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1 På Stevns Højskole
Stevns højskole 30. Juli
95
Kære Broder!
Nu endelig skal det
blive til alvor med at
skrive, jeg har mange
gange været ved det,
men det er ikke blevet
til noget. Du kan tro det
er en kedelig tid, nu har
de alle sammen pakket
sammen og i morgen
rejser de fleste, hvor
ville det dog blive
forfærdelig trist og tomt
hernede. Ja du kender jo
nok hvad det er, at
skilles fra gode
kammerater. Når jeg
bare skulde været hjem,
så havde det ikke været
nær så kedeligt, men gå
og se på at alle de andre
pakker, og jeg ikke selv
har noget at gøre. Nå
men det ikke jo ikke
noget at hænge over, det
gode kan jo ikke altid
vare ved det er jo også
blot lige i den første tid
så går det nok. Du
skulde bare vide hvor
anstrængt vi har haft det
i den sidste tid med
stile, både til Rønne og
Gevnø. Rønne har jo
Danmarkshistorie
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Litraturhistorie, og når
han her holdt
foredrag, så skal vi
skrive stil om det, så
vi næsten ikke kan
bestille andet i vores
fritid end skrive stil.
Hos Gevnø har vi haft
mange fristile, den
sidste, om hvorfor
man kommer på
højskole, den var jeg
lige ved at opgive,
men jeg fik dog
alligevel skrevet lidt.
Ja kære bror her var jo
meget at fortælle
hernede fra, jeg har
oplevet meget i disse
tre måneder. Jeg tror
ikke der er mange, der
har været så meget
ude omkring som vi
har været, her er også
dejligt hernede ikke
lige omkring skolen,
men til Rødvig klint
er der ikke ret langt.
Du kan ikke tænke dig
hvor klinten er dejlig
disse bratte stejle
kløfter med det blå
hav neden for. Vi var
kørende fem læs til
den store klint, det var
en storartet tur. Vi var
oppe på fyrtårnet
medens det blev
tændt, og ved Højerup
kirke, som ligger lige
ved havet ja havet har
skåret sig
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ind, så man kan gå neden
under kirken og der er
somme tider dødningeben
og andre sager fra
kirkegården. Så er der
klintekongens hule en
stor hvælving som er højt
oppe i klinten, der var
kun nogle stykker af os
der oppe. Tænk dig en
rigtig stille Aften
vandfladen ligger ganske
stille og månen spejler
sig deri. Vi sang nogle af
Elverhøjsangene. Jeg har
næsten aldrig set noget så
kønt, man kunne nok
komme i en opløftet og
svermerisk stemning.
Men jeg har ikke haft så
få yndige Aftener, for
sommetider har nogle af
os gået til Rødvig og lejet
en båd og så sejlet hen
langs med klinten og
sunget. Ja Naturen kan
aldeles henrive en, men
jeg tror også det er noget
godt, at man kan se alt
det skønne som Gud har
skabt og glæde sig ved
det. Hernede er er jo også
så mange gamle minder
fra Elverhøj højstrup
skov med Elverhøj i
midten.
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Jeg har været på
Møen, ja det kan
næsten ikke hjælpe at
begynde og fortælle
om den tur, for det var
noget så storartet at se
Stevnsklint er da
ingen ting mod
Møensklint, disse
snehvide klinter hvor
de grønne Bøgetræer
gror op af og så
kløfter og
indskæringer, det er
noget så henrivende
så du kan ikke
forestille dig det. Der
var kun tre andre
piger fra højskolen
med foruden mig, og
så Svend Nielsen
vores unge lærer som
vi kalder ham, han er
kun 20 år. Om
morgenen var det et
forfærdeligt regnvejr
og tordenvejr og vi
skulle sejle fra Rødvig
klokken 6. På rejsen
derover var jeg så
søsyg så jeg næsten
ingen ting kunde men
det stormede og
regnede også meget.
Nu lille kære Lars du
ved hvormange penge
der skal til på
sistningen og jeg kan
ikke forlange flere
hjemme fra hvis du
kan undvære et par
skilling de penge jeg kan ikke ret godt med at tigge de penge af dig og betale tilbage kan jo ikke men
det kunde dog være at jeg engang på anden måde kunde.
Nu mange kærlige hilsner fra din Søster skriv snart jeg skal skønde mig for det har ringet til mad.
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2 Den 23/2 1896
Stevns højskole Den
23/2 (1896)
Kære Broder!
Du kom ikke herned i
Fastelavnen det var jo
heller ikke pent af mig at
jeg ikke skrev hvor
kunde det det ellers
været morsomt jeg
tænkte en lille smule på
mon ikke han skulde
komme men nej der kom
ingen. Du kan ellers tro
det var storartig
Gymnastik de lavede de
havde nogle meget svære
øvelser. Om Aftenen var
der Bal jeg var der nede
et par timers tid men jeg
måtte ikke være der ret
længe for Gævnøs. Du
kan ellers tro jeg morer
mig storartig når jeg er
til Bal hernede jeg har
aldrig danset så meget
som i vinter tit danser vi
på skolen og tre Gange
har jeg været til Bal nede
i forsamlingshuset men
du kan tro det er ikke
blandt rå eller dårlige
folk det er allesammen
folk der er med i
Frimenigheden. Det er
slet ikke sådanne
Mennesker som hjemme
de stå meget mere alle
lige man mærker aldrig
nogen standsforskel
hverken mellem unge
eller gamle ja i det hele
taget er Stevnsboerne nogle prægtige folk og meget oplyste og dannede mange steder kommer man i
Bøndergårdene døtrene spiller Fortepiano men malker
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alligevel og går med til
alt muligt grovt Arbejde
om det så er at strø Møj
så gør de det ja sådan
skulde det grove og fine
kunde følges ad da kan
det ikke nægtes at
Musik og andet pent
hygger og liver op når
det andet Arbejde ikke
bliver forsømt jeg tror
nok du siger det det
samme. Der tales ellers
så meget om at det er
sket når Bønderpigerne
skal lære at spille men
hvorfor er vi da ikke
alle Mennesker skulde
da Bønderfolk ikke lige
så godt kunde nyde
noget af det dybe og
skønne der er ved
Musikken som de
højere og finere stillede
der siges at
Bønderpigerne bliver
forfinede ja mange
steder bliver det måske
og sådan at de schenerer
dem for det grove
Arbejde og sådan
skulde det jo ikke være.
Nå jeg komme ind på så
meget men har ikke
mere tid du skrev en del
før som jeg siden skal
svare på når jeg bare
havde nogen mere tid
nu en kærlig hilsen
din søster
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3 Fortsat Stevns
Stevns

Kære Broder!
Tak for dit brev du har
vel nok ventet at høre
lidt fra min men det
varer jo lenge inden jeg
kan komme over den
vanskelige Opgave at
skrive breve. Nu jeg dig
til for at få et godt råd.
Fremskridtsforeningen
hernede skal have en tur
til Malmø det koster 2 25 Øre men når nu der
småt med finanserne så
ved jeg ikke rigtig det
var jo der du var sidste
Sommer var det ikke du
må jo kunde sige mig
lidt om det er pengene
værd. Vi kommer jo frit
med til udstillingen.
men Hvis jeg skal med
skal jeg have billet i de
første dage så der er
ikke lang tid at betænke
sig på.

