
 Korrespondancer mellem 
Einstein og Stro mgren 1920 

Oversat fra tysk af Holger Nielsen 

 

Personer omtalt i brevene: 

Albert Einstein (1879 – 1955): Tysk fysiker, nobelpristager, ophavsmand til den specielle og generelle relativitetsteori. 

Hans nydelige håndskrift kan reproduceres med en computer-font opkaldt efter ham. 

Svante Elis Strömgren (1870 - 1947): Svenskfødt dansk astronom, professor i astronomi ved Københavns Universitet 

fra 1907. I 1920 nyvalgt formand for Astronomisk Selskab. Gift med Hedvig Strömgren og far til astrofysikeren Bengt 

Strömgren. 

Elsa Einstein (1876 – 1936): Einsteins anden kone, der havde to pigebørn med sin første mand, Max Löwenthal. 

Ilse Einstein (1897 – 1934): Einsteins steddatter, ikke nævnt ved navn, men omtalt som hans ældre datter. 

Erwin Finlay-Freundlich (1885 – 1964): Tysk astronom, varm tilhænger af Einsteins relativitetsteorier og drivende 

kraft bag solobservatoriet Einsteinturm i Potsdam. 

Martin Knudsen (1871 - 1949): Dansk fysiker og oceanograf, professor i fysik ved Københavns Universitet. 

Gustav Eberhard: (1867 – 1940): Tysk astrofysiker og observator i Potsdam, nævnt af Strömgren. 

 

Oversætterens kommentar: 

Brevene indeholder ikke noget af videnskabelig interesse, men giver et fint indblik i, hvordan man kommunikerede i 

videnskabelige kredse på daværende tidspunkt. Det er tydeligt, at Elis Strömgren gør sig store anstrengelser for at få 

Einstein til at holde et foredrag og for at opholdet i København bliver så komfortabelt som muligt for Einstein. På den 

anden side er det også interessant at bemærke, at Einstein roser Strömgren for hans bestræbelser på at opretholde 

kontakt mellem videnskabsmænd i lande, som i Første Verdenskrig var fjender, en indsats for hvilken Strömgren tre 

gange blev indstillet til Nobels fredspris, uden dog at vinde. Kristiania skiftede i 1925 navn til det nuværende Oslo. 

 



 

1920-05-09 

 

Observatoriet, København. 1920.Maj.9 

 

Kære hr. dr. Freundlich! 

 

For nogle dage siden har jeg erfaret, at professor 

Einstein rejser til Norge til juni for at holde 

foredrag der. Jeg er så kommet på den idé at 

forsøge at bevæge prof. E. til, på vej nordpå – eller 

på hjemrejsen – at gøre holdt i København og 

afholde et foredrag (eller to) i vores ”Astronomisk 

Selskab”. Vores selskab består hovedsageligt af 

amatører; det ville derfor være værdifuldt for 

medlemmerne, hvis foredragene kunne holdes så 

populært som muligt, men i hvor høj grad det er 

muligt, må vi naturligvis overlade til prof. E. 

Eventuelt kunne man overveje to helt forskellige 

foredrag, et populært og et mere videnskabeligt. 

Ville De vel gøre mig den store tjeneste at 

forhandle med prof. E. og snarest muligt give mig 

besked? Vi ville naturligvis dække omkostningerne 

og også tilbyde et honorar. Måske kunne De give 

mig et råd i den anledning. Vores selskab råder ikke 

over store midler. 

Samtidigt med dette brev sender jeg Dem det første 

hæfte af vores tidsskrift under den nuværende 

ledelse. Af dette hæfte kan De måske få et indtryk 

af vores tendens. 

Jeg ville være Dem meget forbundet for et snarligt 

svar. 

Deres ærbødigste 

E. S. [sign.] 

 



 

1920-05-14 

 

Astrofysiske Observatorium i Potsdam 

 Potsdam 14. V. 20 

 

[Håndskrevet notits af Strömgren: ”Jeg skrev 

Brevkort med ny Forespörgsel den 5 Juni. E.S.”] 

