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1 Brev til moderen
Kjære Moder (døde 10. oktober 1887)
Jeg sender her nogle tøier til Hoser til drengene kan i ikke binde dem saa de kan faa dem til Eksamen de
stykker s(k)ulde være til
ovenom det hvide til at
binde ude i taaen jeg
sende dette graa med hvis
der skulde mangle lidt det
er Lars Peters Hose lidt
længere paa skaftet maa
de nok være jeres kniv
lægger jeg heri med til
trøie har jeg ikke kartet
noget og faa vel heller
ikke for det første jeg har
nu taget en del fremmed
og skal og det kommer jo
nok med tiden vi er jo
ved helsen og har som
sædvanlig hos jer er det
ikke saadan ja jeg lider jo
af og til af gikt det er
saadanne smaa bud der
gaa fra vor Herre til os
det er til at gjøre os
modne til at modtage det
store bud at komme hjem
til den Herlighed til den
fylde som vi Mennesker
skal mættes med lad os
tage imod den som smaa
Naadebud og med
Birkedal synge kjød gjør
ondt men aanden takker
til at du min frelsen saa
mig favne vil jeg var i
Kundby Kirke i Søndags
det var en deilig
Prædiken om
bespisningen hvordan Herren mætter os med livets Mod og Hans Naade gaae aldrig op der er altid noget
og samle sammen at vi kan have og har til af naar vi rigtig maa blive delagtig Han i Naade .
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(forsiden øverst)
Føler vi ikke de mange
savn da forstaa vi det er
til vort Sjælegavn det er
for at rense os som
Sølvet i Ilden og i de
trange tider der lære
man at bede som ellers
ikke thi da mærker man
vi trænger til hjælp der
lad os trøstig tage
Kampen os som den er
lagt for os i det daglige
liv thi dertil maa det
naas
Hilsen fra os alle
sammen til jer alle
sammen Karen Marie
(Nederst)
Guds fred med dig kjere
Broder det er jo din
Fødselsdag i dag ja
lykke i det nye aar gid
Naadens dug din pande
væde om end det
mørknes da skal glædes
(Højer side)
du skal nok faa en lille
foræring fra Lars Peter
han har lavet et til og
hænge ???? og en anden
deel nu har han begyndt
paa en Avis Mappe hvis i havde et steds at hænge den vilde jeg førne slaa den eller maa du har uhrstelys
men det er gult Favebladene nu har han faaet et dusin til
(Venstre side)
de maa endelig ikke være brede nedad og i føderne.
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2 Til svigerinde Katrine (1883?)
Kjære Katrine da du synes
om fasonen paa forklæde
hvis du skal har flere af den
slags kan du sende mig tøiet
jeg syer dem lettere en du
hvis bedstefader kjører til
Sandby kjører jeg maaske
med hvis ikke i bliver kjede
af vort rendt thi jeg har jo i
grunden ikke noget ærinde
men gamle Moder seer jo
altid milt naar jeg kommer
det bliver vel om en 8t dages
tid den blaa tvinde er til mine
skafter den anden til
Drengene det er nogen deilig
vanter maaske jeg kan binde
tørklæde af de graa tøier der
kom heller noget saadant sig
mig en mening om hvad du
synes saa kunde jeg tage
nogen med derhen
hjertelig hilsen til jer
allesammen og gamle Moder
Frederik skal være inde i
Byen inden det bliver rigtig
aften Søndag
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Brevet er vist skrevet på genbrugspapir for der står nedenstående på bagsiden
Stoltenborg d. 20/11. 83.
Min gode Hans Nielsen
Maa jeg bede Dig sende mig en Fortegnelse af de Medlemmer som du har faaet Betaling af til
Foredragsforeningen.
Jeg skulle bruge den i de første dage for Affattelsen af Regnskabet
Venlig Hilsen din
H Hansen
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3 til broder

Kjere Broder
Du maa hente Træet
hvilken dag du vil har du
saa husket du skulde har
noget graa tvinde med
kommer jeres slagter
aldrig herhen ad at kunde
ned og see paa den sorte
ko men han kjøber den
vel ikke naar ikke den er
rigtig Fed og det er den
jo ikke men der er jo dog
et godt stykke kjød paa
den vi mente at skulde
have 80 Kr. for den vi
kommer vel selv til at
Slagte den da vi ikke kan
skaffe kjernen til den
kalven har vi solt 20 Kr.
fik vi det kunde enda gaa
an thi vi kunde vel haft
haft et læs med og fede
den rigtig
Hils Katrine og Moder
selv være du hilset fra os
alle
Karen Marie
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4 Katrine meget syg
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Side 1. oven for
Min Kjere Katrine
Ja tangen iler saa ofte afsted ad hjemmet til og spørger hvordan har du det men finder jo intet svar men
deroppe over stjernetoppe derfra kommer svaret du har det som den Almægtige vil og han lægger ikke
byrden større en han giver kraft til at bære du har jo overgivet dig til ham og han vil sørge for dig ja han
vil sørge for dig og føre din Sjæl Frelst hjem til hvilen sød ad den bro som er (mangler) for dig nemlig
Guds naade o kjere Sjæl det (mangler) inderlig Kjerlighed som han (mangler) at ja mit kjød gjør ondt
Aanden takker til at du min Frelser saa mig favne vil og derfor vil du kunde sige Herre din Villie ske o
hvilken glæde og hvilken fryd naar du skal skue din Frelser o bliv stærk i ham klyng dig med al din magt
om ham han er den eneste som kan give dit hjerte Fred mit i striden og gjøre dig stærk til at sige Verden
ret farvel og farvel til dinne kjere og give dig mod til at sige tak

Side 2. nedenfor
Og du kjere Broder som skal prøve skilsmisen du har lært at Herren er trofast og han leder os paa de Veie
som tjener os bedst han tøre hver en taare af vort øie thi hans Naade er hver Morgen nu over os saa vi
kunde faa kræfter til mit i striden og have vor tak til ham ja sige Herren er min genløser en Skat som intet
kan opveie her gælder det ham ene og allene og ikke noget andet her lærer ham os ved dødsleiet hvad vi
er men ogsaa Gud være lovet hvad han er jo vort hjertets uundværlige klippe saa overgiver jeg Eder til
ham som saa hver en tange hver en længsel der slaa i eders Brøst han give Eder i alt sim fylde at mættes
af hans Nåde gjør saa ugangen saa taalige som mulig men hvad der end skal komme dog at beholde dig
min klippe min Gjenløser
Hilsen fra os allesammen og til Moder
Karen Marie
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5 Katrine død

Kjere Broder
Mine tanker hviler saa ofte
derhjemme da vil jeg lade et
par ord løbe paa papiret du
har jo staaet ved godt mod
ham som i sin kjerlighed os
til sig han vil jo vedblive og
tage os ved haanden men
bagefter vil vel savnet mere
komme og mange minder
dukke frem men den trøst at
vide at sine kjere i Fred er
Faren kan dog løfte tangen
op og vi maa komme til og
sige vor Herre tak for hvad
han gjorde mod Katrine han
lærte hende og blive ad de
smaa derfor kunde hun
komme ind af Porten man
seer der med hvilken
Visdom os Kjerlighed han
handler med og mennesker
han lærer os det hvad ikke
vi
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Kunde lære i de mere
taalige tider dette store at
finde Hjertefreden ved at
nøies med Guds Haand det
naaede hans og derfor har
han seiret kjere du ved vi
den som vil give sig Gud i
Vold den behøver ikke at
frøgte for de dage som
kommer den som hidtil har
lagt sin Velsignelse i din
gjerning vil fremdeles gjøre
det men dette store Haab
engang at naa hjem det
haab forsøder hver en bitter
Smerte og lokke smilet
gjennem laaver frem ja den
som har prøvet lidt af livets
alvor den føler at dette
haab kan allene frigøre
tanken thi der saavi det
som vi egentlig skabtes til
og som vort inderste
kræver og ikke kun nøis
med noget mindre her maa
vi jo savne og undvære
indtil den stund og atter og
atter søge vor tilflugt til det
høie
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Det varer nok ikke ret
længe inden jeg kommer
hjem jeg tænger om ikke du
kommer til Vallekilde idag
derfor sender jeg disse linier
med du har vist godt af og
komme lidt ud nu til sidt
tjeneste kan i jo lettere
komme hils nu Moder det
gamle skind og i alle hilses
Din Søster
Karen Marie
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6 Første brev
Den 28 Juni 1893

