderisk! (…) Da Selskabet brød op, bad hun [Mrs. Hinckley] mig køre
med i hendes Hestekøretøj. Hun vilde vise mig noget. Mens vi kørte
omkring i Forretningskvarteret, hvor vi ellers aldrig kom, talte
hun igen om Billedet ”af ham, den gale Maler, der gik og klippede
Ørene af”. Foran en stor offentlig Garage stod vi af. Mrs. H. sagde
noget til Garagevogteren, der bukkende lukkede os ind. Til min Forbavselse var alle tre Vægge i Garagen optaget af store Malerier, de
fleste Aktstudier men ogsaa adskillige Portrætbilleder. Mrs. H. bad
mig tage Plads paa en Bænk tæt ved Udgangen. Mens jeg sad der, gik
hun rundt med et Baandmaal og maalte nederste Kant af de enkelte
Billeder. Lidt efter kom Garagemanden slæbende med en høj Stige, og
hun lod nu ham maale alle Billederne paa Højkant. Helt udmattet efter Arbejdet satte hun sig hen og betroede mig, at hun ville lade
sin Sagfører regne ud, hvormange Tommer der var i hvert Maleri for
derefter at sælge dem efter Tommeprisen paa van Goghs lille Billede. – Pengene sætter jeg saa hen som Medgift til Gladys.

I KM's erindringer beretter hun om stemningen i hjemmet, efter at maleren har forladt det:
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Dagen forløb i dyb Stilhed. Mrs H. – et ægte religiøst Gemyt – søgte Trøst i Bønnens Magt, men da Trøsten dog udeblev, gik hun til
Skrifte hos den gamle Præst, der havde fulgt hele hendes Opvækst.
Han gav hende velmenende Raad: Du maa tie og bie, Barnlille, saa
vender alt sig til det gode!

I ”Perlerne” går det ligesådan:
Guinivere søgte Trøst hos sin Skriftefader. Han gav hende det Raad
at væbne sig med Blidhed og Taalmodighed. Var hendes Kærlighed stor
nok, vilde hun ikke kunne undgaa at sejre.

Hvor maleren slår sig ned, beskrives i erindringerne således:
Selv levede Mr. H. imidlertid som Trappistmunk ved Delaware-floden
i en Træhytte, han med egne Hænder havde bygget. Der gik han paa
Jagt, fiskede, malede og gav sig kun af Mennesker naar det var
uundgaaelig nødvendigt.

Også i romanen bygger han sig en bjælkehytte – dog ved Mississipi-floden. Han dukker af og til
op i ”Englereden” og synes, det er - helt underligt igen at være i civiliserede Forhold, naar man tre
eller er det fire Aar har levet som Vildmand. Har du malet meget?
spørger hun. Malet det har jeg, og spist og sovet og jaget og fisket. Han fortæller om Blokhytten, han selv har fældet Træer til,
og viser Hændernes ru Inderside.

Se, hvad hans teenagedatter Mary Content mener om det:
Men hvis jeg gifter mig, saa render jeg nu ikke væk og sætter mig
hen ved en Flod fuld af Krokodiller med en Fiskesnøre og smører
Billeder op i Stedet for at blive hos min Kone, at De ved det, og
jeg hader ham, hvad enten jeg saa ligner ham eller ej, det kan De
stole paa, jeg gør.

Hun har gjort indtryk på ham:
Men langt borte ude ved Mississipifloden sidder en solbrunet Mand i
Skjorteærmer og Fedtlæderstøvler med Snadde i Munden og Palet paa
venstre Haands Tommelfinger. Han løfter Penslen, lægger Hovedet paa
skraa og undersøger Skyernes Skyggespil hen over Vandfladen. Med et
kaster han Hovedet tilbage, lukker Øjnene og ser for sig et opløbet
Pigebarn med to knyttede Næver strakt op imod ham. (s. 68)

Når maleren dukkede op med års mellemrum, tilbragte ægteparret nogle få, hede nætter, og hustruen fik to sønner, der ikke skal have adgang til farvelader!
Tiden går, og Da Gladys, det ældste Barn, havde naaet den Alder, hvor unge Damer
af det gode Selskab har deres Debut, kom der Brev fra Delawarefloden, at Faderen vilde møde Gladys paa Banegaarden den og den Dag og
foretage en Europarejse sammen med hende.
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I romanen sker det samme, dramatisk optonet af den lidenskabelige relation mellem far og datter:
Brevet er fra ham Mennesket. Hun vil ikke læse det og læser det saa
alligevel: Jeg vil lære dig at kende, vil se om du er mit Kød og
Blod. Du kan ikke finde dig i at bo i Blokhus og nøjes med Mad kogt
paa Petroleumsapparat, og jeg maa være helt alene med dig. Derfor
tilbyder jeg dig en Europareise paa tre Maaneder. Du skal faa de
mest meningsløse Ønsker opfyldt. Bliver Turen og jeg en Skuffelse,
skal jeg aldrig mere genere dig med min Tilværelse. Din trods alt
Far, John Mc. Dowell.

Karin Michaëlis kom som gæst hos familien på meget nært hold af den tids herskende klasse i
USA og blev vidne til, hvordan en ung kvinde indførtes i det gode selskab:
Min unge Veninde Gladys var kommen i Vane med, iført Svanedunstøfler, silkeblødt udslaaet Haar og ellers det mindst mulige, at tage
sig en Morgenpassiar paa Kanten af Sengen, da jeg boede hos dem under Charlies Bortrejse. (…) endnu før Morgenbesøget (...) havde hun
haft den saa at sige kommercielle Visit af en kvindelig Journalist,
hvis Hverv blandt andet var at gøre Gladys saa navnkundig som det
kunne præsteres med et Honorar paa mellem et og tre Tusind Dollars
om Aaret. (…)
Gladys dyrkede den ædle Ridesport – iført højrød Frakke, som de
danske Postbude – hvorefter hun tog en iskold Douche med efterfølgende Omklædning i Chevy-Chase Klubben. Saa fulgte den obligate
Lunch med en del unge Diplomater, ved hvilken Lejlighed det stundom
tilkom Gladys at holde en versificeret Tale, der saa selvfølgelig
blev aftrykt med fed Overskrift og ledsaget af de mest smigrende
Ord om den unge Sappho. Naar Sappho ikke holdt Tale, skænkede hun
Bladet en af sine Sonetter, hun var saa ferm i at skrive, at hun
kun krævede en halv Time plus flittig Brug af Rimordbog.