 

Højt ærede hr. professor 

 

Einstein er just for tiden i Holland, hvor han bliver 

til slutningen af maj. Hans kone, som jeg talte med i 

går, meddelte mig, at han skulle have aftalt med hr. 

prof. Knudsen at holde nogle foredrag i København 

i februar næste år. Fru Einstein har dog straks 

skrevet til sin mand i Holland og tilskyndet, at han 

allerede nu burde tale i København, fordi det ikke 

forekommer tiltrækkende, at Einstein skulle rejse 

nordpå om vinteren. Jeg vil også selv skrive til 

Einstein. Hvad angår spørgsmålet om honorar, så 

vil jeg bede Dem om, hvis det er muligt, måske 

med støtte fra private velyndere, at tilbyde Einstein 

et godt honorar, ikke bare fordi han allerede bliver 

overrendt med sådanne forespørgsler, men fordi 

livsbetingelserne for os tyskere jo for tiden er meget 

vanskelige og fordi der hviler familieforpligtelser 

på Einstein, så at han derfor må tænke på 

pengeindkomst. 

I hvert fald vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at 

opfylde Deres ønske. 

 

Med de bedste hilsener, Deres hengivne 

E. Finley Freundlich  

 



 

1920-06-07 

 

Astrofysiske Observatorium i Potsdam 

 7. VI. 20 

 

Højt ærede hr. professor 

 

På baggrund af Deres skrivelse fra i dag har jeg 

straks ringet til Einstein, som har været hjemme i 

nogle dage og på lørdag rejser til Norge. Der er 

tilsyneladende gået et brev tabt eller sket en 

misforståelse, kort og godt, Einstein vidste intet, 

men erklærede sig straks parat til at gøre ophold i 

København og at [holde] tale. Han skriver direkte 

til Dem. Hans adresse fra 15. VI er: ”Prof. Einstein 

fra Berlin, Christiania Universitet”. Forhåbentlig 

bliver det muligt at træffe en passende aftale. 

 

Med bedste hilsen, Deres 

E. Freundlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1920-06-08 

 

8. VI. 20 

 

Hr. prof. dr. Strömgren, Observatoriet, København 

 

Højt ærede hr. kollega! 

 

Til min store beklagelse erfarer jeg i dag, at Deres 

opfordring til mig om at afholde et foredrag hos 

Dem i København på grund af min sekretærs 

glemsomhed ikke er blevet rettet til mig. Hr. 

Freundlich har ingen skyld heri. Jeg er gerne villig 

til at holde det ønskede foredrag, og det på 

hjemrejsen fra Kristiania, i slutningen af denne 

måned, alt efter Deres skøn. Dagen for min 

ankomst i København kan jeg ikke sige nøjagtigt, 

men vil snarest muligt underrette Dem. Jeg vil 

endvidere særligt takke Dem for den venlighed, 

med hvilken De i løbet af krigen har lettet arbejdet 

hos herboende fagfæller gennem 

formidlingstjeneste. Hr. Freundlich har ofte fortalt 

mig herom. 

 

Med udmærket højagtelse, Deres hengivne 

 

A. Einstein 

(adresse Universitetet Kristiania) 

 

 

1920-06-11 

 

Observatoriet. København. 1920.juni.11. 

 

Højtærede, kære hr. dr. Freundlich! 

 

Mange tak for Deres i dag ankomne brev fra den 7. 

denne måned. Jeg afventer nu nærmere fra hr. 

professor Einstein. 

 

Vil De i mellemtiden være så elskværdig med 

baggrund i Deres personlige bekendtskab med hr. 

prof. E. at give mig nogle råd? 

1. Hvilket honorar vil De anse for passende? 

2. Hvad mener De, at hr. prof. E. ville 

foretrække, at bo på hotel eller som vores 

gæst på observatoriet? Jeg ville tilbyde mit 

soveværelse. Der ville han, tror jeg, bo 

ganske bekvemt, i hvert fald meget roligt. 

Prof. Eberhard kender til forholdene. Men 

dette er jo en temperamentssag. 

3. Holder prof. E. af selskabelighed eller ej? 

 

Med venlig hilsen, Deres 

 E.S. [sign]   

 



 

1920-06-12 

Observatoriet. København. 1920 Juni 12 

 

Højtærede hr. professor Einstein! 

 

Med stor glæde modtog jeg i går meddelelsen fra 

hr. dr Freundlich og i dag Deres egen bekræftelse, 

at De er villig til på hjemrejsen at holde et foredrag 

i vores lille Astronomiske Selskab. Jeg vil straks gå 

i gang med forberedelserne, men må afvente med 

definitive arrangementer, til jeg har hørt nærmere 

fra Dem om dagen[s forløb]. 