Kjære Søn
For du ikke skal har nogle
Skrupler over træerne vil
jeg sige dig min
Fødselsdag kom Busck og
Anna herned han spurgte
om han maatte beskære
dem det fik han lov til det
var spidsen af de lange
skud han klippede af jeg
var da ellers ikke saadan
ude og saa paa det der er
ikke faa Æbler paa
Selinerne træerne er
Kraftige jeg vilde saa
gjærne havde hegnet
Haven ind med
Hønsetraad thi naar de
engang slipper ind tager
de alle Æblerne som er
kjedeligt men jeg ser
aldrig nogen penge for
Æg saa jeg kan faa gjort
nogen bekostning som jeg
havde lyst til thi din Fader
har
(øverst til højre på tværs)
Bedstemoder er rask du
hilses
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brug for dem skal vi
ikke i den nærmeste
tid faa en del Regn
vil det blive knapt
for os vi har jo for
meget Kvæg Kvien
malker ikke ret
meget endnu staar
noget af det gamle
græs dernede i
Sveiet vi har og slaa
af skæres iblandt
Halm ogsaa kjærne
paa men der nede
hvor det er slaaet er
omtrent lige som en
Vei saa tørt, vi har
da nu i de sidste
dage faaet en Sky
engang imellem saa
der er ligesom
kommet lidt liv i
Sæden her paa disse
Jorden ser det nok
ikke saa daarligt ud
der er nok steder der
slet ikke bliver sæd
Læser du nogen
Avis i andre lande er
det meget være i
Kina er saa mange
Mennesker Død af
Hunger Det er
strængt vilde dog
folk bare tænke paa
og lade Alt Lukseri
være vilde der nog
være brød til alle og
tillige den vilde
hjælpe som har fyldt
op det var et rigt Aar
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sidste Aar jeg frøgter heller
ikke for dette Aar andet vi
skal faa det Daglige brød
men skulde det vedblive
med saadan tørre vil vor
Rug snart blive hvid til
Høst uden Kjerne men vi
Haabe til det bedste det er
slog kom den forandring i
Luften det sker som det er
bedst for os.
men kjære Søn giv ikke et
øre ud som ikke er
nødvendi ikke allene for sin
egen skyld maa vi spare
men ogsaa for de mange
som vil komme til og
trænge naar Vinteren
kommer den bliver vist
knap og vil svie til mange
det man jo ikke være uden
Velsignelse vi skal her
saadanne tider da bliver
Mennesket letter og komme
i tale da aabnes hjærtet
lettere for Guds Sandhed og
det er skønnere en det som
her os behager.
Vi og syntes jo det var en
stor
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Bisverm siden har det jo
været noget blæst og mest
kolt veir for dem idag er
der megen torden oppe om
det ikke kan naa til os saa
vi kunde faa en god regn
siger vi tak.
Det fornyier mig det tøi
passer du skrive slet ikke
noget om pengene du
kunde jo da lade Vaske din
hvide trøi det kan jo ikke
betale sig og sende hjem
inten du faa en stor pakke
her et par Hoser som jeg
glemte havde du bare
sendt Frederiks
Lommetørklæde tilbage
det var en Feiltagelse det
kom med Kristine er rask
nu den humørsyge hun led
af i Vinter er ganske gaaet
hen nu de ingen Karl har
maa hun for det meste gaa
ude som hun ikke er ret
glad ved nu maa jeg har
sagt igjen din Fader er og i
dag inde hos Proprietæren
og slaa Vandgrøften til
deling (forsiden på tværs)
det kan du nok forstaa han
skal slaa og rive det saa
skal vi har det halve det er
nok ikke meget (bagsiden)
der er paa det tager megen
tid mange hilsner din
Moder Det kommer ikke
afsted inden i morgen saa
skal jeg nok skrive (på
hovedet) om vi faa nogen regn (Side 3) den 29 i dag er han der ude igen vi fik da lidt regn igaar jeg gik
derude og plantede kaal det var som haven blev farvet med haabets farve som alt fik Søndagsklæder paa
Torden siger skal har slaaet ned (side 2) mange steder ogsaa i Sandby vi vil jo faa at vide i avisen hvor det
var en 60 Æbler paa træet af Selinerne 30 paa det du har podet det du skrev om maatte ikke bære mere en
et par er Kraftigt (på hovedet) og kan godt bære flere som dine ogsaa (side 3) lev vel skriv snart din
Moder
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7 Bedsteforældre syge

Den 18 Mai (1893)
Kjære Lars Peter

I dag har vi faaet dit brev
men skuffede ingen svar
paa hvad jeg skrev om med
Sengklæderne du spørger
om alting herhjemme fra
Det fornøier os du har
hjemmet i Erindring Du
maatte da derved kunde
forstaa at vi ogsaa følger
dig naar du er borte men
ikke et Ord om hvordan det
gaar med Arbeidet med kost
med fortjenesten det er jo
det Materielle med det er jo
ogsaa hvad du skriver om
jeg maa helst svare det gaar
godt med det hele vi padser
saa godt vi kan iøvrigt er
det sat til side i denne tid
Bedstemoder har ligget en
14 Dages tid Bedstefader
nogle Dage Det er blødende
paa Hjernen Dogtoren siger
det er uhelbred(deligt)
(I margenen på tværs)
tirsdag ingen væsentlig
forandring de kommer vel
næppe oven senge mer du
hilses
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(Uhelbre)Deligt i gaar
var det en stræng dag
ikke forstand vi
maatte putte Maden i
Munden paa ham
holde Hænderne da
vilde han bide det var
skorpen og den spiste
han altid før det saa
vilde han ogsaa nu vi
gav han ind og sove
paa han sov fra K 11
om Aftenen til lidt op
af dagen i dag er han
omtrend ved
Samlingen ligger
stille men kan ikke
selv flytte hverken
oppe eller i Sengen
Farder har læs med og
Magte ham maatte der
snart blive en
forandring jeg er
omtrend afkjørt men
det skal nok
overvindes bare ikke
han skal blive alt for
ond Gud give ham ro
og hvile
Kristines brev vil jeg
sende dig saa kan du
se hvor fornøjelig hun
har det kommer du til
Pindse kan du
undvære nogle penge
det vil sige du skal har
dem igen til Vinter vi
fik nu
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et halv Hundrede af Frederig
det var ikke mere en betale
Jens Jensen de han laante til
dig og Kristine til Reisen nu
skal vi jo atter betale for
Kristine vi skal har
tækkemand paa Mandag
kjøbe Langhalm der maa
krikle i alle kroge skriv om
du kan lade os faa nogen
ellers maa vi en anden Vei
ud.

jeg tænker nu ikke
bedstefaders dag er ret
mange maaske de begge skal
reise af det vil blive underlig
nu i saa mange Aar har haft
dem ved siden af igaar var
Bedstemoder helt kvik i dag
er det meget meget Daarlige i
gaar skrev jeg til Holbek til
Jens Peters og Niels i morgen
vendter vi nogen af dem det
kunde jo nok trænges til og
hjælp livt Kyllinger har vi 23
med 22 Høns Kalven er
rigtig god ingen Adam Homo
er kommen
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Mandag ingen større
forandring endnu med de
gamle Signe har nu været
hjemme og begravet sin
Moder hun er gaaet her fra
i dag Far triller gødninge
ned hvor der var Rug og
graver det ned og skal skal
saa Senop for
Tækkemanden kom ikke i
næste Uge skulde han
begynde i Tørvemosen
hvis han kan komme
hjemme fra du tængte vel
vi var nogle rigte Krakiler
og ikke betalte fragten paa
Sengeklæderne men det
var en Feiltagelse Reisen
her hjem til Pindsen kan jo
ikke blive saa du kan jo
Sykle et Stykke saa tage
Returbelet et stykke som
du synes og saa atter sykle
det øvrige hvis du bruger
Helligdagen dertil ellers
Skorter det paa Daglønnen
Kristine kommer da ikke
hjem det er for dyrt nu
lægger jeg begge hendes
breve ind hilsen fra os din
Moder
(I margenen på tværs) Jeg
kommer vidst til at skrive
lidt bedre det kunne vel
næppe læses men skal
skynde mig

