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Krumstrup
Karen Eggertsen til Grete Fog c/o Hedda og Svend Rix, Østerbrogade 3.4, Kbh:
Krumstrup d. 1-8-25
Kære lille Grete!
Dit Brev i Dag har rigtignok givet mig noget at tænke paa og sat mit Sind i Bevægelse. Det er jo en
Sag som det er forfærdelig vanskeligt at raade nogen i, men Du skal faa min Hjertens Mening og
raade Dig, som en Mor kan i saadan et Tilfælde. Ser Du lille Grete, Du nævner Dine
“Ungpigedrømme”, dem har vi alle havt, men vist nok de allerfærreste set opfyldt, dem har man
som Du jo ogsaa havde dem i 16-18 Aars Alderen, Du havde Dit Ideal, dine lønligste Haab bristede,
her er afgjort ikke noget at gøre, naar man saa er fornuftig, saa søger man bort fra dette Ideal, det
møder man nemlig kun een eneste Gang i sit Liv, der kunde nok være dem som sværmerisk blev
ved at hænge ved det og som af den Grund gaar Resten af sit Liv som gammel Jomfru, en i Sandhed
meget lidt attraaværdig Tilværelse, andre tager det lettere og glemmer. Men nu til Nu’et. Jeg har
altid hørt Thorborg omtalt som en prægtig ung Mand, dygtig og elskværdig, set med mine Øjne maa
en ung Pige være lykkelig ved at vide sig “holdt af” af ham, og kære lille Grete, det gør Du ogsaa,
og jeg kan læse imellem Linierne i Dit Brev, at Du ogsaa holder af ham. Du vilde afgjort ikke have
inviteret ham herhjem og heller ikke tænke paa, at en Afvisning vilde bryde alle Baand imellem Jer,
hvis Du ikke nærede lidt mere end blot venlige Følelser for ham, kort sagt, saadan en ung Mand
hører til Sjældenhederne nutildags, desværre er der saa grumme faa af dem, og Du maa tro, at er en
Mand dygtig og agtværdig, saa man kan se op til ham, det er det vigtigste i Ægteskabet, saa kommer
Resten af sig selv. Hvis Du kommer saa vidt, at det hele bliver afgjort, saa vil Du glemme alle
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Skuffelser i Fortiden, og Du ved, hvad Du har at rette Dig efter i Fremtiden. Hvor er det ikke ideelt
at faa sit egen Hjem frem for den evige Spekuleren paa, “hvad skal jeg, naar jeg er færdig der o.s.v.”
Dit Slutningsstrofe at Du vilde ønske Du blev 75 og ikke 22, skulde Du jo skamme Dig ved at
komme med, Du som forhaabentlig har et langt, lykkeligt Liv for Dig. Nu ser Du hvad jeg mener og
Du har her mit Raad, som Du har bedt mig om. At Du ikke vil have Indblandinger i den Sag, kan
jeg godt forstaa, det er jo ikke noget man pjanker med, men Hedda og Svend mener Dig det nu saa
godt, og de holder af Dig og ligesaa af Thorborg, saa de vilde nok blive de næstgladeste ved at vide
Dig i Havn der. Stakkels Johannes’s Bror der bliver gift med saadan en ung Pige, ja desværre er der
meget af den Slags. Vil Du takke Hedda fordi hun vilde have mig derud, det er pænt af hende, men
det bliver nu ikke til noget denne Gang, hvad jeg kan have at sige Dig kan jeg næsten bedre med
Pen og Blæk, jeg vilde jo nødigst af alt raade Dig forkert, men det troer jeg ogsaa, jeg med god
Samvittighed kan sige, jeg ikke har gjort, men Du skal selvfølgelig spørge Dit eget Hjerte først og
fremmest. At jeg imødeser den nærmeste Tid med Spændig kan Du jo nok forstaa. Far har jeg
begribeligvis ikke talt med, det er noget Mandfolk ikke kan forstaa, men naar Du skriver igen, vilde
det være rart, at jeg kunde læse for ham, hvad Du skriver, maaske er Du ikke kommet videre, men
naar der er noget at fortælle.
Jeg synes, det Kursus kunde være meget passende, og saafremt o.s.v. saa er det jo noget, Du kan
faa udmærket Gavn af, ja, det er næsten uundværligt. Jeg er nu for øvrigt saa lidt oplagt til at
komme ind paa andre Ting, saa nu vil jeg slutte. Vil Du hilse Familien mange Gange. De kærligste
Hilsener fra
Din Mor.
P.S. Om vi skal have noget til min Fødselsdag [40 år] er jeg ikke klar over. Far vil have det, jeg
helst ikke, men det kan I endnu naa at høre om.

Mormor 1925

Johs Thorborg til Grete på Krumstrup:
Gentofte 20/8-25
Kæreste Grete - Ja anderledes kan jeg ikke faa mig til at udtrykke mig. Jeg skriver nemlig til Dig for
at stille dig det afgørende Spørgsmaal. De Udsigter jeg har at byde Dig er ikke store. Og
Bevidstheden herom har indtil nu holdt mig tilbage fra at lade mine Følelser overfor Dig fuldtud
komme for en Dag. Men nu kan jeg ikke forholde mig tavs længere. Det staar mig nemlig
fuldstændig klart, at Du - og Du alene - er den Kvinde, der kan give mit Liv Indhold, hende jeg
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igennem mange Aar - maaske halvt ubevidst - har ventet paa. Og hvis Du føler, at Du kan blive
lykkelig med mig, selv med Udsigt til at maatte leve Livet under beskedne Forhold, ja saa vilde alle
Hindringer dermed være ryddet af Vejen. En saa stor Lykke tør jeg dog knap drømme om, men tænk
nu alvorligt over Sagen og svar mig saa, naar Du er sikker i Din Beslutning. Kunde Dit Svar blive et
ja, vilde ingen Mand være lykkeligere end Din inderligt hengivne
Johs.
Grete til Johs:
Krumstrup, Ringe 21-8 [1925]
Kæreste Johs!
Det er jo alt for lidt at sige Tak for dit Brev, men det er Tak i Ordets aller dybeste Betydning, og det
er ikke uoverlagt, naar du faar Svar saa omgaaende, da det er overvejet allerede før du spurgte.
Mine fordringer til Livets materielle Sider er ikke saa store, naar bare jeg faar din Kærlighed helt,
ligesom jeg kan give dig min ubeskaaren, og jeg tror, at med gensidig Kærlighed, Agtelse og
Kammeratskab er et Ægteskab grundmuret, og da jeg kan give dig alle tre Dele, er jeg ikke bange
for at sige ja.
Bare der ikke var saalænge til Oktober.
Din Grete.
Johs til Grete:
Gentofte 23/8-25
Min egen Grete!