 

Jeg tillader mig foreløbig at spørge Dem, om min 

kone og jeg må få den glæde, at hilse på Dem som 

vores gæst under Deres ophold i København. På 

observatoriet bor vi i en have og kan i hvert fald 

tilbyde Dem et roligt ophold, og dog [bor vi] så 

centralt, at De vil have gode forbindelser til alle 

retninger. 

 

Med udmærket højagtelse, Deres mest hengivne 

Elis Strömgren 

 

 

 

 

 

 

1920-06-18 

 

Observatoriet. København. 1920. Juni 18 

Højtærede hr. professor Einstein! 

 

Jeg har i dag hørt fra dr. Freundlich, at De på rejsen 

bliver ledsaget af Deres frk. datter. Jeg iler med at 

skrive til Dem, at det ville være os en stor glæde, 

hvis De begge ville være vores gæster under 

opholdet i København. Vi har rigeligt med plads på 

observatoriet. Jeg håber, at De vil gøre os den 

glæde! 

 

Jeg vil gerne have besked om dagen for Deres 

ankomst så snart det bliver muligt for Dem at 

fastlægge dagen. Må jeg endvidere spørge, om De 

vil være tilfreds med et honorar på 500 kr. for 

foredraget? Da det ville være rart for os at kunne 

træffe arrangementer så hurtigt som muligt, ville 

jeg være meget taknemmelig for telegrafisk 

underretning, når De kan fastslå dagene for Deres 

ophold i København. 

 

Med udmærket højagtelse, Deres helt hengivne 

E. S. [sign] 

 

[Håndskrevet post scriptum: Jeg håber, at De har 

modtaget mit første til Kristiania adresserede brev. 

E. S.] 

 



 

1920-06-18a 

 

[Norsk brevkort frankeret med 10 øre, stemplet 

18.VI.20.11-15. 

Til hr. prof. dr. Strömgren, Observatoriet, 

København, 

Afsender: A. Einstein, Grand Hotel, Kristiania] 

 

Meget ærede hr. professor, 

Jeg ønsker på ingen måde, at De gennem mig får 

pålagt nogen som helst art af ubekvemmeligheder. 

Hvis det passer Dem bedre at indlogere mig 

andetsteds, så ville det på ingen måde være 

generende for hverken min far [sic!] eller mig. Idet 

jeg glæder mig til personligt at kunne gøre Deres 

bekendtskab, 

med udmærket højagtelse, Deres hengivne 

Albert Einstein 

 

 

1920-06-18b 

 

18.VI.20 

Højt ærede hr. kollega! 

 

Mange tak for Deres venlige brev. Jeg er meget 

glad over at måtte bo hos Dem på observatoriet. Jeg 

rejser så tirsdag den 22. VI per skib til København, 

hvortil jeg ankommer onsdag. Jeg må endvidere 

meddele Dem, at min ældre datter rejser sammen 

med mig. Jeg beder om, at foredraget ikke udskydes 

unødigt, så der ikke opstår for stort et tidstab. 

 

Idet jeg glæder mig til snart at måtte gøre Deres 

personlige bekendtskab, er jeg med venlige hilsener 

Deres hengivne 

 

A. Einstein 



 

1920-06-19 

 

[Telegram afsendt fra Kristiania 19. juni (1920) kl. 

15:25, modtaget af Den danske Statstelegraf i 

København, adresseret til Strømgren Observatoriet 

Kbhavn] 

 

tak for breve indforstået ankomst tidligt torsdag 

morgen forenede dampskibslinje 

einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1920-06-19a og b 

 

Observatoriet. København. 1920 juni 19 

 

Højt ærede hr. kollega! 

 

Mange tak for Deres venlige postkort, som jeg har 

modtaget i dag. Det glædes os meget at kunne se af 

det, at vi får den glæde at kunne hilse på Dem og 

Deres frk. datter som vore gæster under opholdet i 

København. 

Af følgende grund har jeg tilladt mig at telegrafere 

til Dem i dag: Dampskibsselskabet har i dag sagt til 

mig, at skibet bruger 2 dage fra Kristiania. De ville 

så først være her torsdag. Endvidere vidste man 

ikke med sikkerhed, om skibet ville afsejle tirsdag. 

For ikke at risikere noget, ville jeg derfor 

forespørge Dem direkte, da jeg går ud fra, at De har 

bedre mulighed for at få præcis besked. 