22

8
Bjergby den 3de Februar 1896

Kære Lars Peter
Tak for brevet jeg havde ogsaa begjøndt
og længes efter at høre fra dig samme dag
fik vi brev fra Kristine og har haft brev
engang siden fra hende da det dreier sig
om hvad hun skal da de gjærne vilde
beholde hende til August da vi ingen plads
ved bestemmer hun sig vel nok til at blive
der efter hvad hun skriver har hun det godt
i vinter hun padser ald maden er til
Foredrag fra 2 og til 3 derpaa har hun en
time til sin egen raadighed om aftenen er
hun til Sang og oplæsning (det er feil vi
har ikke haft brev siden men havde det
kort før) Frederik var hjemme dengang
Sygehuset
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ligger fyldt af Elever mest Influenzen
han havde gaaet en 8te Dages tid og
ikke været rask men han kunde indse at
han ikke kunde blive ved saa stak han
hjem men er da afsted igjen han var jo
endnu en del forkjølet om han kan holde
ørerne stive det gaar vist nok helt godt
derinde han er nok eller kan blive en
dygtig gymnastikken af ham siger
Rasmussen Regning er han nok ogsaa
dygtig til og Engelsk gaa det nok godt
med Poul Hansen sætter han ikke ret
høit der mangler bare blodt han havde et
ord og sige til den Enkelte engang
imellem Triers Broder har nylig været
derude han tiltalte ham stærkt kunde vi
nok forstaa og de sagde derinde hvor
han linnede Trier han havde ligesom
derved faaet en fornemmelse af hvad
Trier var men Frederik blev ved og være
Barn længe nu er han næsten og sige i
den Alder mellem Barn og til
Ung(domstiden)
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(Ung)domstiden skal til og finde sig selv
komme til at forstaa at livet ikke er bare
løier det lader jo til nok fuldtud han
bestemmer da og gaa til Søs Bennike har
lovet at ordne det lad ham saa gaa Vor
Herre svæver ogsaa over Vandene for
tiden er det som I staar saa underlig og
skæver til hverandre den tid vil nok
komme I kan mødes og Arbeide sammen
det haab har levet i mig i flere Aar naar
Mandomstiden kommer og uviklingen har
gaaet sin Jævne gang vel bliver det ikke
jer der skal Arbeide jer op dertil men
saavist som det er mit haab om end
igjemmen taarer at der en gjerning ikke
lagt tilrette af Mennesker men af den
Kjærlighed som giver sig selv hen med
sin mægtige Kraft skal møde dig paa din
vei og sige vor der er mørket der er og
lyset derhen du da vil svare giv mig
kraften saa gaa jeg dermed ikke tro jeg
ikke kan forstå
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Dig men husk paa I er unge I er er ikke
bleven for gammel til at tage imod et
godt Raad men saadandt har det set ud
som du havde klarere Øine at se paa livet
med end vi det vil jeg ikke videre gaa ind
paa her, hvad vi har hjulpet dig med og
mulig kunde lidt efter lidt som kravet
stilles kan du tro ikke bliver dig til
hindring paa den maade som du mener
det hvor du skal hen til Sommer ved du
ikke du skulde jo til Tyskland men det
bliver vel ikke til noget det bliver nok
hos Anders Johansen (Vejleby) du
kommer vel hjem og bygger for os vi
skal bygge to Fag til Kostal hen til
Hønsehuset i dag har vi skovet Gran
hjem fra Mørkøv Skov dertil 3Td Kalk
fik vi for nogle dage siden fader skal ikke
være Fyrbøder det er vel ikke den Vei
han skal Busck skal pløie for os han vil
ikke over til Jens Jensen han er vist nok
skylden i han ikke blev fyrbøder tog paa
Vei men det brød Martin sig ikke om
men saa kom Jens Kristian Nielsen
(på tværs)
saa sagde din Fader til Martin lad det nu
hæves Martin sagde nu kan vi jo lad gaa
et aar hen, men du skal ikke har ondt af
ham men sender jeg 2 Uldtrøier
(på tværs side 3)
er din forkølelse snart ovre alt her ved det
gamle hjertelig hilset fra dine Forældre
hav det godt.
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9
Bjergby den 9. oktober
1896

Kære Søn
Sidst skrev jeg om du
ikke kunde lade os vide
lidt hvordan det blev til
Vinter men du har ikke
skreven til os siden nu
kan jeg snart ikke vente
længere inden at vide lidt
derom thi skal du paa
skolen som det ser ud til
du ikke rendt har opgivet
skal du jo har flere ting
derover hvordan, tarr du
det som skuffelser, jo det
er det jo vist eller med tro
paa ham som ser lidt
klarere end vi han har
vistnok ført det saaledes
for naar alle ydre ting
som vi havde sat vor lid
til strandede da at slutte
sig fast om den sande
trofaste Herre som vil
uDele alt godt
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til sine børn men ikke
altid af den vei som vi
syntes det skulde gaae
saa tab ikke modet kjære
Barn din Vei skal banes
ved den Almægtiges
kraft din styrke og
ledsager dit livsmaal er
freden og Sandheden i
Jesu Kristus din frelser
han tager dig i sin stærke
Favn til Maalet naas og
du skal takke ham baade
her og i de Fuldkomnes
herlighed dermed lægger
jeg den sag til ro skal du
der bliver der nok udvei
endnu. Jeg har nu kjøbt
2 Uldtrøier til dig og vil
sende tilligemed 2
Skjorter som du kan
bruge mend det andet
kommer hjem til Vask vi
maa har det om en 14
Dages tid at det kan
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komme i orden lidt
inden November til
Kristine skal reise gid I
maa har det godt
sammen nu er vi samlet
alle uden dig saa bliver i
da to Frederik er hos
Fog hver dag til Vinter
vil han vel nok blive
noget hjemme det er
hans faste bestemmelse
og reise til Amerika om
det kan slaae om inden
den tid ved vi jo ikke er
det veien for ham saa
skal han. Gunni var
hernede den anden Aften
nu er han færdig med sin
tjeneste Lørdag Aften
skal han og Frederik til
Kundby og høre Uffe
Birkedal paa Søndag er
Frederik og Kristine
bedt ind til Lars Olsen til
Bal Frederik gaae tidt til
Valle-
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-kilde vi har og været der
et par gange mens
Kristine har været
hjemme Bedstefader gaa
her endnu og tripper men
han taber snart rent al
bevidsthed. De 2 Griser
har vi solt levende den
ene 23 den anden 24 øre
pundet Køerne er da lidt
ude endnu Sennoppen i
Rugstuppen er næsten
bleven alt for grov
saadan er den groet til nu
huler det da godt i den nu
skal vi til roetopben
Kalvene er det Småt med
den som blev født saa
bitte lille er ikke ret
meget nu den er lige ved
12 Uger hellere skulde vi
haft gravet den i jorden
vist nok nu maa den blive
til hvad den kan den
anden kan det være kan
lykkes den er stor men de
er ikke sterke i magen
som er
(forsiden på tværs) en
slem feil med Kalve nu
kan du tage den ny
skjorte paa og lade mig
vide hvordan den passer
(side 4) den er vist for
kort paa ærmerne for
smal Krave nu vil jeg
fylde posen op til (side 2)
de 2 pund Hansens har
faaet Æbler hvor for han
skal male vort loft i den anden stue. (side 3) er du rask vil du have lidt Honning derover for du er gjerne
forkølet den er ganske vist ikke saa nem og har for Kristine mange hilsener Far og Mor.
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10
Bjergby den 1. Juni 1898

Kære Lars Peter

Tak for dit Brev det
fornøiede os rigtignok at
høre at du var saa godt
tilpas og at det saa ud til
det vilde gaa godt med
helbreden maatte det
vedblive vil vi ikke
glemme og sige tak derfor
et svækket legeme er
ligesom en byrde at bære
paa og hemmer saa meget
paa at kunde komme frem
med noget som en sand
Ungdom gjærne stræber
efter overanstrængt dig nu
ikke hellere krybe frem en
springe, efter som
kræfterne kan naae og saa
derunder aldrig glemme
hvor kraften kommer fra
desmere vi kan fralægge
os selv den des mere
Velsignelse faa vi desmere
kan vi udrette desmere vi
kan speile os i Guds
Kjærlighed desmindre
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Bliver vi jeg tænger mig
Barkur hvor han kan
udrette store ting og dog
saa Barnlig derfor er han
en stormand i Haandens
og Aandens Verden.
Hvor er det dog en
forfærdelig tøre hvore
Roer kan daarlig slippe
op af det grønpuldede
Jord Sæden holder sig
temmelig godt og græset
er ikke daarlig endskøndt
det er saa tørt Koen har
nu kælvet en stor kalv
har den faaet den er saa
mager saa benene daarlig
kan bære bare vi maa faa
lykke med den den anden
naaede dog 180 pund jeg
var meget taknemmelig
derfor eftersom det saa
ud til vi skulde mistet
den da han var 4 Uger
den anden dag fik vi 2
soegrise til vi har 41
smaakyllinger foruden de
13 store de nyder deres
frihed og gaa ude men
jeg maa jo ogsaa stadig
gaa og kikke efter dem
men de
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Trives jo meget bedre men
det er jo ogsaa forbunden
med mange spetakler men
saadan gaa det jo med alt
vi skal ofre noget for det
nu kjører Fader Melk hver
dag og kommer ogsaa til
det meste af Sommeren
om eftermidagen skal skal
han saa ind til Fogs og
spegge og kalke nu har
han været paa tørvemosen
og hjulpet dem og skære
tørv det gaar jo helt godt
med det alt sammen andet
en vi kan mærke begge to
kræfterne tager af men vi
kan jo derfor gjærne holde
i mange aar som der siges
om en gammel hest
meningen var jo da ikke at
sammenligne