Tak skal Du have, fordi Du svarede mig saa hurtigt og saa uforbeholdent. Du kan ikke tro, hvor jeg
var urolig, før jeg fik fat i det Brev. Men nu er Pagten altsaa sluttet mellem os, og jeg lover Dig at
være Dig tro som Guld. Hvor var jeg ogsaa glad for den lille Samtale nu i Formiddags og ikke
mindst over at høre, at Dine Forældre ikke var kede af det. For der var da ikke noget, jeg nødigere
vilde end komme mellem Dig og Dine Forældre, som jeg lige fra første Gang jeg saa dem syntes saa
usædvanlig godt om. Jeg synes ogsaa, vi maa se snart at komme sammen igen. Der er jo saa
uendelig meget, vi to har at tale sammen om. Og hvis Du synes, vil jeg se at faa det ordnet saadan,
at jeg er hos Jer næste Søndag. For der er jo saa forfærdelig længe til Oktober. Jeg har nu givet mine
allernærmeste klar Besked om, hvad der er passeret mellem os, og jeg tør love Dig, at Du skal blive
modtaget med aabne Arme her, saasnart Du kommer her. Jeg tror der er mange indenfor min
Familie, som Du vil synes svært godt om, ligesom jeg kan forsikre Dig, at jeg er meget begejstret
for den Flok af Svogre og Svigerinder, som der er til mig paa Krumstrup. Jeg sender Dig hermed et
Sæt af de Billeder, jeg tog paa Krumstrup, og nu kan I blot sige, hvor mange Eksemplarer, I ønsker
af de forskellige, saa skal de nok følge senere. Jeg er saa glad for det Billede, hvor Du sidder i
Verandadøren sammen med Hedda og Bodil, det ligner Dig saa udmærket.
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Hedda, Bodil og mor
Men i øvrigt vilde jeg naturligvis være glad for, om Du havde et større Billede at sende mig. Er det
lang Tid siden, Du blev fotograferet? Og fortæl mig saa, hvornaar Du holder Fødselsdag. Min bliver
det kort efter at Du skal begynde herovre paa den Suhrske [husholdningskole], nemlig 6. Oktober.
Jeg skriver ogsaa til Dine Forældre samt Svend og Hedda idag, men de Breve naar antagelig først
frem til Jer Mandag Aften. Dette Brev lægges i Posthusets Postkasse Kl. 2 ¾, saa det skulde da
kunne naa Dig i Morgen Formiddag.
Hvor jeg glæder mig til forhaabentlig snart at se Dig igen tillige med Dine Forældre og Søskende!
De kærligste Hilsner fra Din egen
Johs.
(Vil Du ikke nok kalde mig saaledes, det lyder næsten bedre end Johannes, synes Du ikke?)

6

Thora Hald, mor, Viggo Eggertsen, mormor, Poul. Siddende: Bodil og Hedda.
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Poul, Kirsten, mormor og Mogens
Grete til Johs:
Krumstrup d. 24-8-25
Kære elskede Johs!
Som om jeg nogensinde har kaldt dig andet, d.v.s. naar du ikke hørte det, derfor var det mange
Gange i den sidste Tid ved at slaa Smut for mig med “De” og “Hr. Thorborg”, men nu er den Tid
altsaa heldigvis forbi, det er egentlig underligt at tænke sig, for et halvt Aar siden kendte vi ikke
hinanden, og nu skal vi leve Resten af Livet sammen, lad os fra en Begyndelse love hinanden at
bære over med hinanden, to Mennesker er jo aldrig ens, og egentlig lærer vi vel først hinanden at
kende til Bunds, naar vi bliver gift, og da gælder det om ikke at dømme for hurtigt. Det er dog de
smaa dagligdags Ting, der skaber Tilværelsens store Hele.
Tak for Brevet og Billederne. Det kom ganske rigtig nu til Middag. De fleste af Billederne er gode,
(særlig de gule Kyllinger!!) og jeg skulde bede dig fra din Svigermoder, om at sende Negativerne af
Bodil og Kirsten, da hun gerne vil have det forstørret. De Billeder, jeg tog i Korinth er meget svage,
men jeg faar Gaslyskopier af dem i Morgen, saa skal jeg sende dig dem, man kan vel nok med lidt
Fantasi se, hvad de skal forestille.
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Mor fodrer kyllinger
Det er baade Aar og Dag siden jeg blev fotograferet sidst, da jeg egentlig synes det er værre end at
gaa til Tandlæge, men hvad gør jeg ikke for dig, jeg skal til Svendborg i næste Uge, nej i denne er
det, saa skal jeg lade mig forevige, men saa forlanger jeg selvfølgelig ogsaa et til Gengæld, og indtil
du faar snoet dig op til at blive “taget af”, vil jeg gerne have det lille Amatør, hvor du sidder i din
Stue.
Jeg glæder mig, til du kommer paa Søndag, kan du ikke komme Lørdag? Det er saa kedeligt for dig
at rejse to Nætter, for du skal vel være hjemme til Mandag.
Jeg glæder mig meget til at lære dine Forældre at kende. Men nu skal jeg sige dig en helt anden
Ting, (og det kan godt være, du bliver sur) men jeg tror nu ikke vi kan holde vor Forlovelse
hemmelig til jeg kommer ind til Byen, Hedda har fortalt Kjær-Hansens det, og sværger paa, at naar
hun om et Par Dage skriver til Faster Juulmanns Fødselsdag, saa fortæller hun hende det, og dermed
tør jeg nok sige, at det er en offentlig Hemmelighed. Jeg synes for Resten, det er lige meget, og hvis
du vil sende mig en Liste over dem af din Bekendtskabskreds som skal have Kort, saa skal jeg ordne
de Paragraffer, jeg har mere Tid dertil end du, og saa Johs, vi vil være saa gammeldags, at vi vil
have Ring paa, ikke sandt, naar vi nu ikke skal se hinanden i saa lang Tid, saa smager det dog altid
lidt af Fugl at have din Ring.
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Sig mig engang, er din Søster meget ked af, at hun skal flytte fra Villaen; du kan tro, den er
møbleret i Tankerne, men det kan vi nu drøfte, naar vi kommer sammen.
Hedda og Svend kom i Lørdags, det er Kærnegutter, de to, du og Hedda maa nu vænne jer af med
at drille hinanden saa meget, selv om I ikke mener noget med det, kan jeg ikke lide det. [Hedda var
mors kusine, mens Svend var fars bedste ven fra drengetiden].
Du kan tro, Bodil og Kirsten er optagede af vor Forlovelse, det, at jeg er blevet forlovet
interesserer dem ikke saa meget, som at de har faaet en Svoger, jeg vilde ønske, jeg kunde optage
deres Spørgsmaal paa Grammofon.
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Mor, Hedda og Svend Rix, 1925
Det er min Fødselsdag 23. Oktober, tænk, du er 7 Aar ældre end jeg, jeg er vist ikke nær fornuftig
nok til at blive din Kone, der er én Ting, du maa hjælpe mig med, og det er at komme ind i dit
Arbejde, jeg vil ikke paa et eneste Punkt staa udenfor dine Interesser; havde du været Landmand,
vilde det have været saa let for mig at komme ind i dit Arbejde, men hvad dit Virkefeldt angaar, er
jeg fuldstændig blank, og derfor maa du have Taalmodighed og sætte mig ind i det, og jeg skal
prøve paa ikke at være alt for tungnem.