 

For det tilfælde, at alt forløber som De har beregnet 

det, vil vi sætte foredraget til fredag den 25. kl. 8 

aften. Tidligere var ikke muligt for os. Og så har jeg 

et spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret 

omgående. Min kone og jeg er tirsdag den 23. 

inviteret til aftensmad og ”midsommarfest” hos den 

herværende svenske generalkonsul. Da vi i dag 

måtte melde afbud på grund af Deres besøg, har 

generalkonsulen straks svaret, at det ville være ham 

en stor glæde, hvis De og Deres frk. datter ville 

komme med. Da jeg tror, at det virkelig vil kunne 

glæde Dem at deltage i denne svenske fest, har jeg 

med tak svaret, at jeg straks ville overbringe Dem 

denne invitation. Generalkonsul Karlson ejer en 

stor villa ved sundet, jeg mener at kunne sige ved 

det smukkeste punkt på den for sin landskabelige 

skønhed berømte strækning Helsingør-København. 

Hans fester er pragtfulde uden at være stive, og 

denne gang, tror jeg, vil den som ”midsommarfest” 

være særligt tiltrækkende. 

 

Med det håb, at alt forløber sådan, at De ankommer 

her rettidigt onsdag for at kunne deltage i denne fest 

Med de mest forpligtende hilsener til Dem selv og 

Deres frk. datter, fra min kone og mig selv, Deres 

helt hengivne 

 

E. S. [sign.] 

 



 

1920-06-20 

 

[Telegram afsendt fra Kristiania 20. juni (1920) kl. 

11:45, modtaget af Den danske Statstelegraf i 

København, adresseret til Stroemgren Observatoriet 

København] 

 

fredag indforstået tema gravitation med geometri 

einstein 

 

[Bemærk den dansksprogede foredragstitel] 

 

 

 

 

 

 

1920-06-21 

 

Kjøbenhavn, 21. Juni 1920. 

 

Bestyrelsen for ASTRONOMISK SELSKAB 

indbyder Dem herved til at overvære et foredrag af 

Prof. ved Berlins Universitet, Dr.  Albert Einstein 

over Emnet ”Gravitation und Geometrie” 

Fredag den 25. Juni Kl. 7 ¼ Aften præcis 

i Polyteknisk Læreanstalts Festsal, Sølvgade 83. 

Påklædning: Selskabsdragt. Indbydelsen er strængt 

personlig. 

 



 

1920-06-27 

 

Paa Polyteknisk Læreanstalt havde der iaftes 

indfundet sig en meget repræsentativ Forsamling 

for at høre Professor Albert Einstein tale om 

Gravitation og Geometri. 

Professor Einstein var indbudt af Astronomisk 

Selskab. Til stede var foruden Medlemmer af dette 

en meget stor Del af Lærerne ved Polyteknisk 

Læreanstalt, Universitetet, Farmaceutisk 

Læreanstalt og Landbohøjskolen samt en Del 

Medlemmer af fysisk og kemisk Forening. 

 

Professor Strømgren [sic!] bød Foredragsholderen 

velkommen og gjorde opmærksom paa, at det var 

lykkedes at faa dette Foredrag i Stand, til Trods for, 

at Professor Einstein senere forventes atter at gæste 

Kjøbenhavn. 

 

Under kraftigt Bifaldsklap besteg Professor 

Einstein Talerstolen og udviklede i et almindeligt 

klart og letfatteligt Foredrag en Del af de 

Bevæggrunde, der fører os til at opgive den 

Euclidiske Geometri. 

 

Stadig paa samme anskuelige Maade fremstillede 

Foredragsholderen sin revolutionerende Opfattelse 

af Tyngdekraften. 

 

Professoren sluttede med at omtale de Resultater, 

der var naaet. For det første findes Newtons 

Tiltrækningslov indeholdt i de nye Principer, for det 

andet kan Smaaafvigelser i Planetbaner, som man 

hidtil stod uforstaaende overfor, nu forklares, for 

det tredje har engelske Astronomer under en total 

Solformørkelse paavist den forudsagte Bøjning af 

Lysstraalerne, og endelig kan man for det fjerde 

vente at faa Oplysninger om Himmellegemernes 

Masser. Herom udtalte Professor Einstein, at de 

Lærde endnu var uenige, men han profeterede, at 

Uenigheden skulle være svunden inden et Aar. 

 

Professor Strømgren bragte en hjertelig tak for 

Foredraget, gjorde opmærksom paa, at man aldrig 

før Einstein havde mødt en dybere menneskelig 

Abstraktionsevne og paaviste Einsteins store 

Betydning for genoptagelsen af det internationale 

Samarbejde, specielt gennem de engelske 

Astronomers Maalinger. 

 

 


