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Onde magter Jonas Lie Hent PDF Romanen Onde Magter (1890), om vennskap mellom to småbymatadorer,
er blitt ulikt vurdert hva kvalitet angår, men helt siden utgivelsen har både beundrere og kritikere villet se
forbindelser mellom romanens tematikk og relasjonen Lie/Bjørnson. De to dikterne så hverandre daglig

gjennom størstedelen av 1880-årene i Paris. Det kom til brudd mellom dem, vesentlig på grunn av deres ulike
syn i sedelighetsdebatten. Lie hadde – som en av de ytterst få ledende kulturpersonligheter – protestert mot
beslagleggelsen av Hans Jægers roman Fra Kristiania-Bohêmen og senere av Christian Krohgs Albertine.

Protesten grunngav han med at diskusjonen om seksualproblemene var en nødvendig følge av demokratiets,
individualismens og kvinnesakens fremvekst. Det offentliges forsøk på å kneble diskusjonen gjennom

beslagleggelse opprørte ham. De fleste fremstillinger peker på at Bjørnson var kjølig stemt over at Lie hadde
omgang med personer som ble regnet som Bjørnsons fiender, blant annet fra bohèmekretsen. Jonas og

Thomasines hjem i Paris var for øvrig i alle år et samlingssted for nordiske kunstnere. Bjørnson og Lie ble
forsonet i Lies siste leveår. Bjørnson selv (i privatbrev til Peter Nansen 1908) la skylden på Thomasine: “[…]
det er ondt, vi ikke fik leve lit sammen, æfterat hun er død, som så længe og så uretskaffent holdt os skilte”.

(Norsk Biografisk Leksikon)
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