9

I Søndags var jeg i
Karise til en stor
Sangvest Der var seks
sangforeninger og et
stort Mandskor på en
hundrede stemmer du
kan tro de sang storartet
og så blandet kor var vi
også mange hver
Sangforening for sig
sang så to dem vi sang
fandt umådelig bifald
Fakserne sang den "Sæt
maskinen i gang(”) den
var storartig køn du
kender jo fra Vallekilde.
Om Aftenen var der jo
dans men hvor er det
forfærdeligt at være
sådan et sted om
Aftenen jeg var så ked
af inden vi kom hjem. I
Dansesalen var der
overfyldt og udenfor
sloges og drak de vi
kom hjem kl.12 det var
da ikke så sent.
Hvordan syner du ellers
om Askov. Nu ringer
det til Aftensang God
nat God nat
(i margenen) din Søster
skriv endelig snart og
fortæl mig lidt om
Malmø
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4 Hjem fra Stevns

Kære Broder!
Nu er jeg kommet hjem jeg har forladt
Stevns for bestandigt du kan tro det var
ikke let for mig nu jeg har været der så
længe jeg havde jo så mange gode
Venner dernede men jeg kunde jo ikke
blive der altid. Der er så megen forskel
på livet der nede og her er der ingen slet
ikke en eneste jeg kan tale med jeg har
jo Far og Mor men Ungdommen kræver
noget mere. Jeg tror du godt kan forstå
mig du har jo selv prøvet at gå
herhjemme jeg synes det er umuligt jeg
kan ikke holde det ud men det er vel
også værst i førstningen siden vænner
jeg mig vel mere til ensomheden. Var
her da bare en eneste som jeg kunne
slutte mig til men nej det er der ikke.
På hovedet øverst:
Det er ingen rigtig levevej om man
måske kunde tjene lidt på det.
I venstre margen:
Kærlig hilsen din hengivne Søster
hilsen fra Far og Mor
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I dag er fader og moder ovre til Jens
Jensen der er Menighedsmøde. Jeg
sidder ude i Lysthuset og skriver men
må bestandig ind og se til Bedstefar den
gamle stakkel det var kun at ønske for
ham at han dø det bedste for ham selv
og en stor lettelse for Far og Mor. Hvor
her ellers er dejligt herhjemme alt er
bleven så stort huset ligger næsten
skjult her er næsten Poetisk det lille
lave hus hvor det grønne næsten vokser
ind af Vinduer og døre. Men her i
Lysthuset er dog det dejligste sted jeg
sad her Aftes i Aften i igen jeg ville nok
sidde her hver Aften da drager tankerne
snart tilbage til det overvundne til
Barndomstiden og så hvor jeg har
færdes omkring i min Ungdomstid og
snart langt frem i det ukendte i længler
drømme og mål som vist aldrig aldrig
nås.
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Hvordan kan det nu også være at det
er gået sådan med vore
Barndomsvenner det er som der ingen
af den bryder sig om os. Busk troede
jeg ikke det skulle gå sådan med det
er et År siden Mor har været der
ligeledes at Anna har været hernede.
Julie er hjemme men jeg tænker ikke
jeg kommer sammen med hende. Alle
Jens Jensens Piger er jo også hjemme
men der kommer jeg jo heller ikke.
Nå men man skal da heller ikke se
livet så sart an det gør jeg nu heller
ikke det må du da ikke tro. Hvad der
gjorde mig meget ked af var næsten
det første jeg kom hjem begyndte
Moder at slå på nu kunde jeg komme
ind hos forpagter Fog og tjene mig en
god dagløn skulde jeg virkelig gå ud
at høste ikke fordi det generede mig.
Men komme til at gå mellem
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alle disse Koner og høre på al deres sladder
og sludder. Jeg har ellers for lidt så meget
af daglig humør men det gør jeg ikke nu så
går nok alt sammen nu skal jeg til at skrive
mange breve det tar også nogen tid og jeg
har nok at bestille så skal jeg til Gislinge
engang og se hvordan de har det der og
måske jeg kan komme ned til Stevns når
der skal være Efterårsmøde hvor det blev
dejligt at komme derned igen. Hvordan har
du det blev du kendt med Svend Nielsen
nu er han jo rejst ned til sin Kæreste hun
længtes også meget efter ham du kan du
han har en sød lille Kæreste hun har sort
krøllet hun er skælmsk og så hun ler
næsten altid men en umådelig rar pige er
hun. Hun er Gymnastiklærerinde. Jeg vil
også lære at Kommandere det min eneste
lyst men den tid varer måske længe inden
jeg når det.
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5 Lars Peter forlovet

Bjergby d 6/11 (1898)

Kære Bro'r
Mange Tak for dit Brev og
Tillykke med din forlovelse. Ja
du kan tro jeg blev ikke lidt
forbavset ved at det Far fortalte
det jo da han var inde at hente
mig. Jeg kunde jo nu begynde at
holde en lille Moral Prædiken
men det er vel ikke værd jeg vil
blot rigtigt inderlig ønske at du
har truffet den rette og at du så
må være rigtig rigtig glad.
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Du er jo også den ældste og
skulde jo først forsørges måske
Frederik har en lille
Amerikanerinde men nej det har
han såmænd ikke også mig jeg
bliver jo gammel Jomfru så kan
jeg vel være hos dig og Kirsten
på mine gamle dage jeg skal nok
se at blive en god gammel Tante
du vil naturligvis smile af de her
men hvem ved hvordan det kan
gå umuligt er det jo ikke. Jeg
vilde nu også gruelig gærne have
talt med dig inden du rejste jeg
havde skrevet til dig men
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fik det ikke sendt afsted nu vil jeg
sende det med så behøver jeg ikke
skrive det igen vil så ikke nok som
en god Bror gøre lidt for det.
Ja jeg tænkte rigtig nok da jeg fik at
høre om din forlovelse nu kan jeg
godt forstå at du bryder dig jo ikke
om mig derfor havde du været så
kold i sommer men de tror jeg
alligevel ikke jeg er slet ikke
misundelig og om også jeg skal
være No 2.
Jeg har før haft et vældigt mod på
Amerika men
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det var gået en del over jeg tror
nok inden bliver jeg må afsted
havde jeg bare penge men der
skal jo mange til desværre at jeg
venter mig guld og grønne
skove derovre det gør jeg
rigtignok ikke men det var
noget nyt noget fremmed og så
komme bort bare glemme
Danmark det kan jeg jo aldrig
aldrig du vil ikke billige det ved
jeg godt og om man rejste til
Verdens ende rejste man jo ikke
bort fra sine tanker men de kan
komme så skrækkeligt over mig
når jeg nu sidder dag
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ud og dag ind og trækker i synålen
ikke spor af adspredelse ikke en
gang en smule frisk luft når jeg nu
spørger dig om en ting så er du med
på det hele da vil du måske så
hjertelig le men så er du den eneste
der nogensinde får det at vide nej
sludder og vrøvl med det hele
Verden er stor og jeg er kun Tyve
År

-------------------------------------

Gunni Busk og hans Kæreste var
hernede i onsdags Aften til meget
sent vi havde det hyggeligt og rart
Asta
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er en flink og livlig Pige.
I går Aftes var Jens Jensen og
Marie hernede monstro de skal
have noget Julegilde derovre
men det er jo slet ikke sikkert
kommer du hjem til Julen det
gør du vel ikke jeg skal have
skrevet et par breve i aften så det
må gå stærkt denne gang er jeg
da ikke for sej men en rigtig sød
lille Søster
Kristine

Hils alle dem jeg kender derovre
Bjerge med Frue og min
Svigerinde når du skriver
Hilsen mange gange fra Far og
Mor (på tværs i margenen)
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6 På hospitalet

Frederiksberg
Hospital d 9/12
(1898)

Kære Bror!