Men nu, Johs, har du vist nok af mine Udgydelser for denne Gang. Kun til Slut Masser af kærlige
Hilsener og et Kys fra din
Gretchen.
Jeg skal hilse fra hele Familien.
Karen Eggertsen til Johs i Gentofte:
Krumstrup 24-8-25
Kære Thorborg!
Min Mand og jeg ønsker Dem hjertelig velkommen i Familien, og De maa være overbevist om, at vi
med stor Glæde og Tryghed overgiver Grete til Dem. Vi glæder os til snarest at se Dem her, Grete
siger, De kommer paa Søndag, kan De komme om Lørdagen, ved jeg een, som vil blive meget glad,
ligesom min Mand og jeg vil glæde os ved Deres Besøg saa ofte, De kan faa Tid, højtidelig
Invitation skal være ganske overflødig. Jeg haaber, De vil betragte vort Hjem som Deres. De
venligste Hilsener fra os begge
Deres Karen Eggertsen.
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Johs til Grete på Krumstrup:
Gentofte 25/8-25
Min egen kære Gretchen!
Tusind Tak skal Du have for Brevet, som gjorde mig saa glad. Du kan ikke tro, hvor jeg glæder mig
til snart at se Dig og for øvrigt hele Familien igen. Om jeg kan komme før Søndag er dog maaske
nok tvivlsomt, men det skal jeg senere lade Dig vide. Du skal ikke være bange for, at jeg skal blive
sur over nogetsomhelst. Er der et eller andet, som vi møder med et forskelligt Syn paa, saa vil vi
med god Vilje til Forstaaelse søge at sætte os ind i hinandens Tankegang, ikkesandt, og saa skal det
ogsaa nok gaa, det føler jeg mig fuldkommen overbevist om. Smaating vil vi ikke hænge os i, vel?
Og jeg kender Dig allerede saa meget, at jeg tror, Du og jeg vil have de bedst mulige Betingelser for
at komme til Forstaaelse med hinanden i de større Spørgsmaal, vi vil blive stillet overfor. Hvad
Offentliggørelsen angaar kan jeg ganske slutte mig til Dine Planer. Men er det ikke lettere, at jeg
sørger for Kortene herinde i Byen. For mit eget Vedkommende vilde jeg synes bedst om, at der kom
til at staa det samme som paa vedlagte Kort. Kort efter at Kortene er sendt ud synes jeg saa, vi
hellere selv maa give Bladene Underretning om, hvad der er passeret. Det er saa kedeligt med
forkert stavede Navne o.s.v. Og da jeg jo er ansat to forskellige Steder (Du ved jeg har ogsaa et Job
paa Rigsdagen) foretrækker jeg det neutrale cand. polit. Men det kan vi jo tale nærmere om paa
Søndag. M.H.t. Ringe var der jo ogsaa den Mulighed, at jeg gav Dig en Ring med en Sten i i Stedet
for en glat, men hvis Du foretrækker, at vi skal følge den sædvanlige Skik, saa har jeg ikke det
mindste imod det; det er for mig ikke noget afgørende Spørgsmaal. Dit Billede glæder jeg mig
meget til at faa. Strængt taget har jeg jo nogle Styker liggende af mig selv fra ifjor, da jeg blev
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fotograferet til Rigsdagens Arkiv. Men alt for gode er de ikke. Nu kan Du jo prøve paa, om Du kan
holde ud at se paa det, som jeg hermed sender Dig.
Jeg overdriver ikke, naar jeg siger, at mine forskellige Familiemedlemmer glæder sig umaadeligt til
at lære Dig nærmere at kende. Min Søster Adda i Grønland kan næppe faa noget at vide, før hun
med hele Familien kommer hertil omkring 1. Oktober. Jeg vilde meget ønske, vi sammen kunde
tage imod dem, naar “Gertrud Rask” lægger til ved Grønl. Handels Plads, det vilde være meget
morsomt, synes jeg. Det træffer sig for øvrigt saa heldigt, at hele min nærmeste Familie (Forældre,
Søskende og Søskendebørn) vil blive samlet her i Begyndelsen af Oktober, saa faar Du dem alle at
se paa engang og de Dig. Og som sagt, jeg tør love Dig den allerbedste Modtagelse. Sig mig nu en
Ting: I faar vel Post om Aftenen? For det vil ikke altid være saa let for mig at faa Brev afsendt tidlig
nok til, at det kan naa Dig om Formiddagen.
Nu maa Du nøjes med dette for denne Gang, men vær forvisset om, at jeg Dagen igennem tænker
paa Dig med de kærligste Tanker.
Din egen Johs.
Hils hele Familien og sig Din Mor saa mange Tak for Brevet, som glædede mig meget. Jeg skal
naturligvis ogsaa hilse. Vivi (saadan hedder Din Svigerinde, ved Du nok) viger med Glæde Pladsen
for Dig her. Vi skal nok faa hende godt installeret i en lille Lejlighed, der passer for hende.
Grete til Johs i Gentofte:
Krumstrup, Ringe 26/8 [1925]
Kæreste Johs!
Det bliver ikke noget langt Brev, da jeg staar med den ene Fod paa Vej til Svendborg, men et Par
Ord skal du da have med tusind Tak for Billede og Brev, jeg blev saa glad for begge Dele, men jeg
vil ogsaa gerne have Amatørbilledet ved Lejlighed.
Hvad angaar Kortene vil jeg saa bede dig bestille dem allesammen, mindre end 100 antager jeg
ikke vi kan have, du kan vel ikke naa at faa dem, til du kommer herover? Saa sender vi altsaa til
vore Bekendte hver for sig.
Jeg er saa gammeldags, at jeg foretrækker den traditionelle glatte smalle Ring, vil du ikke faa dem
i København, da jeg finder det mindre spændende at købe dem i Staden Ringe. Jeg sender dig en
Ring (som du kan beholde til Erindring i de lange Uger, vi ikke skal se hinanden) saa kan du se
Størrelsen, og saa skal vore Fornavne indgraveres. Sig ikke, at jeg ikke forstaar at sætte dig i
Aktivitet.
Vi faar kun Post om Formiddagen, men skriv kun til mig naar du har Tid og Lyst. Hvor jeg glæder
mig til at se dig, hvad enten det nu bliver Lørdag eller Søndag.
De aller kærligste Hilsener fra din
Gretchen.
Hvis du ringer hertil for at sige, naar du kommer er vor Telf. Ryslinge 10.
Holger Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld 28-8-25
Kære Johannes.
Det virker nærmest overvældende, naar man med faa dages mellemrum faar meddelelse om, at
baade ens bedste ven (overlæge Sven Müller - fortroligt! Maa særligt ikke publiceres paa Fyn) og
ens sidste broder, begge incarnerede pebersvende, har forlovet sig. Selv om jeg er noget bekymret
for den forestaaende nye belastning af Apotheker Møllers i forvejen stærkt engagerede budget, kan
jeg dog ikke tilbageholde min tilfredshed med, at Du nu er traadt i Dine brødres fodspor, og jeg
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sender Dig og Din hjertenskær - som jo da og after all er en jysk pige - min hjerteligste hilsen og
lykønskning. At vi glæder os meget til at se hende, behøver jeg vel ikke at sige, det bliver
forhaabentlig i Kbhvn. til October.