Sorte er paa Græs i
Præstemarken han er
smækkende fed han er jo
en god gammel Hest
det Kirsebærtræ som du
skar af
(På tværs)
Brevet som kom fra
Husflidsselskabet til dig
har du vel faaet
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Er der vist ikke liv i men
træet Du flyttede i
Efteraaret groer dog
forbausende der bliver
nok ikke megen frugt i
Sommer med det ser ud til
der bliver mange
graapærer og det der staar
heromme ved
hønsegaarden var hvidt af
Blomster og det havtorn
her foran Kristen skrev de
fik slet ikke Kristin har
ikke været hjemme siden i
var hjemme vi var
derhenne i Pindsen der
var Signe helt rask maatte
hun bare blive saa hun
kunde Malke blev det
ikke saa tvungen for
Kristine du har vel ikke
hørt noget fra Frederik tak
fra Fader for
Lykønskningen om end
den kom lidt sendt her var
aldrig et Menneske Fader
var heller ikke rask ellers
kunde vi jo havde gaaet i
Skoven der har vi ikke
været endnu i Pindsen var
det ogsaa snavs men nu er
han rask hjertelig hilset
fra Fader og Moder
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11 Første jul ude 1898

Bjergby den 21 december
(1898)

Kære Lars Peter

Nu har jeg pakket Posen
men holdt det tilbage som
er over 10 pund og som
ogsaa daarlig kan være der
da det ikke godt kan
saadan proppes sammen
som naar det er Skeden det
vil saa blive sendt inden
ret længe, skal Kassen til
bage som det rimelig er
pakket ind i som kommer,
kan det komme deri vi
gaae i en spænding fordi
Kristine ikke kommer eller
lad høre fra sig hvornær
hun kommer kommer hun
ikke til Jul vil det blive
trist det er saa første Jul vi
skal feire ene naar hun da
blodt maa blive rask det er
godt du kan klare dig selv
i
(På tværs)
Hverken anvisning eller
Brev fra Kristine med nu
kommer det øvrige afsted
inten Lørverdag Posten i
dag eller 3die Juledag
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Vinter vi kunde ikke haft
skaffet nogen til dig 3 Kr.
pr. dag i København det
taer penge men det skal
nok mage sig saaledes jeg
havde tængt om jeg kunde
faa til en Dragt tøi til dig til
Sommeren men bruger Du
ikke de Lyse Bugser var de
jo en en trøie og vest værd
kommer tid kommer raad
nu faa vi se hvordan det
gaar med det hele vi har jo
godt Kreaturer Kvien
Løder godt hun kjælver
nok i Februar der gjør jo da
nogle kyllinger nu
begynder det at gaa op til
en cirka 8 Æg om dagen
det er da til Ædet de er jo
dyre 66 Øre pundet sidst
men nu gaa de nok nedad
jeg skulde sige fra Fader
bierne er Dækket og
Hesten er saa overgiven
sidste jul i var hjemme tude
Fader ikke kjøre for jer nu i
Julen kunde i selv faa lov
at kjøre
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Ogsaa han tør kjøre
men der bliver maaske
ingen af jer og kjøre
for dog jeg vil haabe
Kristine kommer
Buscks Johannes har
været nede og hilse
paa os i dag han
fortalte tredie Juledag
skulde Vallekilderne
komme til dem 4de
skulde det omtalte
gilde være hos
Hansens Anton er
hjemme i Vinter 5te
eller 6te skulde Gunni
og hans Kjæreste reise
til Jylland de var
begge nede og hilse
paa os da han var
kommen hjem han saa
frisk og livlig ud og
ligefrem Frederik har
vi ikke nylig hørt fra
Æblerne solgte vi til
Peter Tømre men han
vilde ikke give mere
en 8 for Selinerne 10
for de andre vi fik
godt 10 Kr. der staae
vi ogsaa i gæld til dig
det kommer med tiden
for tiden kan vi bruge
(På tværs)
Naar du faae
overstaaet Højtiden
faa vi vel lidt og vide
om hvordan det er
gaaet Billederne har
Kristine taget ind til
sig det var jo hendes
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Alt det Søltøi vi kan faa
vi spiser dem ikke op
kosten er tarvelig vi
kommer til og se vi kan
faa en gris og lægge i
Sulekarret nu maa jeg i
Seng maaske din Sendelse
komme i morgen inden vi
faa sendt dette den ene
krave kan ikke bruges
mer jeg skulde ned og har
en til dig men den kan jo
ikke komme med i denne
Sending det andet
kommer nok ikke ned før
Kristine kommer hjem vis
hun da kommer til Julen
jeg bad hende om hun
ikke kunde skaffe nogle
noder til dig til
festpsalmerne de skulde
du har til Jul hvis ikke vil
der blive sendt 2 kr til dig
saa kan du jo og faa dem
hos Boghandelen det
skulde være hvad du vil
faa til Julen I Julen faa du
vel tid og spille ja gid du
maa faa en glad Velsignet
Jul det glæder os altid at
høre det gaar jer godt
hilsen mange gange fra
Fader og Moder
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12 Hans Nielsens julehilsen

Til Lars Peter Nielsen
Jule Aften (1898)

Da det er første Jul du
ikke er jemme så Vil jeg
skrive et par or til dig og
sige dig tak for Julegaven
du sende os jæg Haaber at
vi skal køre tel Vallekilde
i morgen du kan tro den
sorte Hest er overgen nu
enun en tak for gaven du
sendte os også takker Vi
allesammen Gud Fader
for den store Julegave han
gav os idet han lod sin
Søn føde til Verden
Julenat til en Frelser og
genløser saamange som
tror paa ham og tilegner
jeg hans Frelsergerning
har det evigge liv i hans
Navn
lad os allesammen være
med dertil en glædelig Jul
og en kjerli hilsen fra din
Fader Hans Nielsen
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Var det ikke morsomt Far
fik skreven lidt jeg vilde
haft lidt fra Kristine med
fra Juleaften det syntes
hun ikke
hun er nu ved og ned til
Hansens hun havde da
dandset lidt i gaar det
bliver nog snart bedre hils
Kirsten Naar du skriver
de 2 Kroner er fra
Kristine for Bogen den er
først kommen i dag fra
København altsaa først
kommen dertil efter at
Kristine var rejst i dag har
Fader begyndt og kjøre
Mælk igen

Glædelig Høitid
Hilsen fra Kristine og os
alle
din Moder
de 4 Kr er i det par hoser
der sidder en Knappenaal
for
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13 Sølvbryllup
Bjergby den 7 Marts (1899)