Du vil nok blive
meget forbavset når
du hører hvor jeg nu
er men det skal du
ikke for det er ikke så
slemt. Du ved nok jeg
så tit har været syg og
ligget det er dårlighed
i Underlivet noget
som nemt kan rettes.
Jeg skal Oppereres i
Morgen kl. 91/2 så
kan du tænke lidt på
mig jeg skal bedøves
så det bliver jo ikke så
slemt så mærker jeg
det jo ikke du får ikke
ret meget da jeg
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har noget Hovedpine
men jeg vil så gærne
høre lidt fra dig høre
fra dig her er jo noget
ensformigt. Vil du hilse
alle de gamle
Kammerater derovere
spørg Karen Bøjsen om
hun har løst at skrive til
mig jeg men det skulde
jo være inden for en
fjorten dagestid for
længere tænker jeg
ikke det varer inden jeg
kommer hjem. Nu
bliver nok rigtig rask
og stærk jeg må så se at
komme til de Norske
fjælde til sommer men
det kan vi jo siden tale
om. Nu en venlig
hilsen fra din Søster

Kristine Nielsen
Frederiksberg Hospital
F.
4de Afdeling stuen
B.B.
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7
Kære Broder
Tak skal du have for Bøgerne og Brevet,
jeg længtes også efter at høre fra dig. På
Hospitalet er det jo småt med
adspredelserne. Jeg tænker jeg kommer
hjem på Fredag
(På hovedet) Hils Karen Bøjsen og sig
hende tak for Brevet hun skal nok faa
Brev fra mig

Ja Gid så jeg måtte blive rask, men det
har vist lange udsigter endnu. Jeg har det
ellers så umådeligt godt, alle ere så
flinke og elskværdige mod mig.
Professoren går jo Stuegang to gange
om dagen Aften og Morgen, og når han
kommer
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Spørger han altid ad, hvordan hans
lille Pige har det, og Sygeplejersken er
også så rar. Hvad der angår at købe
noget til Julen, det skal du ikke for jeg
har noget både til Far og Mor, jeg får
det jo ikke rigtig færdig. Dig havde jeg
også noget til men får det jo

heller ikke men det kommer siden. Ja
bare jeg dog kommer hjem jeg kan ikke
tænke mig at skulde ligge herinde i Julen
endskønt der bliver jo nok ikke så livligt
hjemme når jeg bliver ganske ene. Nu
ønsker jeg dig en rigtig Glædelig Jul jeg
ved ikke om jeg ( på tværs) får skrevet
engang til Kristine
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8 Fortsat hospital

Kære Bror
Jeg ved ikke om det kan nåes jeg tænkte
ikke på det sidst jeg skrev hvis du kan
vil du så ikke købe hos Boghandleren
en Bog jeg havde tænkt på Ambrosius
Stub

i Pragtbind skulde det jo være eller hvis
der er en anden den skulde helst være pæn
jeg vilde give Sygeplejersken den noget
skal man jo give hvis man gier Penge skal
der jo mere til Pengene skal du nok faa
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Jeg kan jo ikke selv få noget købt jeg må
jo ikke gå uden for Hospitalets have
men jeg rejser jo Fredag Middag vis alt
går vel på om det kan nå herind til den
dag hvis du vil gøre noget for det skal
du

Så mange Tak nu en kærlig hilsen fra din
Søster
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9 Hjemme 2/1 1899

Askov Bjergby den 2/1 99

Kære Lars Peter!
Nu allerførst et glædeligt Nytår
ja gid det måtte blive glædeligt
for os alle sammen. Nu er jeg
snart rask jeg bliver bedre Dag
for Dag endda jeg har været på
farten næsten hver eneste dag i
Julen nu skal du have det fra
begyndelsen hvordan Julen er
gået. Juledag først i Vallekilde til
Kirke og eftermiddagen var vi
ude til Busch de var hjemme alle
sammen anden Juledag var jeg
hjemme
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tredje var jeg igen ude til Busch
der var Peder Busks Johan Jens
Lunds Nonnegård Fru Larsen
Dagny Larsen Kæreste var med
en Gartner fra Kolding de har ring
så denne gang er det vel Alvor
Anton Hansen var også med jeg
morede mig meget men gik tidlig
hjem fjerde Juledag var Hansens
Gilde du var jo meget savnet
Hansen klagede over at hverken
du Elisabeth eller Dagny var der
da det var jer der havde bestemt
Gildet.
Hansen fortalte så mens vi
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spiste at Julius Hansen var bleven
forlovet med en Skotlænderinde
Issabella Frankling det er ikke
minder en fem Forlovelser siden
sidste Jul det kommer så an på
hvor mange der bliver til næste
Fredag var jeg ovre hos Jens
Jensens der var to store Læs fra
Vallekilde jeg fik spisiæl Hilsen
til dig fra Kirstine Buk og Jakob
Sejer Jakob Sejer Niels Ebbesen
kom fra Fyn de havde været til
Gymnastikmøde i Ryslinge
Nytårsdag var vi i Gislinge med
Piben.
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Da skal have så mange Tak for
Billedet og Lampen jeg er glad
for det og for Bogen den kom jo
for sent men jeg skal der ind om
et par Måneder så tager jeg den
med. Nu skal jeg vist til at sætte
Kraft på hvis jeg skal til Norge
til Sommer det passer rigtignok
ikke de gamle men det får ikke
hjælpe hvad passer vel igrunden
dem Mor bliver jo ved at gå og
snakke om at jeg skulde have
mig en let plads her i nærheden
(Resten mangler)
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10 Vil til Norge 27/2 1899

Gislinge d. 27 - 2 - 99

Kære Lars Peter!

Allerførst vil jeg ønske
dig Hjærtelig tillykke
på Fødselsdagen og at
det nye År må bringe
dig alt muligt godt når
gode ønsker kunde
forslå så får du nok
mange af dem. Jeg fik i
går Brev fra Marie
Hansen hun skulde
have skrevet til din
Fødselsdag men kunde
ikke huske hvilken dag
bestemt men bad mig
skrive det til hende
men det kan da så ikke
nå dig til på Onsdag
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Jeg er i disse dag
herhenne Signe er
Syg det er
Nervesvækkelse hun
er forresten meget
medtaget men det er
da lidt bedre nu. På
Lørdag skal jeg til
København jeg er
glad kan du tro for nu
tror jeg jeg bliver
rigtig rask jeg har det
så godt så det er flere
Aar siden jeg har haft
det sådan. Jeg har
nylig fået brev fra
Frederik han skrev
hvis han tjente godt
kom han hjem om et
Årstid det vil blive
morsomt at se ham
igen. Der er en Lærer
nede hos Søren
Andreasen som
hedder Kristen
Nielsen. Han var på
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Askov sidste Vinter du
kender ham vel nok jeg
har ikke set ham han er
nok meget ked af at være
der som vel nok ikke er så
sært. I Søndags var Helvig
inde i forsamlingshuset og
holde foredrag han
kommer engang om
Måneden det er ikke i
foredragsforeningen men
kun nogle enkelte stykker
som betaler det hele det er
nok egentlig Morbroder
som har sat sig i spidsen
for det og gir nok også den
største skærv. Jeg har
længe væntet lidt fra dig
men man siger jo når man
vænter kan man blive
konge i Sverrig
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måske når jeg venter jeg
så kan komme til Norge.
Hvordan går det dig med
din Helbred kan du nok
klare dig kunde du ikke
få råd til at købe dig lidt
Æg og tage dig et pisket
Æg med lidt sukker du
kan tro det er Styrkende
Jeg har lavet et Tæppe
til dig som du kan lægge
under dit Bord det er
godt varmt for dine
Fødder når du sidder om
Aftenen og så igen en
rigtig Hjærtelig
Lykønskning

fra din Søster

Tæppet er sendt hjemme
fra så jeg ved ikke om
det når dig til Tiden
undskyld Skriften det er
noget kludder
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11 Gislinge 5/3 99, sølvbryllupsgave.