Din gamle broder Holger.

Grete til Johs:
Krumstrup 31-8-25
Kæreste Johs!
Jeg maa skrive til dig i Aften, for jeg har hørt saadan en sjov Historie i Dag. Jeg har en Fætter i
Odense, Tandlæge Erik Kiær, og han var fornylig til Læge og Tandlægemøde i Horsens, der vilde
Skæbenen, at han kom til at sidde overfor din Bror, Hornsyldmanden, der sad og talte med en Dr.
Møller [Svend Müller]. Denne Dr. Møller betroede din Bror, at han var blevet forlovet, og Holger
har naturligvis syntes, at den ene Fortrolighedsmeddelelse var den anden værd, saa han betroede
Doktoren, at du var blevet forlovet med en Frk. Fog fra Ringe, min Fætter var fløjet op og havde
fortalt, at omtalte Forlovede var hans Kusine, og din Broder var blevet ulykkelig. Min Fætter havde
fortalt sin Mor det, og hun havde atter ringet til Bedstemor for at faa det yderligere bekræftet. Du
kan tro, jeg glæder mig til at lære din Broder at kende; han skal ikke dø i Synden.
Jeg haaber ikke Rejsen var alt for slem til København, det var i alle Tilfælde dejligt at have dig her
om det ogsaa kun var en Sviptur, nu glæder jeg mig til paa Torsdag, vi kommer som aftalt med 8.25
til Hovedbanen. Tanterne blev (uden videre Anstrengelse) overtalt til at blive til Torsdag, saa vi
rejser allesammen sammen.
Jeg har været i Svendborg i Eftermiddag i øsende Regnvejr, saa det var ikke særlig oplivende, mit
Billede faar jeg i Morgen, saa kan jeg tage det med til dig, saa kan du vælge, hvad for et du vil have.
Jeg har faaet skrevet til Hedeprinsessen [Hedda] i Hampen i Dag, Skindet maa jo opmuntres,
Svend er begyndt paa Arbejdet, saa jeg antager, Hedda sukker efter Brosten.
Vi har hele Aftenen haft Besøg af den ungarske Gutsbesitzer, det var et Held, han ikke kom i Gaar.
Men saa ses vi altsaa Torsdag Aften, jeg glæder mig meget til at hilse paa dine Forældre og at se
Tjørnekrogen 6 rigtigt efter, jeg glæder mig ogsaa lidt til at se dig.
Mange venlige Hilsener Din Grete.
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Kirsten og Bodil med Trold.
Johs til Grete:
Kbh. 1/9-25
Kære lille Grete!
Hermed følger Forstørrelsen af mine to smaa Svigerinder, som jeg vil bede Dig give Din Mor. Nu er
jeg altsaa i Gang med Arbejdet igen, og Du kan tro, jeg har Dampen fuldt oppe. Med Hensyn til Din
paatænkte Rejse herover har jeg tænkt lidt paa, om Du næsten ikke faar for lidt ud af den. Ulykken
er jo den, at det vil være mig umuligt at være saa meget sammen med Dig, som jeg saa gærne vilde.
Hvis jeg skal blive færdig med det Arbejde, jeg har for, maa jeg nemlig arbejde for fuld Kraft hele
Tiden; det viser sig nemlig at være betydelig mere omfattende, end jeg oprindelig havde regnet med.
Du forstaar jo nok, der er intet i Verden, jeg hellere vilde end være rigtig meget sammen med Dig.
Og Dine Svigerforældre osv glæder sig ogsaa svært til at se Dig. Men paa den anden Side vilde jeg
være meget ked af, om Du skulde gaa herovre og ikke se saa meget til mig, som jeg gærne vilde.
Kunde jeg endda have taget Søndagen fri, men det bliver der desværre heller ikke Tid til. Tænk nu
over det en Gang til, og hvis Du alligevel beslutter Dig til at komme herover, saa lad mig det vide,
saa jeg i hvert Fald kan tage imod Dig nede paa Banegaarden i Kbh. Men husk at skrive til
Finanstidende, Krystalgade 16.K., saa faar jeg Brevet hurtigst. I Morgen tager jeg saa Ringen paa for
Alvor. Det har ogsaa været mig et stort Savn at maatte undvære den. Jeg syntes allerede, det var
blevet mig den naturligste Sag af Veren at gaa med den, efter at jeg havde prøvet det i Søndags. Jeg
har allerede modtaget forskellige Lykønskninger, som Du skal se. De er alle uhyre tilfredse med,
hvad der er passeret. Det Arbejde, jeg talte til Dig om, er nu i fuld Gang, saa der ser farligt ud
omkring Huset i Gentofte. Men forhaabentlig varer det ikke alt for længe, før vi faar det i Orden
igen.
Hils alle paa Krumstrup mange Gange fra mig. Og vær saa selv kærligst hilset af Din egen
Johs.
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Grete til Johs:
8-9-25
Kæreste Dette, næ undskyld Johs, mener jeg, det er det med de mange Navne, de løber saa
forfærdelig rundt i Hovedet paa en!! Kender du det? !!
Men altsaa kæreste Johs! Tusind, tusind Tak for de dejlige Dage, vi var sammen, du aner ikke, hvor
glad jeg er, fordi jeg kom derover og lærte den hjemmeværende Del af Familien af kende, og fordi
der blev taget saa godt og venligt imod mig.
Da jeg kom hjem efter at have fulgt dig i Gaar Morges, havde der været Telefon hjemmefra, at Far
kom til Byen, angaaende de forskellige Arvesager (dem har Fanden da skabt), saa jeg kunde godt
vente med at rejse hjem til Tirsdag, men da jeg ikke kunde være sammen med dig, og heller ikke var
særlig varm paa at høre om de forskellige Arvestridigheder, rejste jeg som bestemt. [Arv efter
Emma Eggertsen og Botte Rützou].
Jeg gik saa hjem fra Ryslinge, hvor jeg traf Stadens levende Avis, Lærerinden der, hun spurgte,
hvor jeg havde været, og jeg slyngede ud, med samme Tonefald som hos Skovfogeden, “Jeg har
besøgt mine Svigerforældre”, og det mærkeligste skete, hun blev stum i flere Sekunder, hvorefter
hun betroede mig, at hun ikke kunde huske, hvem jeg var forlovet med. Da hun saa havde faaet
diverse Oplysninger, for hun af, det var jo temmelligt sent, saa hun maatte have Dampen op, hvis
hun skulde naa Ryslinge rundt. - Her hjemme laa 15 Breve og ventede paa mig, og i Dag har jeg
faaet 4, mere eller mindre aandrige. Trold var fuldstændig tosset, og endnu i Dag faar den henrykte
Anfald, naar jeg kommer ind af Døren, og den har glemt, at jeg er hjemme. Gravhunde er nu søde,
og tager man sig af deres Opdragelse fra Starten, antager jeg, man kan vænne dem af med at
endevende Rosenbede.