I ”Perlerne” sørges der på lignende vis for medie-opmærksomhed omkring Mary Content, der er
på vej ind i de voksnes rækker :
Min Tro, om hun ikke havde lovet ”Spejlet” en Sonet til Søndagsnumret! Pyt, hun fik vel knebet det Kvarter, Sonetten tog. Det gjaldt
bare at samle de tolv Rim, Resten kom af sig selv. I værste Fald
havde hun jo Rimbogen. Om hun begreb al den Staahej, der blev gjort
af Digtere, baade levende og døde. Som om det overhovedet var
noget! Hun skulde magelig smøre en Roman ned paa to Uger, blot hun
havde Tid! Man behøvede kun et par Diktafoner og en Stenograf, der
kunde læse sin egen Skrift. Hver Dag oplevede man mere end nok til
den tykkeste Roman.
(...) forresten havde hun en god Dag i Spejlet: ikke mindre end fem
Gange stregede hun sit eget Navn under, foruden Billedet af hende
og Norbert paa Flyvepladsen.

Disse eksempler (blandt mange!) viser, hvordan erindringselementer med genkendelige modeller
indgår i romanen ”Perlerne”. Personer og miljø skildres med let hånd fra forfatterindens side, det
er op til læserne at fælde evt. domme. Hun bemærker i ”Vidunderlige Verden” bd. 3, 1950:
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I mange Retninger var Forskellen mellem dengang og nu næsten ufattelig. Vel at mærke, de Smaating, der her søger op til Overfladen
af Hukommelsens plumrede Sø, vedkommer jo kun det enkelte Sted:
Washington, og dér udelukkende den snævre Kreds af Mennesker der
betragtede sig som hørende til ”the upper ten”. Disse var sagtens
hverken bedre eller værre, klogere eller dummere end alle andre, de
var blot anderledes som Følge af Opdragelse og Tidens Syn paa Tingene.

Her møder vi den fordomsfrie Trold med blik for mennesket i alle dets afskygninger og forklædninger.
Tre år senere, i 1930, udkommer i Dresden en samling fortællinger og essays ”Das heilige Feuer”,
herunder novellen ”Ehegeschichte” (Ægteskabshistorie). Her møder vi igen det underlige ægtepar,
men nu er konturerne trukket voldsomt op, og kulørerne er grelle. Ægtemanden er en ægte kunstner og ikke til at tæmme. Hustruen er derimod voldsomt snobbet og hyklerisk – og det værste :
hun er ingen kunstner, men hun tror det selv. Vi får uhyggelige eksempler på, hvorledes hun laver
spekulationskunst. Disse ægtefolk har mange træk fælles med Mr & Mrs Hinckley. Hustru og
børn bor i en herskabelig lejlighed ved Central Park. Manden lever nogle dagsrejser derfra i en
bjælkehytte, hvor han maler, går på jagt og fanger fisk. Han hader sin hustru, først og fremmest,
fordi hun “maler” ved at kopiere olietryk og mishandler farver ’som en lirekasse mishandler to ner’. Hun er katolik og vil omvende ægtemanden. Men han kalder religion for en privatsag, ’ligesom tandbørsten’. Så giver hun op. Skriftefaderen priser hende for den kristelige styrke hvormed
hun bærer sit tunge kors. Hver aften lader hun dække op til det store kolde bord. Det er normalt
urørt om morgenen – indtil manden med lange mellemrum dukker op, og de tilbringer en hed nat
sammen. Deraf børnene.
Denne gang bor parret i New York, men de tilhører stadigvæk the upper ten, og sympatien ligger så
afgjort hos den uslebne juvel, den ægte kunstner som ikke lader sig indpasse under det bedre selskabs normer.
Nu kunne man måske tro, at Karin Michaëlis havde en romantisk forestilling om, at den sande
kunstner er en mand, og at det kun er kvinder, der lader sig forme efter konventioner og snøres
ind i samfundets korset. Det er imidlertid ikke tilfældet. Ligeledes i året 1930 udkom romanen
”Hjertets Vagabond”, hvor det er en kvinde, der bryder alle gængse forestillinger om hvordan man
bør opføre sig. Hjertets vagabond er en ung dansk kvinde fra landet, som gifter sig med en kopist;
de tager sammen til USA, hvor hun turer rundt og udfolder sig som ægte kunstner, mens manden
tjener til dagen og vejen ved skiltemaleri. Denne roman havde også levende model, nemlig male rinden Kirsten Kjær, som tog sig det meget nær, at hun således blev udleveret.
Til glæde ikke mindst for KM-selskabets medlemmer har Henrik Loft Nielsen digitaliseret Karin
Michaëlis' amerikanske selvbiografi ”Little Troll” fra 1946. Heri nævnes familien Hinckley ikke ved
navn. Beretningen fokuserer på det ulykkelige forhold til ægtemand nr. 2, Charlie. Over for ameri-
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kanske læsere var det ikke værd at ironisere over nationens high society i tiden op til 1. verdenskrig.
Der refereres kort og respektfuldt:
p. 92 WHEN
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BOOKS,

THE DANGEROUS AGE. WOULD I, SHE ASKED, STAY
WITH HER AND HER MOTHER WHEN CHARLIE HAD LEFT?
PARTICULARLY

OF

p. 95 IN WASHINGTON I STAYED WITH THE FAMILY OF THE NICE YOUNG
GIRL

I HAD MET AT HUNTINGTON WILSON’S DINNER THE YEAR BEFORE.

THIS VISIT TO THE CAPITAL WAS AS HAPPY AND INTERESTING AS THE
FORMER ONE HAD BEEN UNHAPPY3. I WAS RECEIVED EVERYWHERE WITH THAT
AMERICAN OPENHEARTEDNESS THAT SO ASTONISHES MOST EUROPEANS.
På side 170 fortæller hun om inspirationen til ”Perlerne” og bogens tilblivelse:

ONE OF MY BOOKS CAME TO ME IN A CURIOUS WAY. ONE DAY I WAS
WALKING IN THE POURING RAIN ALONG THE STREETS OF COPENHAGEN WITH
HERDIS BERGSTRØM. A BUS STOPPED NEAR US.
HERDIS GOT ON AT THE REAR, AS ONE DOES IN ALL DANISH BUSES.
JUST AT THAT MOMENT MY EYE CAUGHT SIGHT OF SOMETHING SHINING
WHITE IN A PUDDLE – A PEARL, REAL OR IMITATION. IN THE INSTANT
THAT I STOOD THERE STARING AT IT, A WHOLE STORY WAS BORN IN MY
MIND.
I

PULLED

HERDIS

OFF

THE

BUS

AGAIN,

TO

HER

AMAZEMENT,

AND

INSISTED ON GOING HOME.