Gislinge d 5te Marts
(1899)

Kære Lars Peter!
Hvordan går det med
Helbredet nu i påsken har
du vel hvilt dig lidt så er
der jo ikke ret lang tid
tilbage så kommer du jo
hjem Bordet er ikke malet
endnu men Morbroder har
nylig talt med Maleren og
det skulle blive færdig
noget før Maj.

Fra 31/10 2008
skrivebord på Øgaard.
I Påsken har det gået stolt
med Gilderne herhjemme
omkring. Skærtorsdag
havde vi lidt hjemme
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Påskedag på
Langvanggården. Jeg er
her henne i Gislinge og
meningen er jo at jeg
bliver her i Sommer
man kan jo ikke altid få
det som man vil havde
det hvor vilde jeg dog
gerne været til Norge i
Sommer hvordan skal
den ud gå herhjemme
men det går jo nok du
kommer vel ikke til
Kolding så du kunde få
et Sølvbånd til mig på
brede som det sarte
Bånd det skal være
ganske glat ingen
graveringer på eller
også sende Bud med
manden der tager der
ud Signe vil give mig
det.

Se endelig om du kan få
det jeg har jo ønsket det så
længe nu en
Venlig Hilsen
din Søster
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12 Skoleophold for Norge

Gislinge d 25/6 99
Kære Lars Peter

Det er forfærdelig man kan være så
eftergivende, flere gange har jeg
haft pen og papir fremme for at
skrive, men så har jeg tænkt det kan
vare lidt endnu. Du skal have
mange tak for din ulejlighed med
Gymnastik kursuset, jeg fik jo det
tilbud hjemme fra, hvis jeg vilde
lade være at rejse til Norge, så
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måtte jeg få dette kursus, men
lade mig binde til noget kunde nu
aldrig falde mig ind jeg så bare
nu kunde jeg jo få Gymnastikken
først så talte vi om Norge
bagefter. Jeg får jo neppe nogen
plads til Vinter det venter jeg
ikke jeg vil også have lært at
væve men det er jo på sådan en
kedelig tid der er vævekursus i
Askov. Det går jo nok alt
sammen når vi bare tyr rigtig hen
til Vorherre
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så er han den bedste hjælper og
trøster ja jeg tror jeg har godt af
at gå her ene en lille tid man går
ligesom mere ind i sit indre når
man er mellem så mange
mennesker opfyldes man let alt
det fremmede og glemmer det
bedste man ejer og har jeg syntes
næsten i foråret som om jeg
skulde levende begraves jeg
kunde ikke forstå hvordan det
skulde gå i sommer når jeg ikke
kom til
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Norge jeg mente vel når jeg
bare kom derop så var alt godt
ja at jeg kunde lade sårger og
mørke tænker blive tilbage men
således springer man nok ikke
ind i glæden dog er det mit håb
at jeg engang skal se Norges
fjælde herhjemme bliver jeg
neppe. Du skriv at Kirsten var
en god Pige der har du ret bare
du skatter hende nok man kan
vist nok leve et sandt godt
menneskeliv
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Menneskeliv uden al den megen store
Kundskab jo mere jevnt og ligefremt
man tar på de højeste ting jo kønnere er
det hils Kirsten når du skriver jeg venter
snart at høre lidt fra hende bare du dog
engang kunde blive rigtig rask hvor det
er et stort gode det føler jeg rigtignok.
Alt her går som sædvanlig jeg er lige
bleven
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færdig med Roerne Morbroder har
været med at hagge et Par Dage ellers
har jeg selv ordnet dem jeg har fået en
liste om at give til
Valgmeninghedskirken derovre jeg ved
næsten ikke hvad jeg skal nu er der
Basar i Vallekilde for Skippinge Asyl
der kunde jeg jo ikke andet en give lidt
kan du få tid så skriv hvad du synes og
hvad omtrent mon andre giver (på
tværs) hils Julie hvis du ser hende en
Kærlig hilsen din Søster

43

13 Fader skar sig i benet

(juli 1899)

Kære Lars Peter!

I hast disse par ord jeg
vilde have skrevet i går
men det blev ikke til
noget. Fader er kommet
så meget slemt afsted
med det ene Ben i
onsdags han har skåret
det i en Le lige neden
for knæet. Doktoren
mente den første dag at
Benet skulde været sat
af men det kan dog
bliver ved at gå så godt
hvis der
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ikke kommer Feber
eller betændelse til
at han kan beholde
Benet. Fader har
ellers ingen smerter
sover godt men er jo
strænkt nok i denne
varme at ligge så
stille de første 6
Uger må han ikke
røre sig men ligger
med stift pap på
Benet Lægen
kommer hveranden
dag i de første dage
hver dag.
Ja bare han kunde
blive sådan han
kunde komme til at
gå.
Jeg var jo meldt til
Kursus nu ved jeg
ikke om jeg kommer
hvis jeg skulde
komme kan jeg låne
de bøger men jeg
kommer nok heller

ikke dette bliver jo mange
penge
Nu en Kærlig hilsen
fra Far Mor og mig

45

14 Ryslinge Højskole

Ryslinge
d. 3 - 8 (1899)

Kære Bror

Endnu har vi jo ikke så
travlt, inden vi er
kommen rigtig igang.
Vi har en Lærer og en
Lærerinde foruden
Knudsen, Vilhelm
Kristensen og Nanna
Lønborg, men dem
kender du vel ikke
noget til, hvor Nanna
Lønborg dog er dygtig,
hun har været et Aar
hos Knudsen, Jeg tror
jeg vil tale med
Knudsen om at komme
på Årskursus nogen
Understøttelse kan man
da få det
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er naturligvis meget
dyrt. jeg vil se at få
en plads til
November, hvor jeg
kan få en god løn.
Hvordan Knudsen
dog er storartet til
Gymnastik, man kan
ikke andet end
anstrænge sig til det
yderste når han
Kommanderer. Man
ser hverken Lærer
eller mærker næsten
ikke man er på
højskole, jeg havde
tænkt mig meget
mere om Ryslinge
men det er jo også
så kort endnu. Thyra
Mayland er her på
Kursus Dagny
Jensen skulde også
have kommet, men
hun kommer nok
ikke alligevel sagde
Knudsen i dag. Du
har vel nok også
travlt om Dagen, der
vel storartet
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kønt der omkring.
Marie Hansen har jeg
tænkt at besøge med det
samme, jeg rejser hjem
og Kirsten naturligvis.
Dagen før jeg rejste altså
Mandag, høstede vi Rug
derhjemme alle fra
Mejeriet var oppe at
være med, så det varede
kun et par timerstid,
Torsdag, i dag altså
bestemmede Martin den
skulde køres ind, hvis det
vedblev at være tørvejr
og det har det da været
her, så har det nok også
været derhjemme.
Moder slipper jo næsten
nemmere over høsten
end hun plejer van.