Kære Lars Peter
Saa hørte vi da fra dig
som vi jo altid længes
efter og høre fra vore
Børn Frederik er bleven
rigtig fling til at skrive
vi har nylig faaet brev
fra ham han begynder
vist snart og længes
efter Danmark det vil
dog blive rart maa vi
leve og se ham til Festen
til Foraaret (Sølvbryllup
2. maj 1899) kommer
han da ikke først til
næste sommer mener
han men saa kommer jo
Du og Kirsten I skal
være velkommen Du
kan vel ogsaa trænge til
og komme hjem og
hvile dig du bliver nok
overanstrengt i Vinter
Du skrev jo engang fik
Du ingen plads blev du
der nok paa Lærerkursus
men Du maa jo ogsaa
tage hensyn til om Du
kan døie det hellere da
blive her hjemme og
hvile dig kan du holde
modet oppe thi en
Svækket helbred tager
saa meget
(På tværs) Tøiet kommer nok i næste eller bliver sendt herfra. I dag er der kommen brev fra Frederik til
Kristine
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Paa det skal du ikke
tale med Dogtor
BøjeSen nu mens du
er der han kender jo
Sygdommen at den
har varet længe og
endnu vedbliver om
det ikke kunde være
gavnligt og faa Atest
fra ham om mulig du
kunde blive fri for
tjenesten det var nok
værd at gjøre noget
derfor med saadan en
svag Natur det bliver
jo nok som det skal
men vi maa da ogsaa
selv tidt gjøre lidt, du
kan jo tænke over paa
det kan du nu bare
holde ud i Vinter det
er baade og Læse og
tjene saa kommer det
an paa hvad vor Herre
vil bruge dig til vi
tænker og bestemmer
men hans tanger gaa
sommetider lige imod
fordi hans Visdom og
Kjærlighed er
udadskillelige naa
tiden kommer bliver
der nok vinket ad dig
vi følger dig i vore
tanger og tænger det
allerbedste for dig om
du end skal vendte giv
tid og livets
Vinterblund skal fly
for herlig sommer giv
dig tid og bi paa
Herrens stund forvist
hans hjælp skal
komme
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Du spørger om Grisene
de er ikke store endnu
de er sene i vækst
maaske lidt længer hen
prisen kan blive vi fik
da 31 hjem da vi solgte
nu fik kons Jens Hansen
26 hjem saadan gaa det
nedad Bierne har været
ude baade foraaret ikke
skal blive for koldt for
dem nu skal der jo laves
et skur til
Mælkevognen Fader
synes det kunde bedst
padse ved enden af
Huset ved bierne jeg
mendte det kunde blive
her i Haven ved
Svinegaarden han sagde
igaar aftes kom du hjem
til Mai vilde han ikke
lave noget inden du
kom Jeg havde ogsaa
tængt og skulde faaet
lavet en stor Kyllinge
og Hønsegaard i
Bedstefars Have nu faa
vi se naar du kommer vi
skal stævnet Pilene jeg
mener når der bliver
slaaet lidt rækker paa at
der saa kunde sættes
Rør paa langs ud ad til
og staaltraad ind i
Haven thi jeg er Bange
for jeg ikke faa
staaltraad til det hele
kunde jeg faa Fader til
at søge et Præmielaan
til at lave for det kan
der ogsaa faaes
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Der har staaet i
Hønsebladet at
ubemidlede kun kan
faa fridt Rugeæg jeg
har nu skrevet derom
Jeg har talt om til
Fader at i dagen efter
den anden kunde faa
et lille ungdomsgilde
det ved jeg jo ikke
om det kan padse
Kirsten bliver her vel
nok noget alt saadant
noget kan jo ikke
forud bestemmes jeg
vilde haft Kusks
herom med det er
nok bedst og lade det
orne sig selv og
glæde sig med de faa
det er jo ikke udadtil
men indadtil takken
og glæden skal stige
trods alt hvad der kan
være som hjertet tidt
er saaret af og
taarene tidt brændt
paa kinden saa synes
jeg der er meget vi
kan sige tak for. Den
dag er jo ogsaa en
Blandingsdag da den
ogsaa minder om
livets
forkrænkelighed men
for dig om din Daabs
store Naade vi vil
glæde os til den
stund blot du maa
holde Hoved oppe til
den tid den sidste tid
for dig derovre vil jo
blive den strengeste et svækket Menneske kan ikke taale den overanstrængelse med at lære men godt
Mod hjælper meget og en god tro paa fremtiden hjertelig hilset fra os din Moder
(På tværs) En pæn rød kalv har koen faaet den trives godt paa mandag skal vi har smaagrise.
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14 Fader skar sig i benet
den 22 juli (1899)
Kære Lars Peter
Kristine er taget til
Gislinge i dag og mente og
komme tilbage tirsdag
eller Onsdag Vi har jo
ventet paa brev fra dig i
disse dage jeg spurte
hende efter da hun gik
kom der brev paa hendes
ads om vi maatte brække
det da der muligvis var et
indeni til os (som der ikke
var) vi ser du da nok
kunde komme hjem en
Uges tid, for Arbeidets
skyl kan det jo ikke nytte
da høsten maaske slet ikke
begynder i den tid Søndag
og Mandag fik vi en god
regn som hjalp forfærdelig
men paa Sandpletterne
som vi har en
(på tværs) Du maa saa
helst undvære og reise
hjem men altid har en
venlig tange tilovers for os
som jeg jo ogsaa beder
ham den høiste for Jer at I
maa komme ad den Vei
som er gavnligt og ikke
blive træl af livet men
kunde gjøre gavn som Gud
det vil paa allerbedste
maade vandre nedad i
Dalerne og blive løftet af
den milde stærke
Frelsermand (fortsætter på
side 2)
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Del af kan det jo ikke
forslaa hvor tørt det har
været kunde det meget
Daarlige hvad pengene
angaar kan du undvære
nogen er det jo godt ellers
maa vi skaffe dem
kommer hun der, naar hun
saa kommer hjem kan hun
give dig besked om
bøgerne de kan jo saa ikke
komme og blive sendt
med tøiet men de kan jo
sendes til Ryslinge til
hende det er dig jo
ligemeget hvilket sted du
sender
Fader har godt i dag i sit
Ben som det jo tildels har
været ro i det igaar
torsdag Lægen var her var
det det hans mening han
skulde haft pilt noget af
syningen af men det var
ikke gaaet saa godt fremad
imellem de to sidste gange
saa det skulde vendte til
(på tværs fortsat) Giv ham
jert Hjerte der i er fylde og
fuld af Velsignelse
(fortsætter side 3)
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Mandag havde det været
bagfra han var bleven
skaaren havde ingen af os
set ham levende her mer
det var et stort saar men
det ser ud som det kan
læget han er saa frisk i
det øvrige som bidrager
meget til at det kan gaae
godt Fader vilde haft jeg
skulde skrevet til dig
stragts om og komme
hjem men jeg syntes ikke
at du skulde opgive
Kursus da du har faaet
plads thi august er jo den
travle tid Kristine kan jo
ikke erstatte det men folk
er tjenstvillig imod os de
var 5 fra Mejeriet oppe
den anden Eftermiddag
og fik reven noget hø
som Anders Jensen har
slaaet kjørt det hjem med
det samme og samlet det
øvrige og sat det i stak
Martin har
(fortsat på tværs , slutter
øverst) tros Savn tros
Skuffelser Seiren er hvis
men det er ikke saa let thi
der skal forsages det skal
skilles de to stridende
Magter har det godt Guds
fred med dig
din Moder
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Ogsaa sagt de skal nok høste
for os det gaae jo nok hvad
det mest dreier sig om er at
fader maa komme til og gaae
paa sit ben det har han da
godt haab om han lider saa
meget af og ligge i ens
stilling tillige i denne varme
og fluerne er ham nogle
slemme karle ingen kender
Dagen før Solen gaa ned midt
i al travlheden kom der bud
nei ingen ved sig sikkert gaar
det fremad med din helbred
du har da nu snart holt ud skal
du indtet har med herhjemme
fra haanklæder dyne Pude du
har ikke omtalt det og saa
maa du jo har skidendt tøi
sendt det snarest mulig vi skal
vaske i den uge som kommer
Hjertelig hilset fra din Fader
og Moder
(på tværs) Bierne har nok
fuldt hus jeg tænger Lars
Olsen tømrer skulde komme
og ordne dem, det gaar nok
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15 julen 1899
Søndag den 2den December (1899)

Kære Lars Peter
Du har ret at Eksamen er
ikke meget at tage hensyn
til den er paa en maade
meningsløs men den kan
maaske nok være
berettiget somme steder
Nu er der kaldet Præst
efter navnet venter vi
noget godt bare det maa
slaa til han hedder Melby
jeg har læst Kirkehistorien
af en Pastor Melby han
skal være 55 Aar det jeg
skrev om sidst og tage
Poliserne med hjem er det
jo ligemeget med men
hvis Skolen ikke ligger i
en by saa kan du blive
optaget hos
Kredsformanden der med
den Advisrering du har
uden og faa Ansvaret om
og saa inden faa det andet
sat til Sykle har du vel
ingen men da faa jo nok
saa den har ikke nødig og
slettes ud det har du jo
nok
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Selv forstand paa og ordne
Jeg havde levet med den tanke
at du og Kirsten kom hjem
ligesom i fjord og holde Jul
men det ser det jo ikke ud til
slid dig nu ikke rendt op uden
for Skolen du skulde dog
rigtig nok har tid og hvile dig i
Julen jeg husker vel ikke feil
at det er Kirstens Fødselsdag
den 20 dennes Faders ben
bliver mer og mer bevægeligt
og det gaaer helt godt med det
hele det haaber vi ogsaa det
gaaer for dig Du har vel ikke
faaet tid og besøge Karen
Knudsen som du boede hos i
Odense hils nu Kirsten og de
gamle i Munkebo (Kirstens
forældre?) har du hørt noget
fra Kristine nu kommer det an
paa hvor hendes vei falder til
Sommer der bliver hun vel
ikke

Hilsen mange gange med en
glædelig Jul til Jer
fra Faer og Moer
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16 Julen 1899
Bjergby den 10. december 1891