FEVERISHLY I JOTTED DOWN WHAT HAD BEEN
REVEALED TO MY CONSCIOUSNESS, AND ABSORBED BY MY BLOOD AND MY
NERVES IN A SINGLE MOMENT. I WAS TERRIFIED THAT IT WOULD ELUDE
ME, GROW PALE AND DISAPPEAR.
THE STRING OF PEARLS, AS I CALLED THE BOOK, IS NOT MY BEST NOR
PERHAPS EVEN ONE OF MY BEST, BUT IT IS DEFINITELY THE ONE THAT
IS READ WITH THE GREATEST EXCITEMENT.
Ikke et ord i de amerikanske erindringer om, at stoffet til ”A string of pearls” var erindrings-elementer fra opholdet i Washington ca. 15 år før bogen udkom.
Billedlig talt sætter erindrings-elementerne fiktionen i gang, ligesom sandkornet, der provokerer
muslingen til at danne sin perle. Da KM får øje på en perle – værdiløs eller kostbar? – i rendestenen, har hun hverken rist eller ro, før hun kan sætte sig ved skrivebordet, og i en åndeløs proces
tager de mange sider form, ordnet i 26 kapitler, samme antal som de 24 perler og de 2 dele af den
eksklusive lås. Spørgsmålet er, hvad værket er værd?

3

p.g. af det ulykkelige forhold til Charlie
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Karin Michaëlis' egne perler
I ”Perlerne” får den purunge pige sine første perler den dag, hvor hun skal lanceres som ”debutante” i selskabslivet:
Hendes eneste Pynt er den spinkle Perlekæde Guinivere
hende til Dagen. det første Smykke, hun nogensinde har
drig før har hun brudt sig det Gran om Perler, men fra
mærkede den lille Kæde om sin Hals, føler hun sig som
den. Den, der bærer Perler, er voksen, helt voksen.
sig, gifte sig, kan gøre alt, hvad de Voksne gør. Hun
lerne og vilde helst staa, saa hun hele Tiden kunde
Skikkelse i et af Spejlene.

har skænket
baaret. Aldet Nu, hun
en helt anKan forlove
elsker Perse sin egen

Denne perlekæde får Mary Content af sin mor som et billede på kvindeligheden.
Mary Content vil gøre alt for unge uheldige Norbert, den mand som hun vil have. Ligger her en
parallel til Karins kamp for sine ægteskaber, først med Tao og siden Charlie? Deres erotiske betagelse kan hun ikke fastholde, uanset hvor meget energi og god vilje hun lægger i det projekt; og
en operation havde gjort det umuligt for hende at få børn. Dermed går der skår i hendes kvindelighed.
Beverley Driver Eddy skriver i Karin Michaëlis-biografien ”Hjertets Kalejdoskop”: ”Hun var godt
tilfreds med denne bog og kaldte den ”efter min Mening den Bog, der har den bedste Handling,
jeg nogensinde har skrevet.” 4
Som det vil være fremgået, er ”Perlerne” en fængslende bog. Man kan diskutere, om det er 'lødig
litteratur' eller snarere en knaldroman. Bogens sproglige rigdom og forfatterindens sans for at karakterisere en bred vifte af personer peger i retning af Dickens og Balzac, mens dens præg af Soap
Opera nok vil udelukke den fra det finere litterære selskab.
Når den stod Karin Michaëlis' hjerte nær, skyldes det måske, at den fortæller den evige historie om
kunstnerens søgen efter det uopnåelige: det ubevidste ønske om at fange inspirationen. Kunstneren har selv trangen til at udmønte sit talent, men det tilkommer andre at forvalte det, at vurdere
og “værdisætte” det.
Vi kan se Mary Content som en spejling af Karin Michaëlis selv, hvor Karins livsløb i roma nen
zoomes ind til dagene omkring Mary Content's 18-års party:
Andre skal give pigen perlerne, der kan ses som et billede på forståelsen af talentet.
Mary Content kommer til at få de perler, hun begærer, af sin far. På lignende vis var det Karins far,
der for dyre penge anskaffede et klaver, da han kunne høre, at pigen med det dårlige øje var musikalsk begavet. Hun var frejdig nok til at opsøge den mentor, hun helst ville uddannes af, klavervirtuosen Victor Bendix, som indså, at hun havde en perle, men at den var af en anden art. Han hørte
hendes sans for sproglige udtryk og gav hende adgang til litteratur, hun kunne forme sig efter. Så
4”From a Writer´s Workshop", manuskript på engelsk, cit. Beverley Driver Eddy s. 242
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mødte hun Tao, den noget ældre Sophus Michaëlis, der selv var skabende og inde i hovedstadens
toneangivende kredse. Dermed åbnedes hendes adgang til at udfolde sin gave.
Det blev imidlertid forlæggeren Peter Nansen, som blev hendes rigtige mentor og banede vejen for
verdensberømmelsen. 1. og 2. bind af “Træet paa godt og ondt” åbnede fuldtud for anerkendelsen
af hendes perlekæde af værker, såvel skønlitterære som journalistik og essays. Ligesom romanens
perlekæde består af individuelle, indbyrdes vidt forskellige, men alle sjældne og værdifulde perler,
består Karins værk i 1927 af meget forskellige elementer. Den almene anerkendelse har sikkert været med til at sætte hende fri til at skrive en så munter bog som “Perlerne”.
Romanen slutter med, at de ægte perler slet ikke er forsvundet. De andre, Marys forældre, har beholdt kæden i deres varetægt: så stor en skat må ikke betros en indsigtsløs, letsindig 18-årig.
I kunstens verden er det de andre, de erfarne og kompetente smagsdommere, der har tilladelse til
at vurdere værdierne og bringe dem på markedet til den reelle vurderingspris. Forvalterne af perlerne: smagsdommerne har dem ikke selv, men de kan give og tage anerkendelsen efter forgodtbefindende.