Kan du tænke dig, jeg er blevet lykkelig Arving af 900 Kr, ad mærkelige Veje, som jeg endnu ikke
har haft Aand til at fatte (men de stammer i hvert Tilfælde ikke fra Tante Emma, saa jeg skal ikke
slaas med den stridbare Familie).
Jeg er spændt paa, hvordan det gaar med Lejligheden [til Balles] paa Engtoftevej, jeg haaber ikke,
de i Kampens Hede glemte at ringe til dig. Skriv nu snart, hvis du har Tid og saa til Slut et lille Kys,
saa jeg med det samme kan faa Absolution for Ondskabsfuldheden paa første Side.
Din egen Grete.
Johs til Grete:
10/9-25
Kæreste Gretchen! Rigtig mange Tak skal Du have for Dit sidste Brev. Det er altid saa fornøjeligt at
høre fra Dig. Jeg behøver vist heller ikke at fortælle Dig, hvor glad jeg var for Dit lille Besøg
herovre. De syntes alle saa godt om Dig, og jeg synes i det hele taget, det var en yderst vellykket
Ekspedition, selv om jeg ikke kunde være saa meget sammen med Dig, som jeg gerne vilde. Jeg
hørte af Fru Hald, at Din Far vilde have været sammen med os om Aftenen. Det var jo meget
kedeligt, det ikke kunde lade sig gøre, men nu maa Du i hvert Fald hilse saa mange Gange fra mig
og sige Tak for hans gode Hensigt. Var Du blevet herovre, havde jeg vel ogsaa nok faaet det ordnet
saaledes, at jeg dog havde været noget sammen med Jer, men jeg var først færdig paa Kontoret ved
9 Tiden, da der var meget at ordne. M.H.t. Lejligheden ligger vi nu i Underhandling baade med den
ene og den anden, og forhaabentlig gaar det ogsaa inden ret længe helt i Orden. Det vilde være
mægtig rart, om vi kunde have den Lejlighed til dem [Balles fra Grønland], naar de kommer. Og jeg
er Fru Hald og de andre meget taknemmelig for, at de har interesseret sig saa meget for at skaffe os
den. Til Lykke med de 900 Kr! Bliv bare ved paa den Maade, saa skal det nok blive til noget. Ellers
har jeg saamænd intet særligt at berette om, jeg hænger stærkt i med Rigsdagsarbejdet nu, og lidt

16

Fremgang er der da heldigvis ogsaa i det. Jeg modtager stadig Lykønskninger, baade mundtligt og
pr. Brev, men der er dog endnu en Del, jeg ikke har hørt fra.
Du kan tro, jeg glæder mig til at faa Dig herover til Oktober. Jeg savner Dig allerede haardt, men
heldigvis er det jo ikke nogen lang Tid, det drejer sig om. Jeg skal hilse Dig saa mange Gange og
beder Dig ogsaa selv hilse hjemme. De kærligste Hilsener fra Din egen Johs.
Grete til Johs:
d. 13-9-25
Kæreste Johs! Tak for Brevet. I Dag er det netop en Uge siden den dejlige Dag, vi havde sammen i
Gentofte, det er dog utroligt, hvor Tiden gaar, - heldigvis - jeg har regnet ud, at meget mere end 14
Dage er der ikke til, at vi skal ses igen.
I denne Uge har jeg altsaa beriget min Aand i Køkkenregionerne, min Entre der, var mindre heldig,
idet jeg begyndte med at røre Klatkager sammen med Kærnemælk, jeg tog fejl af Spandene, og
opdagede det ikke før, at Kræene ikke vilde hænge sammen paa Panden, de spruttede som vilde
Katte, i min Fortvivlelse forsøgte jeg at skabe dem om til Ævleskiver, men ogsaa det mislykkedes,
og jeg maatte krybe til Korset og hidkalde Mors mere kyndige Haand, der omsider fik dem
forholdsvis velformede. (Det maa du ikke fortælle Køkkenskolelærerinden), men nu er Jomfruen
hjemme igen, og jeg sømmer Servietter med Iver. Mor og jeg var i Svendborg i Gaar, hvor vi hos
Magasin købte alt det fine Dækketøj, saa nu er der noget at tage fat paa. Ja Johs, hvor er det
morsomt, for hvert Stykke, der bliver købt til vort Hjem.
Det er godt, det gaar fremad med Rigsdagsarbejdet, bare du snart var helt færdig med det Skidt, det
er saadan en kedelig Tanke, at du sidder og slider i det til langt ud paa Natten. Rigsdagen bliver jo
indkaldt 6. Okt., Folketingsm. Chr. D.A.Petersen var her forleden Aften, det er derfor, jeg er saa
godt underrettet. Det er vor Nabo, han glædede sig meget til at hilse paa dig, saa han overfalder dig
nok ved førstgivne Lejlighed. Men derfor skal du nu ikke dømme efter det gamle Ord “Sig mig,
hvem du omgaas” o.s.v. [A.C.D.Petersen fra nabogården, Forhaabningslund, var konservativ
folketingsmand 1924-43].
I Gaar kom en Høne anstigende med 12 Kyllinger, jeg modtog den ikke med Begejstring, det har
været et bandsat Vejr for det Smaakravl, vi fik i Løbet af Torsdag og Fredag 64 mm. Regn, men de
(Kyllingerne altsaa, ikke m.m.) er nu blevet anbragt i Bur i Hestestalden, saa er der Haab om
Julekyllingesteg.
Hvor vilde jeg dog haabe, det gik i Orden med Tante Emmas Lejlighed, men mere end de 4
Værelser kan de vel ikke faa, da Frk. Christensen skal beholde et. Værten skal være saa ubehagelig,
saa Far tvivlede paa, han vilde stille sig blot nogenlunde velvilligt til Sagen.
Ja Far vilde gerne have haft os med ud den Aften, han var i Byen, men jeg var nu meget glad for, at
jeg tog hjem, jeg var egentlig kørt træt.
Jeg havde forleden Brev fra Hedda, hun er let fortvivlet over Vejret, Svend kom daglig
gennemblødt hjem. Hun kommer hjem omkr. 10 Oktober. D. 21 rejser Fru Rix til Horsens, saa skal
hun more sig derude med en 15 Aars Pige. Men jeg synes nu alligevel, det maa være rart for dem at
faa en Tid helt for dem selv uden Svigermødre.
Hedda havde haft Brev fra Gusta, som trods alt var blevet meget forbavset over vor Forlovelse,
hun havde skrevet “Saa blev det alligevel en af Fruens Kusiner, Hr. Thorborg blev forlovet med.”
Du har aabenbart ligget hende stærkt paa Sinde, men hun har sikkert Ret, det var vist lige paa Tide,
jeg fik dig pillet ud af Ungkarletilværelsen.
Mine Bedsteforældre og en Familie fra Svendborg kommer herud i Eftermiddag, i Gaar havde her
været en Familie helt fra Nordfyn i Bil for at ønske til Lykke, men vi var altsaa ikke hjemme, Folk
kunde jo ogsaa gøre sig den Ulejlighed at ringe i Forvejen.