Kære Lars Peter

Vi havde Længes saa
meget efter og høre fra
dig da det saa kom
bestemmede jeg og skrive
stragst og dog er der gaaet
saa lang tid ja saadan gaa
det vi naa aldrig saa langt
som man vil altid mangler
altid tangen langt hurtige
en udførelsen men hvad,
vi slipper den ene dag og
dermed tager fat paa en
anden saaledes gaar det jo
ogsaa med dig du er jo sat
godt fast skriver du, men
det gaa jo fremad
alligevel naar du blodt var
rigtig rask gik det meget
lettere men det glæder
mig at det nok vil gaa helt
godt for dig det
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Er jo i begyndelsen og
hvad det end er gaar det
altid lettere naar man
bliver indøvet deri og jeg
mener det har du slidt for
og naa til der vil du nog
finde dig tilpas men indtet
er der jo uden det har sine
Brydninger og sine
Vanskeligheder, men
kjæmb for alt hvad du har
kjær og derunder ikke
glemme at Velsignelsen
til vor gjerning den skal vi
har oven fra kun den som
ikke sætter egen ære i det,
faa lygge paa sin Vei. Nu
nærmer sig Julen saa
kommer du jo nok hjem
du har jo omtrend hele din
tid holt jul hjemme det vil
vel ikke i længden blive
saaledes ved og vi ved jo
heller ikke hvor længe vi
kan indbyde Jer til
Julehøitid I kommer nok
til Juleaften og gid vi
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Saa i fældlesskab maa
mærke den stille Juleglæde
maa glædes over den Fred
som kom til Jorden og som
har fundet vei til vore
Hjerter Julebudet trods
storm og torden meller og
giver fred paa Jord
Fader tager det med ro inden
paa Sofa der er det hans
bedst leie Benet har ikke
været rigtig godt han gik saa
meget i gaar der er saa lidt
kræfter i det men det bliver
nok stærkere men det bliver
sendt vor kalv har vi solgt da
den restede 2 dage i 10 Uger
25 Øre for pundet 200 pund
jeg skulde haft det der blev
over 50 men det slog lige til
og vi var glad for det saa
gjorde jeg Akordt med Fader
jeg skulde har det der blev
over 60 Kr. fra Mejeriet der
fik jeg 2 Kr. 76 ører vi fik
lidt over 34 i overskuddet
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I dag er rigtig Vinter
dygtig koldt blodt vi ikke
skal faa for megen Sne for
de lange turer Kristine har
at gaa til sin Gymnastik
Frederik har vi da faaet
brev fra I Unge skal nok
faa brev til Vinter skriver
han, han har det rigtig
godt og har mange gode
Venner

Nu mange hilsener
fra Faer og Moer
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17 Ole Nielsen død
Bjergby den 22. April 1890 (1900)

Kære Lars Peter
Jeg var lige kommen til og
længes saa meget efter
brev fra dig som det saa
kom Du kan tro jeg blev
glad for det tillige og læse
saadan en livlig tone det er
skreven i det er nok
ligesom du er sluppen
Friheden fra (mangler)
letsburet det er ogsaa
prægtig at gaae ude i
Haven i denne tid ja det
maa være en hel
vederkvægelse for dig men
hvad skulde dog alt det
Værktøj derover for, vi kan
jo tænke der senere kan
blive brug for det, der skal
vel saa paa Kursus saa kan
der maaske blive til noget
mere oven på som du
skriver kommer tid
kommer Raad det var min
hensigt og lægge
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Haandklæder ind da vi
sendte tøiet men jeg
glemte det du faa lade de
2 vaske du har saa skal
de komme naar jeg faa
vendt Bogserne men det
bliver ikke inden Mai thi
vi har saa travlt med
Kristines tøi hun vendter
jo og faa Plads til Mai
saa snart mulig skal du
faa det de har jo altid
været lange de maa kun
bugges en lille kandt thi
de er jo helt i stykker i
kanten jeg skulde med
det samme har skrevet
til Frederik vi fik brev
lige før Paaske han
skriver du og Kristine
kunde godt skrive til
ham han kand jo ogsaa
godt skrive til jer han
skal blive hvor han er
hos Sønderjyderne det
lader til det er folk der
padser ham. Lørvdag
forand Paaske var Fader
og Kristine i Holbek og
følge
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Farbroder Ole til
Graven han var Død af
slim paa lungerne paa
nogle faa dage nu er
Fader Ælste i rækken
Søren tog med Fader
hjem og var her til om
Søndagen han bad og
hilse Egen har det godt
den var jo understreget
den er ikke engang
bleven af med de
nederste grene som du
havde sagt ad Fader
kan ikke tomle saadan
noget Væveren har
været her nede og
stævne pillene
Hønsegaarden er under
Arbeide der skal
lukkes baade her i
gaarden til Kyllingerne
og Hønsene skal har
deres i Bedstefaders
Have for der er
Kyllingerne mere
udsat for Kraverne vi
skulde har flyttet
Kontoret (dasset) den
Dør dertil skulde være
til Hønsenes udgang
og hele det fag, saa her
ind til gaarden
(farbror Ole døde 2.
april og blev begravet
7. april 1900)
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Hvor Hønsene har deres
Nattesæde skulde være til
Rugning Fader søger Præmie i
Sommer for dyrkning af lodden
saa skulde vi jo har alting i orden
det vilde vi jo gjærne alligevel
men vi formaae ikke ret meget
det gaar nok, i Onsdags blev vi
af med vor Fedekalv den var 10
Uger om Mandagen før, Veiede
202 pund 23 Ører pundet samme
dag slagtede vi vor gris solgte
den til 40 øre pundet den veiede
112 pund foruden Hoved og ben
samme dag fik vi 4 smaagrise a
10 pund at de øvrige skyldte vi
Kjøbmanden så vi daarlig kan
faa sat Kristine til side hvordan
gaar det dig med Pengesagerne
kan du klare dig Foderstofferne
er bleven saa dyre men nu skulde
det hjælpe når der bliver græs
paa marken og Flæskepriserne
maa staa til vi faa fedt de 6
Griser hvis de
(i margenen begynder på
forsiden)
maa staa til nu er de 2 rauske
som vi har haft noget, har da
faaet lagt Ærmerne ned paa din
trøie det varer vel nogle dage
inden du kommer hjem ved du
Poul Hansens (bagsiden) Datters
ældste barn blev begravet
Skærtorsdag og Hans øngste
broder paa Fyen blev begraven
Lørvdagen efter Kristine er gaaet
(side 2) ud til Buscks og Fader
til Gartneren jeg kigger efter
Skoven den begynder og grønnes
jeg synes det er en yndig tid
foraaret hvor (side 3) man kan blive tilfreds saadan (mangler) er det ikke altid let for og fik man som man
ønsker de vilde der dog være mangler saa dan gaae det jo i Jordelivet derunder skal vi vogne og
derigennem lære sig selv at kjends dermed an. (forsiden på tværs og frem)
Kristine skal ned til Sorø og tjene Bjerres for Stuepige Lærer Dalsgaar i Askov skal jo overtager den til
efteraaret som forstander Jeg (mangler)
men det er der daarlig tid til man
mænge i Synåle men der er jo ikke længe til mai saa bliver vi nok en blodt hvis Kristine faa plads maa
faa saaledes
Hjertelig hilsen fra os alle Lev vel din Moder
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Bjergby den 2 - 11 - 1900

Kære Lars Peter

Af bar tralvhed for at faa
Kristines tøi færdig er det
varet saa længe med at skrive
og efter det du skrev at
Kristine snart skulde faa brev
har vi hver dag ventet og
høre fra dig (De 30 Kr. som
du skrev om sendte vi straks
og haaber du har modtaget
dem) men din tid har vel
været optaget vi længes efter
og høre hvordan det stod af
med Eksamen og om
helbreden bliver det ikke
bedre er vi bestemmet paa du
tar ind til København til en
gammel læge med det samme
du reiser hjem til Jul
udgifterne betaler vi det
hemmer alt for meget med
Sygdommen for din
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Skole hvis der er noget at
gjøre det har jo altid været
den mening for
Mavesygdom en diæt men
det er som her ikke kan
forslaa lad os vide
hvordan det gaae Kristine
skulde jeg hilse fra og
spørge om du havde faaet
de bøger der blev sendt
fra Sorø der skulde staa
Bjerningbro eller
Bjerlingbro paa dem hun
havde taget feil paa ads.
men du har vel nok faaet
dem for den feil
Nu skal du jo til og
begynde Aftenskolen skal
den indbefatte Husflid
eller det skal være for
børn Kristine siger den
anden lærer havde
gymnastikken skal du
ikke har den hun og Marie
Hansen var der da hun var
paa Fyen saa hun
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Har set hele din Leilighed
og Have den havde da den
anden lære men leiligheden
var og leiet ud den gang den
har vel ingen plads til Høns
ellers kunde du nok faa
Hønekyllinger og begynde
med naar du kommer til Jul
men det er jo ikke nemt og
har høns og da du ikke skal
bruge noget i
Husholdningen kan
fortjenesten ikke blive
meget for en halv snes
stykke en 20 Kr. 2 Krone
pr. Høne er det vi kan naae
vi længes nu meget efter at
høre om eksamen om
helbreden og hvordan du er
tilfreds i det hele har du
snart faaet det lidt Hyggelig
Kristine mente da ogsaa og
komme hjem i Julen det
bliver vel kuns nogle dage
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Du kan jo kige derind paa
hjemturen og se til hende
og hilse paa Dalsgaard
ham kjender du da, det er
nok smaat med Elever nu
kommer det an paa om
han er manden til at faa
den op igjen alt gaa ved
det gamle marken er vi
færdig med Fader er i dag
inde og pløie for Fog
Frederik har vi nylig haft
brev fra han er fuld af
Vittigheder jeg kan gjærne
lægge det inden i

saa lille Kirsten nu skal du
med det samme har en
hjertelig hilsen Kristine
kunde ikke forstaa du ikke
skrev til hende da hun har
skrevet et par gange og
sendt noget jeg husker
ikke hvilket, jeg synes
ogsaa det er underlig
hilsen mange gange til jer
begge to