Nu en venlig hilsen
fra din
Søster Kristine
Du ved vel ingen plads
hvor man kan få en
rasende stor løn
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15 Hjem fra Ryslinge 1899

Kære Lars Peter! jeg
skulde have skrevet til
dig for længe siden men
tiden gik så hurtig på
Ryslinge og til
September hvidste jeg jo
ikke rigtig hvor du var
henad. Jeg længes efter
at tale med dig de er så
længe siden jeg har talt
noget med dig hvis du
kommer til Vallekilde
kom så hjem et par dage
forinden det det sandt
Mor mente om ikke du
kunde hjælpe os med at
flytte at lave om i
Køkkenet det var rart at
få det gjort inden
Vinteren vil du ikke
skrive om du kan så vi
kan have begyndt på det
det var rart til Julen hvis
du og Kirsten kommer så
var vi da fri for den
reden seng om Aftenen.
Hvor var jeg glad for den
Måned i Ryslinge den er
næsten den bedste jeg
nogensinde har haft du
får tak for pengene den
tid kommer
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vel da jeg kan give
tilbage vil jeg håbe. På
Søndag begynder
Efterårsmødet i
Vallekilde jeg har tænkt
jeg skulde derind du
kan komme hjem og
følges med. Far går jo
og lister om på sine
Krykker det bliver sent
det havner så meget så
må han ligge helt hen et
par dage bare det
kommer sig rigtig igen.
Jeg syntes jeg havde så
meget at skrive om men
nu bliver det borte. Jeg
har så mange hilsner til
dig fra Knudsen
Vilhelm Kristensen
Thyra Mayland Marie
Hansen hvis der nu er
flere skal du få dem en
anden gang jo fra
Hornbæk skal jeg hilse
hved du han er bleven
forlovet med Asta
Tomsen hun er næsten
for god til Hornbæk
men måske han kan
forbedre sig
Kærlig hilsen din
Søster
Hilsen fra Far og Mor
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16 Sorø 27/5 1900

D 27 - 5 - 1900

Kære Broder

Nu har jeg længe gået
og ventet på Brev fra
dig, du er er rigtignok
noget doven med at
skrive, sådan har du
ikke været før. Ja du ved
jo nok jeg er kommen til
Sorø. Her er storartet
smukt hernede, ja her er
ligefrem dejligt jeg er
lige kommen hjem fra
Sejltur, men ak alligevel
er der ikke rigtig noget
det, det bliver der vist
aldrig for mig. Jeg har
nu ellers haft en dejlig
dag. Knudsen med alle
sine Gymnaster
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har været her, og
gjort Gymnastik
inde på Akademiet
og danset Svenske
danse, hvor var det
dog storartet at se.
5/6
Ja nu skal jeg se at
blive færdig, jeg er
ganske ene
hjemme, de er
allesammen gået i
Egevang. Dalsgård
har lige været
herovre i Pinsen,
jeg sendte en
hilsen til dig. Der
er vel nok stor sorg
derovre over Julie.
Bjerre med Frue er
jo derovre, du er
vel også med. Fru
Dalsgård vilde jeg
skulde blive hos
dem til Vinter, jeg
ved næsten ikke en
plads vilde jeg jo
helst have, når bare
Fru Dalsgård var
nogenlunde
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skikkelig for Fru Bjerre
hun er - -- --- -----men de to måneder der
går jo hurtig, så komme
hjem i de tre Måneder og
hjælpe dem lidt, de
kunde jo også være rart.

Hvad tænker du på til
vinter, jeg længes så til
efter at komme til at tale
med dig, jeg har stor lyst
til at komme til Askov
engang i Sommer, mens
du er der, men du bryder
dig måske ikke om det.

Eleverne har været så
optaget af de Svenske
danse, de vilde jeg
skulde lære dem dem jeg
kunde, du har vist noder
til Violin kunde vi ikke
låne dem så kunde
Elmegaard spille
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Jeg skal hilse dig fra
Elmegaard i er jo godt
kendt.
Vil du ikke nok sende
dem i løbet af denne
uge og så skriv lidt med
det samme så skal du
nok få dem tilbage igen.

En venlig hilsen
din
Søster

Jeg skal til at begynde
at skrive stejlskrift, men
endnu er det noget juks.

54

17

Kære Lars Peter!

Du skriv om de bøger men jeg
har ikke sendt dem naturligvis på
grund af den knappe tid.

Jeg tænker end del på at komme
til Askov sidst i denne Måned
eller midt i hvornår det kan blive
vil du snart svare hvornår du
helst vil have jeg skal komme
eller om
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du i det hele taget vil have jeg
skal komme det må du skrive
jeg kan bo hos en af
Gymnasterne så logi skal du
ikke sørge for hvad bestiller
du i denne Måned. Er
Dalsgård hjemme i denne
Måned jeg skulle have skrevet
der over men hvis jeg
kommer derover kan jeg jo
tale med dem.
Vi har 48 Københavnerdrenge
i denne tid de skal være her i
fjorten Dage du kan tro her

Halløj Nu en Kærlig hilsen
fra
din Søster
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18 Sorø 17/8 1900
Kære Broder!
Jeg kommer da ikke til Askov
førstkommende Lørdag hvis
jeg i det taget kommer jeg har
næsten opgivet det men det er
jo ikke så bestemt endnu. Så
du skal til Fangel og være
Friskolelærer det er jo der
Iver Johansen har været ham
besøgte jeg den gang jeg var
på Fyn sidste Sommer så jeg
ved jo nok hvordan du
kommer til at bo bare det ikke
bliver lidt trist at være der ene
jeg vil ønske dig god Lykke.
(på tværs)
Hvis jeg kommer skal du nok
få nærmere besked. Venlig
hilsen din Søster.
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19 Sorø 29/8
Kære Broder! Hvorlænge
bliver du i Askov og hvornår
skal du begynde på Fyn det
kunde jeg nok lide at vide
lidt om hvad bliver det til får
jeg flere af Hostrups
Komedier det er så længe
siden jeg har fået nogen. Til
Askov kom jeg ikke jeg har
hverken tid eller råd til det. I
disse Dage er vi ene hjemme
men har jo voldsomt travlt
med rengøring nu skal jo
Bjerre snart flytte lige efter
Efterårsmødet som er fra d.
18. til den 20. September.
Jeg tænker jeg får ferie i
Oktober Måned de skal
dejligt at komme hjem og få
hvilt sig lidt ud til at begynde
Vinteren med ja jeg kan ikke
vide hvordan det vil gå hos
Dalsgårds jeg kender ikke
noget til dem men jeg har
aldrig rigtig syntes om dem
jeg ved ikke hvordan det kan
være. Hvad bestiller du i
denne Måned der ovre Kurset
var da forbi til August
din Søster
Sorø den 29/8 1900
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20
Andenjuledag (1900)

Kære Lars Peter!
Jeg er en flink pige til at skrive det var
en fin Julehilsen du fik men du er jo
nok lidt overbærende.
Kan du undvære 50 kr. så vil jeg rigtig
nok være dig meget taknemmelig, Ja
kunde jeg nu bare blive rigtig glad ved
det jeg begynder på nu jeg tror jeg
bliver
I margen:
Nu en Venlig hilsen fra din Søster
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et bedre menneske når jeg får
noget mere selvtillid. Også skulde
det jo helst være nu hvis jeg
skulde komme igang.