Romanen som en sørgelig profeti
Med livsvennen Peter Nansens død i 1918 havde Karin mistet sin professionelt indsigtsfulde og
loyale vurderings-mester, og ved Hitlers magtovertagelse i 1930’erne blev den klangbund, hun
havde haft i den tysktalende verden, fordrevet og utilgængelig, både menneskeligt og økonomisk.
Hendes værker var nu “falske perler” og intet værd. Hun havde set muligheder for at opnå anerkendelse af sit format i USA, hvor hun i trange tider i New York i 1940’erne håbede at få “Perlerne“
udgivet på engelsk. Men det lykkedes ikke at vække interesse, hverken for en oversættelse af
bogen eller en filmatisering af dette handlingsmættede og populære stof. Der var dog fortilfælde,
som gav grund til at håbe; således blev romanen ”Den farlige Alder” omsat til film adskillige gange (mere eller mindre loyalt!); romanen ”Graf Sylvains Rache” blev filmatiseret i 1920; skuespillet
”En Mors Øjne” fra 1915 blev til en stumfilm med titlen ”Die heilige Lüge”, instrueret af Holger
Madsen i Tyskland i 1927, og i USA bragte Twentieth Century Fox den rørende historie på det sto re lærred som ”Star for a night” i 1936.
Vurderingen af Karin M’s enkelte værker er afhængig af “Tidsånden”. Hvad er det for nogle af
hendes værker, som vækker genklang i dag? Karin Michaëlis ønskede sig en filmatisering af ”A
string of pearls”. Men det omfattende stof egnede sig næppe til at skildres på et par timer og vises
på det store lærred i et af tidens flotte biografteatre. I dag har såvel TV-kanaler som streamingtjenester publikum til en strøm af faction-serier henlagt til en romantisk fortid. Hvem ved – en skønne
dag vil ”Perlerne” i 26 forbavsende afsnit måske kunne ses på de hjemlige fladskærme.
Eva Kvorning 2022
P.S. Gladys Constance Hinckley var født i 1891. Da hun trådte ind i high society, skete det som værtinde for et overdådigt
teselskab i moderens pragtfulde hjem på 16th Street i Washington D.C. Gennem sit ægteskab med en diplomat kom hun
verden rundt. Hun blev enke som 45-årig og fortsatte derpå sit liv som en af Washington D.C.'s medieombruste Belles.
Gladys levede lykkeligt næsten til sine dages ende i januar 1976. På vejen hjem fra købmanden blev hun overfaldet af tre
teenagere, og en af dem knuste den gamle dames hoved med en flaske. Gladys lå på sygehus i 5 døgn, inden hun døde.
Se mere om pigen med perlerne i:
•
B. Driver Eddy:“Karin Michaëlis’ unge amerikanske veninde” i "Jagten på det gode menneske", Politiken 2020
•

https://wamu.org/story/11/12/02/the_location_a_16th_street_mansion_with_a_tragic_tale
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Denne kronologi sammenholder vigtige elementer af Karin Michaëlis’ liv med de nævnte værker
Karin M. dør 11/1 1950 som 77-årig

1940 – 1946 ”Strandet” i USA under
2. verdenskrig.
Afskåret fra hjemmet i Danmark
og de europæiske indtægter.
Integreret i kredsen af
eksilerede antifascister fra Europa.
Rejser til USA

Som 58-årig skilt fra Charlie

Livsvennen Peter Nansen dør
Som 45-årig separeret fra Charlie

Ophold i Washington
Gift med Charlie Stangeland
Som 39-årig skilt fra Tao
Fra 1903-1913 hvert år i USA.
Besøger søster Alma og svoger
Joost Dahlerup i New York.
Møder Jacob Riis og skriver
sammen med Joost bogen
”Danske Foregangsmænd i USA” 1910

Gift med Sophus Michaëlis, Tao
Til København som 20-årig

1950
1949
1948
1947
1946
1945

1948 – 1950
”Vidunderlige Verden”
erindringer i 3 bind
1946 ”Little Troll” erindringer på engelsk

1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1892

KM's bøger forbudt i Tyskland og Østrig

”Star for a night” film over ”En Mors Øjne”

”Hjertets Vagabond” og ”Ehegeschichte”
1927: ”Mors
”Die Perlenkette””Perlerne” Øjne” som film
”Die heilige
Lüge
Kritiserer Jo Jacobsen

Skuespillet En Mors Øjne
Foredrag og journalistik om USA
Internationale foredrag
”Den farlige Alder”