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Bedstemor havde været sammen med en Fru Maskinfabrikant Nielsen en Dag, som kendte din
Grønlands-Søster saa godt. Min Onkel, Dr. Barfoed, er din Fars Studiekammerat, og endelig sendte
jeg Kort til en Veninde, som netop den Dag havde Besøg af en Lektor Pihl, som fortalte, at han
havde været din Lærer, ja, Danmark er lille!
Naa, men kære Johs, baade jeg og Fyldepennen er løbet tør, saa haaber jeg snart at høre fra dig
igen. Hils hele Familien, særlig din Mor og tak hende for hendes venlige Brev, jeg blev saa glad for
det.
Allerflest Hilsener til dig selv fra din Grete.
Sig til Dette, jeg gættede Kryds og Tv.s Opgaven, da jeg kom hjem, det maa have være
Kakkelovnsvarmen, der var steget os til Hovedet, den var ikke Spor svær.
Kunde du ikke snart rulle dig op til at faa taget Filmen færdig, saa jeg kan faa et Billede af
Tjørnekrogen 6.
Johs til Grete:
Kbh. 14/9-25
Kæreste Grete! Ja jeg har jo et svagt Haab om, at der ligger et Brev og venter paa mig naar jeg
kommer hjem fra Kontoret, men skønt jeg endnu ikke har set det, skal Du dog have en Hilsen fra
mig. Vi har haft det dejligste Vejr i det sidste Par Dage, og jeg ønskede rigtig i Søndags, at vi kunde
have gaaet en Tur sammen. Men indtil da havde vi ogsaa haft Regn i en Uendelighed, og Arbejdet
ved Huset har derfor staaet helt stille temmelig længe. Hvordan det gaar med Lejligheden til
Grønlænderne ved jeg ikke endnu. Jeg haaber nok, det lykkes os at faa den, men Værten skal være
et Asen at have med at gøre. Nu har jeg imidlertid pudset Onkel August paa ham; han er altid Fyr
og Flamme, naar det gælder at ordne den Slags Spørgsmaal, og jeg har naturligvis intet imod at
blive fri for at fare Byen rundt fra den ene Ende til den anden. Desværre vil der dog nok gaa en Uges
Tid, før vi ved Besked, idet Indflytningstilladelsen til Frederiksberg endnu ikke foreligger. Jeg
mødte Mette for lidt siden. Hun skal hver Dag 2 Gange den lange Vej ind til Teatret, baade
Formiddag og Aften. Saa har hun lige Morgenen og nogle Eftermiddagstimer at gøre Huset i Stand
og lave Mad i, det er nu lige haardt nok, synes jeg. Og hvad C.G. angaar, slider han saamænd ogsaa
haardt nok idet. Jeg har lige modtaget en venlig Lykønskning fra Fru Rix. Naar vi engang kommer
paa Jyllandstourne, skal vi ogsaa besøge hende. Nu skal Du for øvrigt høre om en slem Dumhed, jeg
har begaaet. Da jeg sidst var i Hornsyld lovede jeg bestemt Else (Holgers yngste), at jeg som hendes
Gudfader pænt skulde huske at skrive til hende til hendes Fødselsdag for Fremtiden. Nu oprandt
imidlertid den 9. September, og naturligvis havde jeg alligevel glemt det. Saa var der jo ikke andet
for end at telegrafere, hvilket jeg da ogsaa gjorde med det Resultat, at der omgaaende kom Tak for
Hilsnen som bare var kommet 2 Maaneder for tidligt. Naa, af forelskede Folk maa man være
forberedt paa alt muligt, særlig naar de samtidig har temmelig meget at gøre ved Siden af, og nu vil
de da under ingen Omstændigheder kunne sige, at jeg er kommet for sent med min Hilsen denne
Gang.
Naa nu bliver det ikke til mere denne Gang. De kærligste Hilsner - i Hast - fra Din egen
Johs.
Grete til Johs:
Krumstrup 18-9-25
Kæreste Johs! Tak for Brevet i Tirsdags, det er meget længe siden, det var Tirsdag, jeg troede jeg
havde hørt fra dig i Dag, for selv om vore Breve krydsede, saa var mit et langt og dit et “i HastBrev”; Hr. Amonsen, hvem du vist nok kender af Omtale, var her i Gaar, og han sagde, at jeg kunde
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naturligvis ikke vente at høre fra dig, saa længe “Chocolade-Pigerne” var i Byen, saa det undrer dig
vel ikke, at jeg er blevet ængstelig.
Naa, et Spøg et andet Alvor, jeg ved godt, du har travlt, og saa længe Rigsdagsarbejdet staar paa
skal jeg ikke være fordringsfuld. - I Forgaars var vi i Odense, der var ligefrem saa varmt i Byen, at
det var trættende at gaa der, det er en hel imponerende Eftersommer vi har faaet, Træerne her er
ikke nær saa efteraarsfarvede som Træerne i Parkerne allerede var, da jeg var derinde. Hønejagten er
gaaet ind i Dag, Far har været ude fra Formiddagen til stor Henrykkelse for Linka, jeg haaber det vil
virke paa den som Afmagringskur, det trænger den i høj Grad til.
Har du set, der skal være Selskabs-Hunde-Udstilling d. 26-27 Sept., men det er maaske kun smaa
Skødehunde, der bliver udstillet. Jeg har hørt, at en Spaniel skal være en saa udmærket Hund for
Husmandsfolk som os, jeg fandt den i “Frem”, da jeg ikke kender Racen, den ser meget sød ud der,
men man kan ikke rigtig bedømme Størrelsen. Det er rart, det lader til at gaa i Orden med Lejligheden til Grønlænderne, det var nu godt, de ikke
endte i Studiestræde, ganske bortset fra den derværende Lejligheds store Mangel, var det en rædsom
Gade at komme til at bo i for Mennesker, der er vant til frie Omgivelser. Det er spændende, naar
Skibet kommer, det maa du altsaa lade mig vide omgaaende, naar du hører det.
Du har Ret, det er ingen nem Tilværelse for Ægteparret Dette-Mette, men egentlig tror jeg, at den
passer Mette udmærket, hvor imod jeg er bange for, at Dette med Tiden vil blive ked af, at Mette er
saa lidt hjemme, jeg kender jo ikke Dette saa meget, men jeg har ikke Indtrykket af, at han er den
Type, der passer for en saadan Bohemetilværelse.
Kære, hvor har Familien i Hornsyld moret sig over dit Telegram, tro mig, det har været dobbelt saa
velkomment, som det vilde have været, hvis det havde ramt rigtigt. Ikke desto mindre kommer du
vel til at huske d. 9 November. Til den Tid kender jeg jo ogsaa nok Damen, saa maa vi hjælpes ad at
huske det. Hun kan blive ført paa Kalenderen sammen med de slagtede Hanekyllinger.
I Dag har vi været forlovet en Maaned (jeg idet mindste). Jeg synes, vi har kendt hinanden en
Evighed. Du store Kineser, hvor jeg glæder mig til Vinter, Breve kan være gode nok (naar man
altsaa faar nogen af den Art) men det er alligevel et sløjt Surrogat mod at være sammen og opleve
Alting sammen, saa faar selv de ubetydeligste Smaating Betydning.