Hvordan går det ellers derhjemme
du er vel glad ved at du har fået
Gymnastikken det er jo ikke så
korte spasereture men så tjener du
jo også noget bare Frederik snart
kunde få fat på noget.
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hvad synes du egentlig om ham kan
i stemmes det kan i vel ikke han er
jo ellers en sålid fyr men lidt eget
Jeg.

Riskær han gir ordentlig partiet
hernede og vi driller ham alt det vi
kan det har han godt mærket i
førstningen var han meget
opmærksom men nu siger han aldrig
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noget men holder på værdigheden
Særlig er han meget bange for vi
skal tale til ham når Dalsgård er i
nærheden og så taler han da heller
ikke til os det er noget dumt som han
bærer sig ad jeg må sige jeg regner
ham ikke så kan han være så klog og
dygtig han være vil hos Dalsgård
står han vist vældig højt en dag
sagde jeg til L.N. han lever
fuldstændig på statens Kursus ja det
har
(på tværs)
du sandelig ret i sagde Lassen han
er vist meget ensidig og lever kun
for Gymnastik og pleje sin egen
sundhed
(Side 3)
Vi har Gymnastik to gange om ugen
en del af husholdningspigerne går
herud Riskær
(side 2)
ledede dem og pigerne er meget
betaget af den kønne unge lærer men
skindet bedrager.
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21 Sorø Højskole 28/2 1901

Sorø højskole d. 28/2 1901

Kære Broder!
Nu er det længe siden Jul jeg har
ikke hørt fra dig og du har heller
ikke fra mig men nu får du også
alle mine bedste ønsker på det
nye Aar først og fremmest at du
måtte blive rigtig rask for det er
dog det vigtigste.
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Det kniber dig vel nok med at
få tiden til at slå til med at det
meget du har for men til
Sommer bliver det vel ikke så
slemt og så får du jo en lang
Ferie så skulde du tage hjem
og hvile dig ikke tage noget
Kursus det tror jeg du havde
allerbedst af.

Nu lader det jo til at det er
bestemt at Frederik kommer
hjem det skal nu alligevel
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blive morsomt at han igen jeg kan
ikke vide hvad han så vil, begynde
som før at tjene herhjemme kan jeg
dog næppe tro han gør og hvad skal
han næsten tage fat på men de vil
tiden jo vise nu får du ikke mere
denne gang
en Kærlig hilsen og hjærtelig
Lykønskning fra din Søster
skriv snart
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22 Sorø 2/7 1901

Sorø d. 2 - 7 - 1901

Kære Bror!

Nu har jeg skrevet til
allerkæresten din så skal du have
lidt med det samme skønt du
igrunden slet ikke har fortjent
eftersom du rimeligvis har været
i Kjøbenhavn i disse dage ikke
engang så meget som skrevet
med hvad tog du rejste så kunde
jeg da i det mindste komme hen
på stationen
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og hilse på dig men nu er du
hos dine kære poder igen det
kunde været morsomt at
komme over at besøge dig
inden du rejser derfra men
måske også det kan lade sig
gøre. Hvad tænker du egentlig
på ved du hvad du skulde du
skulde lære lidt gartneri et par
månederstid og så drive med
havesager og så høns for ved
du hvad det lærerliv det er nu
alligevel et sulteliv den ene
kan ikke komme til for den
anden.
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Kristian Jensen ham kender du vist
han har nu været på det etårige kursus
og går og kan ingen plads få det er
alligevel ikke morsomt Om også du
hviler dig et par aar det bliver ikke
sådan at få fat på noget igen og tillige
må de unge lærene indtage en meget
underordnet stilling for de gode
forstandere ved godt at de kan få lige
så mange som de vil have.
Ja nu tænker du naturligvis men skal
også tænke på
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andre end sig selv det er godt nok
men leve skal man da. I Lørdags
var jeg i Roskilde og se
Domkirken og i Ringsted og se
kirken der også.
Nu en kærlig hilsen fra din
Søster
skriv nu inden alt for længe
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23 Frederik hjemme 25/9 1901

Sorø den 25 - 9 - 1901

Kære Broder!
Tak for fødselsdagsgaven. Det
er længe siden jeg burde jo have
skrevet før men jeg har ikke
gjort alvor af det.
Nu er Frederik jo kommen hjem
han var hernede et par dage det
vil sige som han sagde ikke for
at besøge mig eller komme til
efterårsmøde men han skulde til
session hernede i Sorø. Det var
nemlig
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efterårsmødedagene han var her.
Han er ellers den samme måske
han er bleven lidt sig men nu har
han jo lidt skillinger.
Hvor vilde jeg forfærdelig gærne
have talt med dig jeg har også
været lige ved at rejse over til
dig men så syntes jeg alligevel
ikke jeg havde råd til. Det er slet
ikke sådan at skrive som at tale
med hinanden.
De har vel nok skreven til dig
om deres planer
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derhjemme fra de tænker jo på at
kjøbe Jens Olsens sted det er vel
nærmest Frederik jeg syntes nu
endelig de skulde fordi så syntes
jeg at Far og Mor er sikret og
Frederik er nu en gang den de
bedst kan med og han kan jo også
bedst med dem. Moder kan ikke
mere ene det har hun sagt og hun
kan heller ikke om hun end så
gærne vilde så skal jeg jo hjem
og gå derhjemme og så vil Far
alligevel
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gå en del end hos Fog jeg tror du
kan forstå det ikke er morsomt for
mig. Nu må du endelig ikke
misforstå mig Mor lod til som du
vilde hjem og have huset
derhjemme det kan da aldrig være
din mening to familier kan da
ikke leve på de tre Td. land og du
som slet ikke er rask du hverken
vil eller kan finde dig i at gå på
Arbejde om også du virkelig
kunde
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nu sagde Frederik hernede nej
Lars Peter han har selvfølgelig
første krav og han skal aldrig
sige til mig at jeg har gået ham i
vejen for det det er jo rimeligt
hvis de skulde købe noget sted så
skulde de lægge sammen hvad de
har så kunde der jo ikke blive
nogen hjælp til dig straks.
Frederik sagde for ham måtte du
få alt hvad Far og Mor kan
undvære men fik
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han ikke fat på noget så rejste
han igen.
Dette ligger mig meget på
sinde jeg har i den tid jeg var
hjemme og holde ferie tænkt
meget på Far og Mor hvordan
det bedst skulde gå for dem for
de er gamle og kan såmænd
ikke ret meget nogen af dem
og du Lars Peter når du bliver
gift ja du har jo også
forpligtelser over for Kirstens
forældre som også bliver
gamle og hvis du kom
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hjem og fik huset eller de hjalp dig
med hvad de havde derhjemme så
skulde du jo næsten også sørge for
dem det er vist ikke så mange år at
de selv kan klare dem.
Skulde du ikke hellere vente lidt
inden du gifter dig der bliver jo nok
en plads til dig også du har jo
alligevel ofret meget på læsningen
og skulde du så slet ikke komme til
at udrette noget med det hele jeg
tror ikke det almene
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daglige arbejde vil være dig nok
du vil ikke føle dig tilfreds
hverken med dig selv eller dine
omgivelser det er ingen
bebrejdelse dig men jeg mener
nok jeg endnu kan sige min
mening til dig om også vi i de
sidste år er kommen langt fra
hinanden. Jeg håber nu snart at
høre lidt fra dig også må du sige
din mening rent ud. Hvor Kirsten
fået plads til vinter.
Kærlig hilsen din
Søster
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24 Om Frederiks overtagelse af barndomshjemmet