Romanen ”Barnet”, internationalt gennembrud

”Træet paa
Godt og
Ondt”roman-serie
med erindringsstof fra
eget liv
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En Mors Øjne
I sommer fik jeg tilfældigvis foræret Karin Michaëlis’ skuespil fra 1915 ”En Mors Øjne” (oprindeligt stavet ’Mo’rs’) og gik i gang med læsningen. Det var ikke med nogen videre forventning, eftersom jeg huskede Beverley Eddys bedømmelse: ”et tyndbenet skuespil” (Hjertets kalejdoskop, s.
326), sammenlignet med romanen ”Mors Øjne” fra 1940, hvor Karin havde omarbejdet og udvidet
stoffet.
I romanen finder Beverley derimod ”humor og dybde”, ”kompleksitet og raffinement” (s. 326).
Anmelderne havde ikke rost stykket, hverken i Wien eller København, men vi hører, at skuespillet
(med titlen ”Die heilige Lüge”) havde fået stor succes i Wien (s. 183).
Jeg kendte handlingen fra romanen, som jeg læste for mange år siden og havde syntes godt om:
En ældre kvinde i Kerteminde har fire børn i Amerika, og for ikke at gøre moderen bedrøvet
foregiver de at have succes og sender hende jævnligt penge. I virkeligheden står det yderst småt til.
Moderen er blind, men genvinder synet ved en operation og beslutter at besøge børnene uden at fortælle dem den store nyhed først. Da hun kommer, ser hun straks deres fattigdom, men for at skåne
dem lader hun, som om hun stadig intet ser. Dette dobbelte bedrag, af lutter omsorg, finder til sidst
en overraskende løsning.
Til min undren var skuespillet livligt og underholdende, man møder mange veltegnede personer,
gode og mindre gode, handlingen er et spændende væv af hændelser, det rørende virker ikke for rørstrømsk, der er rappe, opfindsomme replikker og mange smil undervejs. En ung amerikansk kvinde,
der optræder som hyggepianist om bord på Amerikabåden, en ret så usandsynlig figur, virker både
hjertevarmende og sjov. I en festlig scene spiller hun den forføreriske barcarole fra ”Hoffmanns
eventyr” af Offenbach og udbryder: ”- Uh, når jeg spiller den, (vugger gratiøst med hele overkroppen),
så bilder jeg mig ind, at det er mig, som sidder dernede i Venedig, og nu kommer gondolen med
’Svaneridderen’ – det er min helt …” [hun tænker på Lohengrin i Wagners opera af samme navn,
som kommer sejlende på en svane. Karins musikbaggrund fornægter sig ikke].
En yderligere tilfældighed spillede mig eksistensen af nedenstående filmanmeldelse i hænde. I en
biografi af Lise Nørgaard skildrer John Chr. Jørgensen den unge journalistelevs stærkt varierende
opgaver på Roskilde Dagblad. Hvor Jørgensen ikke finder den unge reporters teateranmeldelser
særligt gode, er han ret imponeret af hende som filmanmelder og karakteriserer hende som både
vittig og kritisk. (John Chr. Jørgensen: Journalist af karsken bælg, 2014, s. 30).
Filmen ”En Mors Øjne”
Det er sjældent, nogen forærer det bedste, han har, til
fremmede, og selv beholder bærmen.
Sådan er det ikke desto mindre med dansk film, som fortrinsvis har serveret sit publikum det, der rettest kan betegnes som kør-om, mens den har ladet udlandet om at nappe
vore nationale lækkerbidskener, manuskripter, stjerner og
instruktører.
I aftes havde Bjergteatret premiere på en dansk forfatterindes film i amerikansk optagelse. Det var Karin Michaëlis’ ”En mors øjne”. Filmen er lavet efter skuespillet
og er en fortræffelig skildring af forholdet mellem opofrende børn og en lige så opofrende mor. Den fortæller kønt
om, hvorledes den blinde fru Lind rejser fra sit østrigske
hjem til New York for at besøge sine børn, der, som hun
tror af deres breve, er i store stillinger, og om, hvorledes
børnene, der i virkeligheden kun er enere i det store maskineri i verdensbyen, for ikke at skuffe den blinde mor,
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lader hende blive i troen om, at de er blevet store mennesker. Men så er det, at moderen kommer til
at se efter en operation …
Filmen indeholder så meget værdifuldt og er så smukt spillet, at man bør se den. Karin Michaëlis
har her haft noget at fortælle, hun har fået det sagt på en køn måde – gennem Fox-Film, Amerika.
T.-J. (alias Lise Nørgaard som 20-årig)
(Roskilde Dagblad d. 24.8.1937)
Selv om det på plakaten oplyses, at filmen er based on the play die Heilige Luege by Karin Michaëlis, har vi før set, at et filmselskab laver en hel del om på skuespillets handling. Det var sikkert
også tilfældet, da man i 1936 indspillede Star for a Night, men det kunne være interessant at se filmen.
Måske ville det være endnu interessantere at se den filmatisering, som var blevet produceret i Berlin
i 1927, med manuskript af Bobby E. Lüthge, den samme scriptwriter, som i 1927 også skrev manus
til Das gefährliche Alter. Han omarbejdede skuespillet Die heilige Lüge til en stumfilm for selskabet National Film, og i en samling breve fra ham får vi indblik i samarbejdet om begge film.
Der findes 24 breve fra Lüthge til Karin Michaëlis fra årene 1926 til 1936, hvorimod vi ikke har
svarene. Undertiden kan man imidlertid af hans breve se noget om, hvad hun har svaret.
Af hans første brev 23.4.1926 fremgår det, at han aftenen forinden har hørt hende holde foredrag i
Berlin og kun ganske kort har hilst på hende. Men hun skal ikke være i tvivl om, at han vil gøre sit
for at etablere et godt samarbejde.
”Jeg er en af deres glødende beundrere, og da jeg læser alle Deres romaner, bliver jeg naturligvis i kraft af mit arbejde som manuskriptforfatter opmærksom på mulighederne for filmatisering.”
I et brev fra 9. september 1926 kan man se, at Karin har besøgt ham og hans kone Hanni (en succesrig filmskuespillerinde), og at de meget gerne snart vil gense hende i deres hjem. Den 12. november
sender han hende sammen med et brev filmmanus til Die heilige Lüge og udbeder sig hendes bedømmelse af hans bearbejdelse. Han er spændt på hendes reaktion, fordi han af filmtekniske grunde
har strammet forløbet lidt og bl.a. ændret og endda tilføjet lidt i datteren Ingrids historie, på en
måde som han tror er i Karins ånd. Han beder Karin om evt. at finde på nogle detaljer i samme retning, som kan forstærke virkningen og give filmen ”den særlige egenart, som kun findes i Deres
personer og historier.” Han tilføjer, at filmen vil blive besat med fremragende skuespillere og vil vil
være af stor reklameværdi for hende og hendes værker.
I løbet af 1927 ser vi, at han har skrevet resuméer af andre af Karins romaner og tilbudt dem til
forskellige filmselskaber, uden succes. Begrundelserne er interessante: Rachel (Ghettoens blomst)
er alt for dyster, og man er bange for, at den vil bliver forbudt, da filmcensuren ikke tillader, at man
viser noget med hypnose. (Frygten for censurforbud har også været inde i billedet ved forhandlinger
med et filmselskeb om Das gefährliche Alter, (16.6.1927)). Die Perlenkette går ikke; der kommer
nu så mange amerikanske film, at ingen ville have lyst til at se en tysk film om amerikanske millionærkredse.
Den 22. september 1927 kan Lüthge melde, at Die heilige Lüge har haft premiere med stor succes., især blandt publikum. Et par aviser havde været lidt barske, men det spiller ingen rolle. Det
eneste, han selv er utilfreds med, er instruktøren, den danske Holger-Madsen (som i 1920’erne instruerede i Tyskland, men som både før og efter var en førende skikkelse i Nordisk Film).
Lüthge bevarede interessen for Karins værker, og han var en dygtig og diplomatisk rådgiver, og han
deltog også i forhandlingerne om honorar på en taktfuld måde. I 1935 er han i gang med at læse
Bibi-bøgerne, som han er vildt begejstret for (restlos entzückt) (4.1.1935).
Mens han endnu arbejdede på manuskriptet til stumfilmen Das gefährliche Alter, skrev han:
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Det er meget vanskeligt at skrive denne film, fordi bogen har så lidt handling, men jeg tror,
jeg kan løse det på en måde, så De bliver tilfreds (30. juli 1927).
Han vendte tilbage til emnet i 1936, hvor han gjorde sig store anstrengelser for at få nogen til at indspille Das gefährliche Alter som talefilm.
Stoffet er nemlig meget vanskeligt at filmatisere, fordi man må have en sammenhængende
historie (eine feste Fabel), som vi må konstruere ud fra bogen (19.2. 1936).
I samme brev skrev han:
At De synes, at filmen ”Das gefährliche Alter” dengang i den stumme version var så dårlig,
er jeg egentlig lidt ked af, for det var jo mig, der skrev den, og jeg kan egentlig ikke huske,
at De dengang fandt den så dårlig, som De nu siger til os alle sammen. At filmen dengang
blev spillet i UFA-paladset, det største og mest repræsentative filmteater, beviser egentlig, at
den ikke kan have været så dårlig, og anmeldelserne var da udmærkede.
Han var en meget erfaren manuskriptforfatter, og jeg tror, at man må have tillid til hans synspunkter.
Desuden var han venlig og medfølende, og Karin må have fortalt ham og hans hustru om de store
vanskeligheder med skilsmissen fra Charles Stangeland, for han indleder et brev (24.6.1927) med at
udtrykke stor medfølelse over, at hun har haft så store følelsesmæssige problemer (soviel Herzeleid). Hidtil havde han og Hanni kun anet det; de vil så gerne støtte hende, og de håber, at hun snart
igen bliver fri og lykkelig! Hans indgående kendskab til Karins bøger og hans evne til empati har
sandsynligvis i høj grad gavnet filmen Die heilige Lüge.
Kirsten Klitgård