Far vilde have jeg skulde skrive til dig, om du ikke kom herover enten før jeg skulde rejse, eller
saa vi kunne rejse sammen, men det er vel haabløst? I alle tilfælde er en saadan Lyntourne som sidst
alt for forceret og anstrengende for dig, for ellers ved du, at der er ingenting, at hele Familien hellere
vil, end se dig her, men jeg kender jo den gamle Historie om Tiden.
Jeg kan glæde dig med, at jeg har lagt 3  paa grundet paa Havregrød om Morgenen, anbefalet af
Vivi at spise Havregrød, og hils hende ellers mange Gange fra mig.
Naar jeg tænker paa Tjørnekrogen, og det gør jeg tit, kan du tro, saa ser jeg altid Stuerne for mig i
Solhav, det er noget af det dejligste med al den Sol, der er. Jeg vil inderlig haabe, Vivi maa faa en
Lejlighed, som ikke er mod Nord.
Kirsten ligger i Sengen, hun havde høj Feber i Morges, det er kommet ganske pludseligt, saa man
maa jo haabe, det vil gaa lige saa pludseligt over, hun er stille og artig, sikkert Tegn paa hun ikke er
rask.
Mogens er saa glad ved at være paa Ravnholt, han er hjemme hver Søndag, og det tror jeg nok er
Prikken over i’et for ham, at det kun er en Smuttur hjemmefra.
Jeg skulde sige til dig fra Hedda, at de ventede Brev fra dig, men det er allerede 8 Dage siden hun
skrev det, saa maaske har du faaet det gjort.
Nu faar du imidlertid ikke mere fra mig, og saa som antydet, venter jeg snart Brev, det skulde for
øvrigt ikke undre mig om Brevne atter krydsede hinanden.
Mange Hilsener
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din egen Grete.
Note: Ravnholt Skovdistrikt, hvor K. Mørk-Hansen var skovrider. Morbror har været i praktik der
under sit studium på Landbohøjskolen.
Johs til Grete:
19/9-25
Kæreste Gretchen!
Tusind Tak for Brevet, som jeg lige har modtaget. Jeg er er et Asen at jeg ikke har skrevet før, og
det skal ogsaa blive sidste Gang, der gaar saa lang Tid, men ….. ja Du kender jo den sædvanlige
Melodi. For øvrigt ved jeg nu nok en Metode ved hvilken Du kunde have fremskyndet Processen
lidt, men jeg trøster mig med, at Du jo ogsaa har dine Pligter at varetage, og navnlig er det for mig
et stærkt formildende Moment, at du benytter Tiden til noget saa nyttigt som at anbringe Dine smaa
G. T. i Duge og Servietter. Eller er det stadig Sømningen, der optager Dig? Med Hensyn til
Chocoladeungerne kan jeg berolige Dit opskræmte Sind, de frister mig ikke. Der var en anden Ting,
Du skrev om: de 3 , det glædede mig virkelig at høre. For der er jo ikke Spor af Mening i, at Du
skal sætte Dig som Maal at blive som en Pind. Med Vivi er det en anden Sag, hun kan ikke blive
anderledes, end hun er, men Du har pænt at fortsætte med Havregrøden, til Du har genvundet de
tabte , det giver jo ogsaa langt større Modstandskraft mod Sygdom, Nervøsitet o.s.v. Der er andre,
som kunde have godt af at holde lidt igen med Spisning, men det gælder absolut ikke Dig.
Haandværkerne er nu omtrent færdige med deres Arbejde ved Huset, og naar Du kommer herover,
haaber jeg, at baade Hus og Have skal præsentere sig saa fordelagtigt som efter Omstændighederne
muligt. Smaareparationer og Maling venter vi naturligvis med til næste Aar, saa alt kan blive saa
tiltalende som muligt, naar Husets unge Frue tager det i Besiddelse. Er det Din Onkel - eller vel
rettere Din Mors Onkel [H.P.B. Barfod]- der har udgivet Minder fra grundtvigske Hjem? Der stod
lidt om ham i Aftenberlingeren forleden. I øvrigt kan jeg fortælle Dig, at det gaar mig omtrent som
Dig: jeg møder knap et Menneske, uden at de ved saa og saa god Besked om Din Familie. Og
naturligvis har jeg da ogsaa allerede hørt om et Par af de unge Damer, Du skal være sammen med
hos Fru Suhr. Man kan knap vende sig i dette Land uden at støde paa Familie og Bekendte. Det var
jo kedeligt med Kirsten, der saadan gik hen og fik Feber, men jeg haaber hun nu atter er frisk og har
genoptaget sine gamle Vaner. Jeg vilde selvfølgelig mægtig gerne besøge Jer et Par Dage, men der
er vist desværre ikke andet for end at holde Pinen ud, til Du kommer herover. Gid vi nu maatte faa
lidt godt Vejr i Oktober, saa man kan være noget udendørs. For Tiden har vi det dejligste
Solskinsvejr herovre, men helt undvære at lægge i Kakkelovnen kan vi dog ikke. Ellers har jeg vist
ikke noget særligt at fortælle om. Jo jeg kan da fortælle Dig, at jeg til Ære for Dig har bestilt mig et
nyt Sæt Tøj. Havde Du været herovre, maatte Du naturligvis have været taget med paa Raad, for
hvad forstaar en stakkels Pebersvend sig paa sligt? “Hans Egede” har jeg ikke hørt om endnu, men
jeg kan i hvert Fald regne ud, at det nu er paa Vej hertil med sin kostbare Last. Foruden vor egen
Familie er saa fremragende Personligheder som Direktøren for Grønlands Styrelse og
Indenrigsministeren med, saa man maa jo haabe, Vindenes Behersker vil være dem gunstig stemt,
ellers er det nemlig ikke nogen helt behagelig Rejse.
Hils nu saa mange Gange hjemme. De kærligste Hilsner fra Din egen
Johs.

Grete til Johs:
Krumstrup, Mandag Aften [21. sept. 1925]
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Min allerkæreste Johs!
Tusind Tak for dit lange Brev i Dag, “den kendte Melodi” bliver ikke rigtig taget for gode Vare i
dette Tilfælde, selv om jeg engang var saa letsindig at skrive, at du kun skulde skrive, naar du have
Lyst og Tid, det var Pral!! Selv om jeg virkelig troede det den Gang, ja, selvfølgelig, hvis Lysten
mangler, men det gør den ikke, og der skal ikke saa mange fem Minutter til et Brev.
Du kan ikke tænke dig en Tur, jeg har haft til Svendborg i Dag, jeg var ude at faa de smaa GT’er
tegnet paa de nu færdigsømmede Servietter, og jeg var paa Cycle til Stationen, og blev overfaldet af
en Byge, skønt det knap er den rette Betegnelse for de Vandsluser, som Himlen lod skylle ned, min
Regnfrakke var saa gennemblødt, at jeg maatte krænge den for at faa den tørret. Men ikke desto
mindre staar nu GT’erne paa hver Serviet parat til at syes; Vejret blev for øvrigt godt, da først det
havde raset ud, men det var en klam en.