Lev vel din Moder
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19 Julen 1900
den 20 - 12 - 1900

Kære Lars Peter
Det er trukken meget
længer ud end jeg havde
bestemmet med at skrive
først vil jeg meddele dig
at det glædede os meget at
der er udsigter til det vil
gaa dig godt med Skolen
hvor er der ikke sagt
mange gange til den
Høieste før dem ad de
Veie der er bedst og hjælp
dem han gjøre det godt for
Eder han skal har æren og
takken derfor og sige som
Pontoppidan tak for alle
røde roser smaa er der end
lidt torne paa
Torne er der jo der er nu
helbreden det er ikke saa
let at bære paa ogsaa der
bliver jo nok hjælp du
skriver slet ikke noget om
du bestemmede og reise
til Kjøbenhavn til den
læge som jeg skrev om
saa skal vi nok sende dig
ads men kommer det ikke
af du saadan skal har din
kost hos andre du ved jo
nok Peter Larsen som var
hos Fog den Sommer du
gik der noget
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Han kom saa ind til
Gaarden hvor han er paa
egenkost Stine hans
Kone sagde engang hvor
det dog var galt med
hans Mave da han var
hos Fogs det var ren
forfærdelig nu er det
meget bedre nu han kan
faa kosten hjemme for
nogle dage siden sagde
hun nu kunde han
begynde og taale og
spise flere ting som han
ikke har kunnet hun
sagde da Risengrød
kunde han ikke taale det
var for store gryn ikke
engang Suppe paa en
Høne derimod stegt med
Kartofler kunde han
godt (det maa være det
grønne der er i for Flindt
han sagde til Signe da
han gjemmengik alt det
han ikke maatte spise
pore og saadand
lignende var noget der
rigtig pirrede nærverne)
Sød Suppe ikke heller
ikke Sigtebrød men
Grovbrød alt hvad han
kunde mærke han havde
ond af rørte han ikke jeg
mener det er ikke det
som almindelig det
hedder for daarlig Mave
det maa i ikke det maa
være hvad de kan mærke
de bliver utilpas ved
ikke at spise
(På tværs) det vil sige
førhen kunde han ikke
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Det, det skulde du for alvor
lægge mærke til hvad du
blev utilpas af men det er jo
som sagt ikke nemt naar du
skal gaae til andres bord
Vi sad jo og snakke om dig
den anden dag vi
bestemmede dog vis ikke du
synes at tage til Kjøbenhavn
saa skulde de 25 K som du
skrev vi skulde have til Jul
være til en Julegave til dig
og Kirsten men saa skulde I
kjøbe en gjenstand som i
siden kunde være glad ved
en Chanselong kan i vel ikke
faa men der kan da faas
nogle Stole der er disse pæne
stole en 3 K St eller et
Skriverbord det maa i selv
bestemme men du skulde
vist gjøre alvor af og faa lidt
for at faa det Assureret du
kan Selvfølgelig ikke staa
her i Ansurandsen naa du er
bosidende der og det er
ingen nytte til at vi her skal
betale for dig naar du ikke
har ret til noget du har vel
dine poliser tag dem med
hjem at du kan blive
udslettet du har mange penge
og staa i bogen som jo slet
ikke har været
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Skal du end faa mere
siden kan det blive sat til
siden og assurere om
husk saa de Poliser naar
du kommer til Jul og vil
du til Kjøbenhavn skal du
nok faa ads den kan vi
faa hos Busck har du
faaet noget Sløi igang
men slid dig nu ikke
rendt op paa en Vindter
der kommer flere efter
denne vendter vi nu vil
jeg lade nøiet med det
ønske nu glider det snart
mod Jul at vi maa ses og
være glade ved i
hjemmets i de smaa stuer
at samles og tair høitiden
som den bliver os forundt
jo som vi kan rumme det
Gud velsigne dig og din
Gjerning i Jesu Navn

Hils nu Kirsten mange
gange i hilses fra os
din Moder
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20 Fødselsdagshilsen 1901

Bjergby den 27 - 2 - 1901
Kære Lars Peter

Det er nu længe siden vi
har hørt fra dig siden
sidste brev er ikke en dag
gaaet uden at have tængt
paa dig og dinne sager
men med haab stolende
paa ham som her lagt
veien tilrette for hver en
sand Vandringsmand og
som giver mod og kræfter
og kan lede det onde til det
gode naar vi gaar hans
ærende med tornestrødt er
livets vei de saarer men
De skader er ondt kan det
gjøre og rendt kan saaret
sommetider læges ved vi
ikke paa hvad maade saa
ved han som er Visdom og
sandhed og skulde jeg
tvivle paa at han ikke vil
hjælpe dig igjennem, nei,
men længes
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Efter at høre der ovre fra
gjør jeg og gid du er ved
godt mod ja tab ikke
modet tab ikke troen paa
at der er en gjerning lagt
til dig og strid mandig
indtil der øines udsigt nu
er du ved de 26 Aar ja
lygge og Velsignelse
med det aar som
kommer du ved jo ikke
hvad der er gjemdt til
dig sig med Jakob Herre
jeg slipper dig ikke før
du velsigner mig saa du
kan gaa dine fjender i
mød og knytte
Venskabsbaand Jakob
maatte jo bekjende jeg
er skyldig jeg har narret
min broder det maa vi jo
ogsaa saa ofte bekjende
vi har ikke handlet som
vi skulde han som ser
bekjendelsen han bøier
hjerterne sammen saa vi
maa
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Sige tak naar takken kan
komme til at lyde saa er der
høitid inderst inde
Gid 1ste Marts maa blive en
høitidsdag for dig saa
kommer vel Kirsten derud
ja staa i to sammen i
Kampen ikke ene men
samlet deri er styrken hun
har nok lidt godt til dig jeg
kunde jo nok sende lidt men
hvornær faae du det, du maa
denne gang nyies med det
simle papir overstreget lidt,
kan jo nok trænge til lidt
Venneraad hvordan med
helbreden
lad ikke dinne kræfter gaa
tilgrunde stir dig ikke blind
paa det smaalige hæv dit
blik kuns mod det blaa saa
skal ald din nød forgaa,
staae der i en gamle Psalme,
og der ligger stor Sandhed
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Deri det har jeg erfaret
og saa mange fler med
mig, dig vil det gaa
ligedan, førend du har
raabt har jeg svaret siger
Herren Gud den
Almægtige paa hvem vi
troer hans Navn til ære
og lov Jeg vil nu haabe
det ikke varer længe
inden vi hører godt nyt
fra dig hvor det gjør godt
og høre godt fra Børnene
men vi taget ogsaa godt
imod andet for vi vil jo
helst har det som det er
ondt eller godt, om jeg
saa maa sige thi som
saadan, faa det som det er
kan vi staa sammen med
jer, dele tilværelsen med
jer, uden strid kan der jo
ikke være tale om nogen
Seir saa strid du striden
men aldrig fortvivle
vendende paa en god
udgang det skal ske
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Var du til Skolemødet i
Odense vi følger i denne
tid hvad vi kan faa fat i, i
bladene hvad der bliver
forhandlet om
Præstefriheden siden
Pastor Jensens afskedelse
om det kan blive til en
forandring ved vi jo ikke
hvor nær eller sendt men
det kommer nok du har
vel nok ikke hørt noget
fra Frederik vort brev kan
han først have nu han har
jo begyndt og ordne sine
penge til hjemreisen og
beder os besørger hans
sager til vi ser ham saa
det er nu alvor han
kommer uden der skal
lægge sig hindringer i
veien Ole er kommen høit
op i Jylland og skal
hjælpe til i en Friskole
Gunni skal næste Vinter
har Sømandsskole nede
paa Stevns Højskole og
hjælpe
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Til som Lærer ved
Skolen han er ude paa
Fiskeri i Vindter
Kristine har vi nylig
haft brev fra hun bliver
der til sommer her
hjemme gaa det jo ved
det gamle griserne har
vi da faaet slagtet jeg
sendte Pølse til Kristine
og lidt Æbler men du
spiser jo ikke pølse
ellers kunde jeg jo
ogsaa sendt lidt til dig
men det er jo ikke
nemdt og faa for dig vi
har nu faaet 3 grise
igjen Koen har Kælvet
saa har vi jo ogsaa en
lille Kalv det trives
godt alt sammen
Hønsene er det kluder
med de vi ikke gøre
sidste aar i disse
Maaneder havde jeg
stort overskud i aar
stort underskud der kan
ikke vendtes stort mer
dette aar en de kan
betale det dig Æder nu
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Hæver det vel snart med
Aftenskolen og
Gymnastikken i Vinter har
de gymnastik nede i
Afholdshjemmet der gaar
begge Jenserne Frederik har
nok stærk mod paa
Gymnastikfesten i
Kjøbenhavn til Sommer
Holger skal til Jylland til
Sommer der hvor Frederik
har tjendt jeg ved jo ellers
indtet nyt særlig jeg tænker
nok Frederik vil besøge dig
naar han kommer hjem saa
vil det komme an paa om
han skal være Soldat det var
jo morsomt om vi saa kunde
blive samlet allesammen
engang endnu nu kommer
det an paa hvad han har
indvundne derved kan du
ernære dig for kulden det
vedblive og være vindter
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Du kunde jo ogsaa havde
faaet en Dyne derover til
men nu skrider det jo
henad bedre tider og man
længes jo ogsaa efter
foraaret efter Livet der
ude men saa faa man jo
ikke saa godt naar man
skal til Mark og Have det
taer vi nu som det kan

nu mange hjertelig
hilsener fra Faer og Moer

ogsaa Lykønskning fra
Fader paa Fødselsdagen

Lev vel din Moder
hils Kirsten
jeg længes efter og høre
fra hende
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21 25/3 1901
Bjergby den 25 - 3 - 1901