Spændende politisk og psykologisk krimi
Af Margit Andersen
Det er sikkert ikke lukrativt, men det er guld værd, at
der findes små forlag, der sætter en ære i at udgive
værker af helt eller delvist ukendte eller glemte forfattere. En af disse er østrigske Maria Lazar (18951948), som Helge Scheuer Nielsen, i serien Kvinder
skriver, har udgivet to romaner og en novellesamling
af. Den senest udgivne roman er ”Død eller levende?
Leben verboten!”, der for første gang udkom på tysk i
2020 på et lille enmandsforlag i Wien. Indtil da havde
manuskriptet ligget i forfatterens bo, men var dog i
1934 blevet udgivet i en forkortet udgave i England
og i 1936, ligeledes forkortet og let omskrevet af forfatteren, bragt som føljeton i Social-Demokraten. Det
er denne udgave, hvis oversætter er ukendt, Scheuer
Nielsen har brugt til sin udgivelse.
Hvordan romanen endte i Social-Demokraten har sin
egen historie. Maria Lazar var fra en jødisk, borgerlig
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familie i Wien, men løsrev sig i en tidlig alder fra miljøet og familien af politiske grunde. Det skrev
hun om i romanen ”Forgiftet”, der udkom i 1920 (på dansk i 2019) og fik en fin modtagelse, men
derefter var der ikke nogen forlag, der vovede at udgive hendes antifascistiske, venstreorienterede
og pacifistiske romaner. Hun var noget af et sproggeni og gav sig så til at arbejde som oversætter,
bl.a. oversatte hun flere bøger af Karin Michaëlis, som hun var blevet en nær ven af, da de færdedes
i de samme kredse i Wien.
Allerede i 1933 så Maria Lazar skriften på væggen og valgte at forlade Østrig. Målet var Danmark
og i begyndelsen boede hun hos Karin Michaëlis på Thurø, og det var her hun færdigskrev romanen
”Død eller levende?”. For at skaffe sig indtægter skrev hun noveller til aviser og blade under pseudonymet Esther Grenen, og på den måde og under det navn kom romanen i den danske avis.
Det er en politisk og psykologisk krimi, der foregår i Berlin og i Wien i 1931. Ernst von Ufermann,
der kunne være bror til Scherfigs forsvundne fuldmægtig Amsted, er bankier og har hidtil levet et
trygt og behageligt liv, men nu har den økonomiske krise også ramt hans foretagende, så han må til
Frankfurt for at skaffe et lån, der kan afværge det truende krak. I lufthavnen bliver han frastjålet pas
og billet, og så er gode råd dyre. Først bliver han grebet af en indre fryd over at ”få fri” fra pligterne, det er som at pjække fra skolen, og han flakker rundt uden faste planer. Næste dag viser det sig,
at flyvemaskinen er faldet ned og alle ombordværende er blevet dræbt. Han er altså anset for at
være død, og det kan jo have sine fordele, især når man ikke er det og har en stor livsforsikring, der
kan redde firmaet og rigeligt forsørge hans skrøbelige kone.
Ufermann går under jorden og under sin omflakken kommer han i kontakt med nogle suspekte personer, der sørger for at han får en ny identitet mod at han gør dem den tjeneste at bringe en lille pakke til Wien. Modtagerne af pakken er en lille gruppe unge nazister, og det giver Lazar anledning til
at portrættere dem psykologisk skarpt og fortælle om arbejdsløsheden, antisemitismen og den skjulte krig med mord og attentanter der hærger Østrig og er en forløber for den store krig. Ufermann er
på herrens mark i denne verden og ønsker sig tilbage til reden hjemme i Berlin, men ligesom det
skete for Amsted, er ønsket ikke gensidigt.
Lazars stil er ret egenartet og dristig. Der er ikke nogen overordnet fortæller, men det er dialoger og
indre monologer, der styrer handlingen, hvad der kræver lidt ekstra opmærksomhed af læseren, men
som også giver den en ekstra vitalitet.
Maria Lazar: Død eller levende? Kvinder skriver. 274 s. 270 kr. Særpris til Troldspejlets læsere
160 kr. inkl. porto. Kan bestilles på post@bakkekrogen.dk.
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Paa rejse
(Brev fra Fru Karin Michaëlis)
København, 4. januar 1904