Sorø den 13 - 10 - 1901

Kære Broder!
Nu har jeg ventet forlænge med at
skrive igen ja jeg ved næsten ikke
hvordan men jeg tror nok du har
misforstået mig alligevel det er
aldeles ikke deres mening
derhjemme at de vil gøre noget
uden de tager dig på råd med men
hvis du endnu ikke har hørt noget
om den handel hjemme fra så
bliver det naturligvis
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ikke til noget som jeg
forresten er ked af jeg vilde
gærne de skulde haft noget
mere for at vi kunne beholde
Frederik herhjemme så var
jeg heller ikke ked af at
være hjemme
hvad der angår huset
derhjemme kan jeg ikke
forstå at du kan hænge så
fast ved det hele den den
husrække er mig en stor
modbydelighed hver gang
jeg kommer hjem mig skal
du såmænd ikke tænke på
jeg skal nok
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klare mig det var jo meningen
hvis de købte sted skulde jeg være
hjemme det har jeg nu ikke lovet
for bestandig men foreløbig. Hvis
de ikke har skrevet til dig om
noget så er det fordi at jeg lovede
Frederik at rejse over til dig og
tale med dig om det men måske
du har hørt hjemme fra jeg har
intet hørt i lange tider. Jeg havde
forresten håbet på at få
Gymnastikken her
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sommer men det håb er nok
bristet med det samme når jeg
kunde få den Gymnastik ud af
hovedet så var det nok det
bedste men jeg tror nok jeg er
bleven kureret nu men havde
jeg tænkt det havde jeg rigtig
nok ikke blevet her i vinter gå
og sjove fra morgen til aften for
ti kr. om måneden det kan nok
ikke betale sig. Da jeg talte
med Dalsgård om
Gymnastikken lod han
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til at det kunde nok gå men
senere har jeg rigtignok hørt
ytringer som ikke taler meget for
at jeg får pladsen det er
naturligvis for simpelt at de
skulde have deres stuepige til
lærerinde. Kunde du ikke når du
rejser hjem gøre et lille ophold i
Sorø går det det vilde jeg
forfærdelig gærne have Skriv nu
snart
din
Søster
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Kære Lars Peter

skulde der ikke på din
boghylde eller mellem
dine bøger være
kommen en rød
syltebog som hedder
påmona vil du ikke
nok se godt efter også
sende mig den så snart
som Du kan sende den
til Ankerhus pr. Sorø
en dag faldt der en
bog ned bag ved
boghylden det skulde
vel ikke være den

Endnu ved jeg slet
ikke om jeg kommer
ud eller hvordan det
bliver
Venlig hilsen
Kristine.
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26 I Odsherred

Den 16 - 11 - 1902

Kære Broder

Hvordan mon du egentlig har det i
de nye omgivelser tror du du
kommer til at befinde dig vel
dernede det vil jeg da så inderligt
ønske. Hvordan går det med
helbreden bliver det ved at gå
fremad og kan du nok døje at
arbejde du må snart
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skrive jeg længes efter at høre fra
dig. Jeg var ked af det den dag du
rejste jeg syntes det var så fattigt at
jeg ikke engang fulgte dig til
Stationen jeg havde heller taget til
Gislinge den dag hvis ikke jeg
skulde været til Holbæk men mine
forretninger måtte jeg jo lade gå
forud. Vi har igrunden haft så lidt
ud af hinanden i denne sommer vi
har ellers så mange fælles
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enteresser men det er jo da vor egen
skyld.
Jeg befinder mig ellers rigtig vel her
inde i Odsherred men det er jo
alligevel forfærdelig trættende sådan
at flytte omkring fra det sted til sted
men folk er jo umådelig flinke og
elskværdige det hjælper jo en del og
jeg tror også nok det går rigtig godt
med undervisningen det er jo ellers
ikke så nemt selv at bedømme.
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Synes du jeg skulle rejse til Norge til
sommer jeg kan få en plads deroppe
for sommeren jeg har jo i mange år
haft lyst til at komme til Norge så
jeg tror nok jeg bestemmer mig til
det. Nu håber jeg du snart lader høre
fra dig brevene træffer mig bedst
under ads.
Kristine Nielsen
Husholdningsskolen
Vig forsamlingshus Vig St.
Venlig hilsen din Søster
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27 Opfordrer til at skrive hjem

Kære Broder!

Jeg fik dit brev igår jeg kom her
til Vig. Kære Lars Peter du må
ikke blive utålmodig og ked af
det fordi det for tiden ser lidt
mørkt ud for dig der vil nok
komme bedre tider så du for fat
på noget selvstændigt jeg har nu
aldrig haft nogen rigtig tro til at
du kunde indleve dig i forholdene
der hos Peters og så er det jo som
du skriver at du bor til huse. Jeg
er så bange for at du går og fryser
det må du endelig være forsigtig
med. Bare du kan holde varmen i
din seng det er jo forfærdelig
koldt på et loftkammer jeg prøver
nok hvad det vil sige at komme i
kolde senge
(Står på hovedet øverst)
Jeg er i Vig hveranden gang
Torsdag Fredag og hveranden
Tirsdag og Onsdag. i næste uge
bliver Tirsdag og Onsdag hører
du noget til hvordan det går med
Husholdningsskolen dernede for
der er vel sagtens i Høng og
Omegn
Skriverierne med blyant er mors værk.
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du skulle vist have et tykkere uldent
tæppe det du har er jo noget
tyndslidt. Jeg kan ikke godt komme
nogen steder og købe noget jeg skal
jo passe mit arbejde ellers vilde jeg
have sendt dig et varmere man kan
få nogle tykke gode tæpper til 6 Kr.
Du skal ikke bekymre dig om
penge jeg tjener jo noget i vinter du
har jo tit hjulpet mig vi hjælpes så
ad igen vi skal nok slå os igennem
du har jo også penge tilgode hos
mig så det har jo ingen nød. Jeg
sender dig her 10 Kr. som skal være
din Julegave fra mig jeg kan jo få
penge når jeg trænger til dem her
hos formanden. Jeg har det godt og
glad ved mit arbejde og jeg tror
folk er glade for mig kulden har jeg
ikke mærket så meget til når man
bliver pakket med fodpose tæpper
og sjaler så skal der jo alligevel
noget til inden kulden
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trækker igennem og så er det jo ikke
så lange køreture. Jeg har truffet
mange bekendte så jeg er næsten på
visitter hver eneste dag i hvert fald
har jeg indbydelser nok. I Grevinge
og Asnæs bor jeg hos to af dine
Højskolekammerater fra det første
år du var på Vallekilde jeg skal hilse
dig fra dem. Niels Nielsen Asnæs og
Anders Andersen Grevinge Anders
Andersen er også fra Asnæs men er
gift og bor i Grevinge det er to gode
steder de har to flinke koner så jeg
befinder meget vel hos dem. Der er
en tredje fra Asnæs Jens Madsen
som også har været på skolen tillige
med dig som jeg også skal hilse dig
fra. Det er gennemgående dygtige
og oplyste folk herinde i Odsherred
som har mange interesser ud over
det daglige selvfølgelig kan der
være megen forskel på dem også det
er jo også gerne dem der er mest
med
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jeg kommer i berørelse med. Hvad
angår Juleferien holder jeg op
lørdagen D. 20 December og rejser
så rimeligvis hjem om Søndagen.
Jeg skal selv vaske en del tøj så det
passer meget godt jeg kan så få dit
med det samme. Til Høng kommer
jeg vist næppe det tager jo noget
det rejsen jeg skulle jo også til Sorø
sidst i nytårsdagene med det samme
jeg rejser herind igen.
Kære Lars Peter du skulde alligevel
skrive hjem engang det gør dem
ondt at de slet ikke hører fra dig
mon du har nogen grund til at være
vred på dem jeg tror det virkelig
ikke der er jo ingen af os der er
fejlfri jeg er vis på hvis der var et
lidt bedre forhold mellem os der
hjemme vilde vi være meget mere
glade for vort arbejde ude. Og Far
og Mor har jo dog gjort alt for at
hjælpe os frem måske til tider levet
knapt for vor skyld skulle de kun så
have sorg af os på deres gamle dage
de skulde ikke gærne have den
fornemmelse at de var til overs.
(nedenstående begynder i margenen
og fortsætter på hovedet øverst på
side)
Det er ikke for at bebrejde dig
noget at jeg skriver dette men vi har
godt af at tænke på det bægge to,
skriv engang til dem det skal du hav tak for
Nu en kærlig hilsen fra din Søster
(Står på hovedet på side 2 og 3)
Hils familien der nede og sig dem tak for indbydelsen måske det kan ske en anden gang jeg ved ikke
om Frederik har lyst. Skriv så snart så jeg får at vide hvornår du kommer hjem.
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28 Skal til Ærø