Kære Lars Peter

Tak for dit brev saa hørte vi
da men kan nok forstaa du
er overanstrængt men havde
du nødig og gaa saa vidt
uden for Skolen naar du ikke
har kræfter til det hvis det
og har Børnene var din
gjerning og dit maal maatte
jo det andet være som en
biting der maatte udføres om
der var tid og kræfter dertil
fordres det og du ikke kan
udføre det maa Du jo gaae
den Sten man ikke kan løfte
maa man lade ligge men
tiden var jo snart og faa en
selvstændig stilling i dag
holder Gunni Bryllup jeg
skulde hilse fra ham han var
her
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Den anden dag og vi
Drøftede mangt og
meget bag efter han var
gaaet kom jeg paa tange
om da han mente at de
kom her hjem og holdt
Paaske om han ikke
kunde besøge dig paa
hjemreisen jeg sendte
en lap ud til ham med
din ads og tilbød og
vilde betale det det blev
dyre naar De ikke kunde
tage gjemmengaaende
belet for jeg synes at det
kunde være rart for dig
og faa derers besøg I
gamle legekammerater i
Paasken vil vi saa faa at
høre om det bliver til
noget
Det som Madam
Hansen snakkede om og
blive enige om og give
ham en lille erindrin
bliver nok ikke til noget
der er sagt til Jens
Jensen han sagde
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Saa engang nu vilde han
ikke mere omtale det
men jeg har saa tæng paa
hvis du Synes den
knivekurv som du har
lavet synes han saa godt
om om du vilde give ham
den han kunde forære sin
Kone men Kirsten vilde
vel ogsaa være glad ved
den og du faa vel ikke tid
og lave nogen anden det
maa du nu selv som du
synes
hvis han kommer til
Island og fiske skal han
begynde Sømandsskole
paa Stevns Høiskole til
Vindter og har lidt
foruden med Eleverne
han talte om dig nærmere
om det men det er jo kun
tanger
nu har vi snart
Paaskehøitiden den skal
du vel holde

(side 3 øverst på hovedet)
saa hjertelig hilset fra os
hils Kirsten Lev vel din
Moder
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I Munkebo Pengesager er
det jo som sædvanlig knab
med en Sykle trængte du
jo hardt til vore har ikke
merer en kunde ballonsere
Klæde skulde du jo har
Fader siger vi kunde jo
behøve og give dig en
Dragt tøi endnu thi hos
skrædderen kan det jo altid
blive betalt men jeg mende
jo om skulde du kunde
klare dig kunde der blive
lidt tilovers for os kunde
der jo komme en tid der
var brug for dem at I
trængte haardere mon ikke
der endnu herhjemme det
er nu for din helbreds
skyld eller skulde du ikke
gaae fordi der er nogle
brydninger deri finder vi
Manden hvad han Duer til
hvad der glæder mig er
humøret er godt det skal
nog bane sig vei fremad til
det bedste
(forsidenpå tværs)
Gartneren har været
heroppe og beskære
træerne vi har solgt vor
kalv til 25 Ø pundet men
skal har (bagsiden på
tværs) den en 3 uges tid
endnu den ene af Griserne
laa en Morgen og var død
og hønsene har det været
rend daarlig med (side 3)
Far og Sorte er inde til Fogs og Kjøre gjødning det har da været en haard frost igjen jeg længes efter det
gode vei for (side 2) at komme ud og sysle lidt med Blomsterne det synes jeg maatte være kjedeligt du
ingen have har
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22

Bjergby den 8/5 1901
Kære Lars Peter

Hvor er det koldt i disse dage Du
maa vel har varmen i skolen saa
slab du alle dine Spekulationer
med at kjøbe den Jordlod du drog
nødig derfra skrev du jo, men det
skal jo være saadan vil det
vedblive og slaa sig til Hovedet
maa du nok helst lægge det ned for
en tid man tænger det, man tænker
det, og ved indtet, kunde vi tro at
Gud vil føre det for os kunde vi
være stille ja det gjør vi jo dog
men den kan ikke altid
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Bære os oppe det ser vor herre
der derfor prøver han os for at
drage os saa nær ind til sig som
mulig
Jeg skrev engang til dig at
Gunni havde været her at vi
drøftede mangt og meget
deriblandt dette hans
besværligheder og dinne og jeg
sagde det var ikke let for dig og
arbeide der der var saadan en
splittelse i Kredsen, siger han,
det kan gjærne være kommer
jeg til Stevns og skal har
oprettet en Sømandsskole og
skal tillige har noget ved den
anden Skole at Lars Peter kan
komme derned den lærer der er
der er kun 20 Aar og er han
som de sagde i Vallekilde kan
(På tværs) Segarerne (der var
3) var jeg bange de ikke kunde
være der med har jeg gjemt og
vil nu give Fader dem til hans
Fødselsdag fra dig
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Jeg paa ingen maade Arbeide sammen
med ham han har Gymnastikken der
og ogsaa ude omkring og det er
saadan frisindede Folk dernede der er
saa ingen andre en Rønne og den
lærer og Gunni
det er jo nu afgjort Gunni skal der ned
vil du forhandle med Gunni derom,
kan du sende brev herhjem thi jeg
kjender ikke ads hvis ikke du har faaet
den da han skrev til dig det var en
billig Sykle duer den noget bytte med
dinne gamle overfrakker kan det
betale sig du kan gjærne
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komme til noget du kunde har brug
for saadan en trøie hvis du skal tage
legemligt Arbeide har du saa meget
brug for en Sommeroverfrakke naar
du skal Sykle om Sommeren kan du
jo ikke bruge den vi har sledt intet
faaet saaet endnu Jorden er vaad og
kold men nu skulde det jo snart
være
kunde du og Gunni faaet slaaet en
teldt op dernede i Stevns hvor
skulde det glæde os du kunde saa
holde fri til Vindter og hvile dig
skulde det være men skulde nu
dinne tanger gaa der nedad saa
forhandle med Gunni
(På tværs) du fik vel Frederiks
billede jeg sendte tillige med det
sidste brev og dit Segar Futteral
(På hovedet)
Hjertelig hilsen fra Faer og Moer
hils Kirsten
paa Tirsdag kan du komme og faa
en Kob Sukkolade
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23 Sidste brev 18/12 1903
den 18 - 12 - 1903

Kære Lars Peter

Det glæder at Maskinen har
staaet sin prøve kan du nu
faaet nogen rigtig nytte af
den vil det jo tidt fornøie
dig at det maatte lette lidt
for det grove arbeide som
du nok kan trænge til jeg
ved hvor besværlig det er
og arbeide med smaa
kræfter des lettere ved jeg
ogsaa det er at kunde sige
tak for hver et lille hensyn
og lettelse der kan blive
vores indre og ydre forhold
bliver tidt afpadset efter
hinandens hvorfor fordi
han som styrer
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Vores gang er fuld af
Visdom og Kjerlighed ja
der læres meget i de
ensomt og trange tider det
er en oplevelse som
papiret ikke kan fortælle
Nu er vi snart ved Jul paa
Søndag vendter vi
Kristine saa kommer du
jo ogsaa gid I saa I 3 maa
har det lidt fornøielig
sammen trods
forskellighederne saa
glædes de gamle og
takken maa blive hans
hvorom Jule dreier sig

Tøiet havde vi faaet da du
sidst skrev og havde jeg
tid skulde jeg haft syet
dinne Bugser til Jul men
det er ikke mulig

Maaske det kan ske
mellem Jul nu faa vi og
se
har det godt
din Moder
med hilsen her hjemme
fra
Sidste brev!
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