KONSTANTINOPEL (del 2)
Ubegribeligt at disse Bjerge af Kød, disse Skove af Grøntsager, disse Baal af gyldne Frugter nogensinde kan blive fortæret! For hvert tiende Skridt støder man paa en opsprættet Faarehjord eller en
Brændestabel af lange og runde Brød, hvoraf en Del ruller ned og finder Plads i Gadesnavset. Eller
en Fiskeladning, som var der trukket Vaad gennem det ganske Bosporus. Og for hvert tyvende
Skridt en Lastdrager med et toetages Staaltraadsbur paa sin Ryg. I Buret ligger lagvis indtil et Par
Hundrede gispende Høns, for hvem Halshugningen maa være en Befrielse.
Dertil kommer Tønderne med salte Agurker, med sure Sild, med citronprydede Oliven, og Ballerne
med Macaroni, Kurvene med Muslinger og Sukkervarernes Trinpyramider.
Paa Gadehjørnerne staar Mænd og flænser med Slagterknive i klæge Kæmpeknolde af friske Anniskærner og ”langt” Sukker. Med Knive, Tænger og Næver vrister de Brokker løs af kitlignende
Masser – der er kridhvidt Pulversukker kogt sammen med knuste Mandler. Luften staar i Damp af
branket Faarefedt, svedne Kastanjer og ristede Løg.
Man gaar i Gruber af Mad.
Det er ikke fordi Østerlænderne ynder de store Gadeopstillinger, kigger man gennem Bodernes aabne Døre, er alt derinde samme Hylde og Fylde.
Men det er ikke blot Madvarerne, som forbavser. Det er Salgsgenstandene af enhver tænkelig Art. I
Galata, Peri og Skutari, tre af Bydelene, veksler Boderne som i andre Stæder. Men i Stambul, Centeret, holdes paa den gammeldags Facon, hver Sort for sig. Man bliver rent konfus af at gaa gennem
lange snørklede Gyder, hvor Øjet kun ser Tøfler, Tøfler, Tøfler, eller Kattun og kun Kattun, eller
Kaffekopper og ikke andet.
De færreste af disse Varer er tilvirket i Tyrkiet. Man behøver ikke at vide det – det røber sig selv.
Store Landes smagløseste Udskudskram, det være sig Smykker, det være sig Stoffer, gaar her glatvæk i Køberne.
Og ikke blot er disse ”Stadsting” saa tarvelige, saa slette, men de betales med ublu Priser – ganske
som europæiske Varer hos vilde Folkeslag.
Det skyldes sikkert to Slags Købere – Søfolkene som hver Dag i Tusindtal har Landlov og lader sig
franarre sin sammensparede Hyre, og de tyrkiske Kvinder.
Fornemme Tyrkerinder ses saagodtsom aldrig paa Gaden til Fods, og naar de kommer kørende, indhyllet i et Brus af blegrødt, hvidt og gult Silkeflor, synes Vognen kun at indeholde kæmpemæssige
Rosenbuketter – især da Rosenduften som et helt Kølvand følger dem. Den meste Tid sidder de med
Benene overkors og spejler sig i Haandspejle af Sølv med Turkis- og Rubinindlægning – eller de
plejer deres Vandpibe, klingrer med et af de smaa tamburinlignende Instrumenter, der findes i ethvert tyrkisk Hjem. Eller endelig de sejler en Tur paa ”de søde Vande”, ovre under Lilleasiens Kyst,
lige før Solnedgang.
De mere jævne Tyrkerdamer har fundet Behag i europæisk Dragt og i Gadespadsereture. De driver
op og ned foran Pynteboderne, to og to, med deres Tjenestekvinder bag efter, nysgerrige som smaa
Skader.
Tilsyneladende er de klædt paa tyrkisk Vis det vil sige deres Legeme er omsvøbt med løst flagrende
sort, blaat eller bronzebrunt Glanssilke. For Ansigtet har de et Stykke mere eller mindre gennemsigtigt Flor – hvorigennem man uden større Besvær skelner de fyldige Ansigters smukke Oval, Stumpnæsen, de kraftige Kinder og de dybe bløde Øjne.
For nu at skærme disse Silkebornusser mod Gadesølet, løfter de ret højt op, og man ser – oh ve! –
tykke Matrosstrømper af tværstribet brandgult, græsgrønt og højrødt Bomuldsgarn. Dertil stærkt
farvede – Filtsko og Galoscher. Stundom dog europæiske gule Tremmesko med høje Hæle – men de
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er i saa Fald altid skæve, udtraadte og grusomt usoignerede. Deres Ben er oftest let krumme fra Ankelen opefter og Gangen besynderligt pjokket. De er oprindelig kun vante til de nydelige flade Snabeltøfler, hvorfor europæisk Fodtøj volder dem Besvær.
Kører man i Sporvogn med dem – Kvinderne i Tyrkiet har altid sin lille Hønsegaard for sig ogsaa i
Sporvognen – faar man mere at se. Først slaar de Sløret til side og pudser sig og nusser sig i en Uendelighed – for den Fremmede! Saa slaar de Silkeomhænget til Side og roder i Underkjolens Lommer, og man ser, at Hjemmedragten er sammenflikket af det græsseligste Flitter. En Forbredde af
presset Sirts eller storternet Bomuldstøj i en elegant Nederdel af Fløjlsbrokade, dertil en højrød Flonelsbluse pyntet som et Fastelavnsris med Baand – var, hvad jeg i et Tilfælde opdagede. Næsten altid virker det man ser under Silkedominoen som Børn, der har faaet Lov at ”klæde sig ud” og til den
Ende kryber i saavel Bordtæpper, Gardiner, Duge og Skureforklæder.
Ligemeget – de er uhyre glade over deres Pynt. Har de nylig anskaffet sig en saadan ”striberet” Uldklokke, som vore Bedstemødre ansaa for hørende til enhver dydig Kvindes Dragt, dyer de sig ikke
for at løfte op og pirre ved den. De kror sig af deres Pynt som Papegøjer paa en Pind af deres Fjer.
Bornusærmerne er meget vide, under dem kommer det – ogsaa side – Kjoleærme til Syne, derunder
igen lige ud til det smalle, bløde Haandled, et Uldtøjsærme saa ru som et Rivejern.
Paa Fingrene har de gevaldige Ringe med store Plader af Sølv. Agat eller Onyx. Ogsaa bruger de
den slags Ringe, som Børn for 10-Øre køber i ”Ønskeæsker”. Om Haandleddene bærer de mange
Armbaand, dels af Sølv, dels af Legetøjsperler. Disse Perlebaand har ingen Laas. Traaden, som Glasperlerne er trukket paa, er ganske simpelt slaaet i Knude om Haandleddet.
Nu hænder det, at gamle, meget ærbare strikse Tyrkerinder kommer i Sporvogn med ovennævnte
smaa Paafugle.
Disse gamle, som før ville lade sig flaa levende, før de ofrede en Tomme af deres nedarvede Buksedragt, eller før de i en Sporvogn slog Sløret til Side, maaler gennem dette de Unge med saa knusende Blikke, at det gerne ender med, de ogsaa skamfulde hænger Skodder for Ansigtet.
De ser ud, alle de unge Tyrkerinder, som var de gode medgørlige Børn, der forfærdelig gerne ville
høre paa spændende Eventyr, men endnu hellere – opleve dem.
Karin Michaëlis