Bjergby d. 10-10-1904

Kære Lars Peter

Jeg har skullet skrive til dig så
længe men jeg har haft så travlt
og endnu er jeg ikke færdig med
dette Kursus jeg er her hjemme i
disse og har været til Planteavls
udstilling i Jyderup der har jeg
en del udstillet og det har da fået
Æresdiplom. Til vinter skal jeg
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Ærø at spørge hvordan det
bliver kender jeg jo slet ikke.
Men hvordan går det dig De
ventede meget du kom hjem
igår. Skal du alligevel blive
på Fabrikken eller hvordan
går det jeg kunne nok lide at
høre lidt om det. Du leder jo
Gymnastikken dernede
hvordan går det er du så rask
så du kan holde humøret oppe
forhumør skal der jo til i en
Gymnastiksal ellers
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går det ikke
Det er vel sagtens Marie der ikke
længer har kunnet tålt dig tålt dig
dernede siden det er gået som der
er gået. Skriv snart lidt til mig
hvordan det går i denne uge er jeg
i Hørve altså Hørve Gæstehjem så
i næste kommer jeg hjem og
bliver til november til jeg skal til
Ærø.
Venlig hilsen
Kristine
I går var her Skyttefest her
hjemme. Frederik fik
Præmie
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29 På Ærø

Kære Lars Peter

Jeg fik ikke sagt farvel til Dig
om morgenen inden jeg rejste
Du sov vel også. Nu er jeg jo på
den tredje omkring men det er
ikke mine Odsherreder. Hvor er
folk gammeldags og tilbage og
det på alle områder klædedragt
udvikling
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og det hele og så fører det et
rædsomt sprog som næsten
ikke er til at forstå det er
meget værre end både fynsk
og jysk for det er en
blanding af alt muligt fynsk
Sønderjysk og jeg ved ikke
hvad.
Albert Kristensen skal jeg
hilse dig meget fra han blev
meget betaget nej er de Lars
Peters søster og hvor er det
rigtig flink men lidt bred i
det . Albert Kristensen er
nemlig Kasserer i Skovby
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Kredsen så han var jo med første
Aften at indkassere pengene og var
tilhører den første aften og han
ville gerne blive ved at gå med.
Han og begge Lærerne vilde danne
et Kontroludvalg og mente så de
skulde have lov at gå frit med.
Det bliver der dog nok ikke noget
af. De fleste steder er det jo i
Skolerne og Lærerne finder jo stor
fornøjelse i at være tilhører og
smage på
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maden det er godt jeg været ude
før ellers var det ikke behageligt
at have de kritiske Herrer med.
Hvordan går det Dig. Du må sætte
modet højt og forsagthed lavt. Vi
har alligevel meget at leve for selv
om det er i det små det må vi altid
tænke på Lars Peter. Hvordan er
du tilfreds med Sofie hils hende
fra mig. Jeg har i formiddag været
til Visit Lærerinden hjemme fra
Bjergby er her fra Ærø hun
overværede min forestilling i
Aftes da hun altså er hjemme i
disse dage og jeg blev så indbudt i
hendes hjem til formiddags visit
og det var meget morsomt at høre
lidt om Bjergby.
Nu venlig hilsen fra din søster
Kristine
Adresse Organist Brandt
Ærøskøbing.
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30 Sidste brev.

Tranderup d. 6/12 1904
Kære Lars Peter.
Det lader til at vore breve
krydser hinanden.
Nu er det snart Jul, og jeg
længes også meget efter den.
Du kommer da hjem i Julen.
Jeg tænker at rejse hjem
Fredagen før Jul, og kommer
rimeligvis om ad Høng men
ikke på den måde at jeg gør
noget ophold.

99

Jeg kan da ikke begribe med
Frederik, men jeg er ganske
sikker det ikke er andet end
snak, det vilde jeg da ønske
Jeg er bange for skulde der
være noget om det, at Frederik
gør det for at komme ind i
Bondefamilien.
Jeg fik i går brev fra Kirsten
Simonsen at hun havde
anbefalet mig som sin afløser
på Høng og Jørgensen havde
skrevet tilbage at de vilde
gærne have mig. Jeg har så
skrevet til Jørgensen og venter
så at høre videre
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men det bliver vel nok sådan at
jeg kommer til Høng til Sommer.
Du skal ikke tale om det til
nogen, det vil jeg helst have, og
endnu er det jo ikke afgjort.
Herovre går det meget ensformigt
til den ene dag som den anden.
Fra Albert Kristensen skal jeg
hilse han kommer nok til Høng i
Marts måned, fortalte han sidst
jeg talte med han er meget flink
men dog lidt for bred i det.
Hvordan går det på Fabrikken vel
som sædvanlig man taler
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vel ikke sammen. Det har jo
været en streng tid alligevel for
Dem at de skulde miste Esther.
Her hvor jeg sidder og skriver
har jeg en storartet udsigt ud
over vandet til Strynø Drejø og
Fyn og en del af Tåsinge i dag
er det også solskinn og klart
vejr. Hils nu Sofie det går vel
fremdeles godt.
Venlig hilsen
din
Søster

----------- Slut -----------

Hjem
http://www.grodal.dk/MinSlaegt.htm
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