SMULER

Retssag i Berlin 1924-25 – Israelsk interesse
I Beverley Eddys biografi Hjertets kalejdoskop berettes om en retssag, Karin Michaëlis fik sat i
gang mod Edwin Katzenellenbogen, en polsk læge, som også var hypnotisør (s. 224). Han svindlede
med valuta og franarrede folk deres formue. Et af hans ofre var Gudrun Bergliot van Brink, som
forlod sin hollandske ægtemand og deres barn, levede sammen med Katzenellenbogen og fik et
barn med ham. Han tilegnede sig hendes og hendes gamle fars penge, og da hun havde forladt ham
igen, bortførte han barnet, som under retssagen betegnedes som Karin Michaëlis’ plejebarn.
Karin var fascineret – og skræmt – af hypnose og var ikke til stede ved retssagen, heller ikke, da
sagen blev appelleret, men Charles Stangeland fortalte hende i breve om udviklingen. Den anklagede havde opført sig meget overlegent og løjet uhæmmet, og da fru van Brink var så bange for hans
hypnotiske evner, at hun ikke havde givet tilstrækkelige svar i retten og endda været fraværende, da
appelsagen kom op, fik han kun en kort straf. Af Stangelands breve får man også det indtryk, at
hendes advokat Dr. Frey sjofler hendes sag.
Stangeland prøvede at hjælpe ved at rejse til New York og sælge fru van Brinks få tilbageværende
ejendele af værdi, bl.a. to bronzestatuer af den kendte franske billedhugger Henri Dubois.
Et israelsk team, journalist og fotograf, var i juni 2022 i Danmark for at søge oplysninger om Karin Michaëlis og hendes involvering, hvor detaljerne desværre er ret uklare. De optog interviews i
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Det kgl. bibliotek med Kirsten Klitgård og på Thurø med Karen Klitgaard Povlsen, og om ca. 3 år
ventes en film om Katzenellenbogen klar.
Hvad de imidlertid havde fundet ud af om hans senere aktiviteter, var skræmmende. Bl.a. var han
som jøde kommet i kz-lejr, men dér indyndede han sig hos nazisterne og deltog som læge i mord på
mange medfanger.

En dedikation i Barnet 1902

Kapitel 3 af Pigen med glasskårene har titlen Bedstemor, og en stor del af kapitlet fortæller om et
besøg, som Trold og hendes bedstemor aflægger i Kristrup præstegård.
Nu kan man se kirken. Den ligger på en top. Vistnok for at bønderne nemmere kan huske at gå der
om søndagen. For det er synd for pastor Vindum, når der kun er tyve i kirken, og han sidder hele
ugen og skriver præken med lang pibe i munden. Han snerper munden sammen, ligesom de skindpunge med snørebånd, som hestehandlerne altid har fulde af penge om lørdagen.
[…]
Så står pastor Vindum i døren med lang pibe i munden og armene skræver helt ud i luften: – Velkommen, velkommen, du kære! Han kysser bedstemor på begge kinder, for han er næsten omtrent
hendes fætter, men hun er over tyve år ældre. Han siger Ulrikke til hende, og hun siger Jørgen til
ham, ligesom en dreng og en pige. Til Trold siger han: – Ser man det! Og bagefter kommer fru Vindum, aah, så fin og sød og tynd og hvid og glad, med sort silkeforklæde og fine kniplingsmanchetter
og armbånd af fløjl og lang guldkæde om halsen.
Trold bliver så varm, da hun lægger hånden på hendes hoved og glatter håret og siger: – Min
egen lille ven! Det var rigtignok rart, du gjorde din bedstemor følgeskab! Bare du nu ikke komme til
at kede dig hos os gamle! Bedstemor svarer: – Trold keder sig aldrig. Hun hører efter og nemmer!
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[Ved kaffen får Trold saftevand og kage]
- Du er altfor beskeden. Lille ven, spis dog. Men hun er slet ikke beskeden, for hun spiser tre kager.
Og de smelter i munden. Nu taler de sagte. Vistnok en hemmelighed eller om hende. [...]
Bedstemor siger højt: – Gudsketak og lov, hun har jo heller ikke andet end godt at slægte på!
Trold blader i en album med gamle ansigter med kapper på og lytter. Hun vil gerne høre alting
om alle mennesker i hele verden […]
- Bare hun ikke var så blød og viljeløs, men det kan jo rette sig med Guds hjælp! Pastor Vindum
snakker om øjnene, som de skamferer det lille ansigt. Mon det ikke var galt, hun kom til at læse så
tidligt? Bedstemor forklarer, at det kom sig af, at hun sad ved siden af, da Hans lærte at læse, og en
skønne dag læste hun i en ”Thyra”. Uden at nogen havde lært hende et bogstav.
- Nej, men Herregud, eksisterer de gamle ”Thyra”er endnu? Det er såmænd ikke længere siden end
som forrige vinter, at jeg igen drømte om ”Nattens Brødre”. Der, hvor han bliver lagt i kiste, inden
frimurerne tager ham …
Trold sad og følte det, som når man lægger et lindeblad på kinden, så godt og blankt.
I Pigen med glasskårene (1924) hedder præsten Jørgen Vindum. Hans rigtige navn var Rasmus
Windfeld (1825-94), og han var præst i Kristrup 1877-1894 og gift med Ane Helene Heide (18361929). Deres yngste søn Terman var født 1870 og var således to år ældre end Karin.
Rasmus var som knapt 12-årig flyttet ind hos sin ældre kusine Ulrikke (1809-96) og hendes mand
Hans Bech (1811-65) i Randers, for at gå på latinskolen der. Ulrikkes svigerinde – Karins elskede
grandtante Sophie (1805-1886) – som også boede hos dem, havde lært sig latin for at hjælpe ham
med lektierne. Rasmus boede der, indtil han i 1844 drog til København for at studere.
Omkring 25 år efter besøget ovenfor udkom Barnet, og den lille roman var i modsætning til Karins
tre tidligere bøger blevet godt anmeldt.
Man forstår både Karins kærlige dedikation og hendes ønske om at vise fru Windfeld, der nu var
enke, at hun var slået igennem som forfatter. Bemærk, at eksemplaret er fra 2. oplag!
Kirsten Klitgård