En Tante af mig havde mødt en af mine Bekendte forleden Dag, som er forlovet med en cand.
mag. og spurgt hende, om hun nu havde travlt med at lære at lave Mad, hun skal nemlig giftes til
Jul, “Nej”, havde Ungmøen svaret, “Jeg har ikke Tid for at studere Græsk og Latin, det er nemlig
min Kærestes Hovedfag”, kære Johs, det er jo en ren Fejltagelse, at jeg ikke sidder og studerer
Statsøkonomi, jeg tror, det er en skidt Kone, du har faaet dig. Hvis jeg var hende, vilde jeg
oversætte diverse Kogebøger paa Græsk; Kirsten bemærkede tørt, da jeg fortalte det, “Manden maa
da blive kantet og mager i Stedet for cand. mag. (hun er atter rask, hvad jeg for øvrigt vel ikke
behøver at tilføje efter den Bemærkning).
Det er for Resten sandt, du tror da ikke, at det var for at være ubehagelig, jeg ringede til dig i Gaar,
det var kun, fordi jeg længtes efter at høre din Stemme, den lød, som var den betaget af Situationens
Alvor, nej, kæreste, det var saamænd kun fordi jeg længtes efter dig. Men i Morges, kan du tro,
optraadte jeg i mit Glansnummer som Furie, Linka var nemlig blevet bundet i Kostalden paa Grund
af et Mund og Klovsygetilfælde i Lørup, saa jeg maatte gøre mig gal som en Tysker, før den igen
blev sat i Frihed.
Jeg saa dette Avertissement i Berlingske, du har vel sagtens ogsaa set det, men jeg vedlægger det i
alle Tilfælde, hvis det kunne være et Emne for Grønlænderne. Det er da godt vi har vort lille
Dukkehus, at vi ikke skal høvle rundt efter Lejlighed.
Men, kære Johs, nu faar du nøjes med dette lille Brev for denne Gang, jeg skriver nemlig i en for
mig sen Nattetime (hvilket for dig nu ikke siger saa meget). Masser og Masser af Hilsner fra din
egen og eneste
Gretchen.
Den omtalte Barfod er ikke af min Slægt, Mors Familie staver sit Navn foed. - Jeg har købt en
Syltetøjske med det Mønster, jeg talte om, for at du kan se det, jeg haaber, du vil synes om det,
ellers kan den byttes.
Johs til Grete:
Kbh. 23/9-25
Kære lille Grete!
Ja dette bliver igen et I-H [i hast] Brev, men lidt er da bedre end slet intet, ikke? Jeg har lige faaet
mine sidste Optagelser fremkaldt, og her har Du Resultatet. Der er nu, som Du maaske har læst om i
Bladene, kommet Telegram om “Hans Egedes” Hjemrejse, og saa vidt jeg kan forstaa, skulde vi nu
kunne vente Grønlænderfamilien her i sidste Halvdel af næste Uge. Jeg havde oprindelig troet, det
var blevet noget før, men Skibet er aabenbart blevet forsinket noget, fordi Indenrigsministeren
skulde gøre Ophold baade her og der. Lejligheden tror jeg desværre ikke, det bliver til noget med,
saa foreløbig maa vi nok have dem indkvarteret forskellige Steder, indtil vi finder en passende Bolig
til dem. Nu er jeg spændt paa at høre, hvornaar Du kommer herover igen. Du kan tro, jeg glæder
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mig til de smaa Morgenture, der nu er Udsigt til, og til i det hele taget at have Lejlighed til at være
saa meget sammen med Dig. Skriv nu endelig klar Besked om, hvornaar Du kommer, saa skal jeg
nok være en sikker Mand paa Banegaarden. Jeg haaber saa, at Brevet kom, som det skulde i
Mandags, og at dets relative Længde har blødgjort Dig. Men godt, at Skriveriernes tid nu snart er
forbi, for der er dog alt for meget, som man slet ikke faar Lejlighed til at drøfte sammen, naar det
skal foregaa pr. Brev. Noget særligt har jeg ellers ikke at berette om, men Du skal snart høre fra mig
igen. Hils nu alle hjemme saa mange Gange fra mig. De kærligste Hilsener fra Din egen
Johs.

Tjørnekrogen
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Grete til Johs:
Krumstrup d. 25/9 [1925]
Kæreste min! Tusind Tak for “IH”et og for Billederne, Tjørnekrogen 6 tager sig storartet ud baade
ude og indefra, Husmanden skulde bare ogsaa have været med, men nu ser jeg ham jo snart
lyslevende. Jeg kommer til Staden paa Onsdag med Tog fra Ryslinge ved 11½ Tiden, hvornaar det
er inde, ved jeg ikke rigtig, men da du er Expert i at se i Togplan, hitter du nok ud af det, nu haaber
jeg, det passer Tante [Thora Hald], at jeg kommer den Dag og Tid, ellers maa jeg jo lave det om.
Naar Grønlandsfolkene ikke kommer før i Slutningen af Ugen, er det jo ikke nødvenligt for mig at
rejse før, Torsdag skal jeg begynde paa den Suhrske. Du kan tro, jeg glæder mig ogsaa til
Morgenvandringerne gennem Parkerne, og til at du bliver færdig med Rigsdagsarbejdet, for før det
bliver afleveret, bliver du vel ikke helt almindelig, naa, du skal ikke være bange, din Arbejdsfred
skal jeg nok respektere.
Vi har haft en travl Formiddag, det omstridte Arvegods fra Tante Emma arriverede i Dag.
Hovedgevinsten var et Shatol, gammelt Maghogni, noget af det smukkeste, man kan tænke sig, vi
har næsten ikke Plads til det, jeg bød 200 Kr for det, og mente de kunde give mig det for det for
gammelt Venskabs Syld, men den gik ikke. Ligeledes var der en Dug med 12 Servietter uden Navn,
som jeg fisker forfærdeligt for at negle, men heller ikke den, lykkes det vist med, man maa jo være
om sig. Blandt de mange andre rare ting var der forskellige Billeder fra Rohden, som jeg vil tage
med over at vise din Mor, de vil sikkert more hende. Vi har ogsaa faaet et henrivende lille Maleri af
Rohden Aa. Jeg glæder mig til engang at se Rohden, nu har jeg fra jeg var Barn hørt saa meget om
den, men det opnaar jeg jo ogsaa nok, naar vi nu skal paa den omtalte Jyllandstur.
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Hedda og Svend har været tavse i lange Tider, de leger nok Hvedebrødsdage, dem gik de ogsaa
Glip af, da de skulde have haft dem, nej, Johs, vi skal vide at gemme os.
Men ser du, lidt er jo bedre end slet ingenting, ikke sandt? saa du maa for denne Gang være tilfreds
med et I.H. Jeg kan jo knap nok naa at skrive til dig mere inden jeg kommer derind.
De aller kærligste Hilsener
din egen Grete.
Til Lykke med Tøjet, mon det er færdigt? Hvordan gaar det med Hatten, har den endt sine Dage i en
Sø eller under en Sporvogn?
Note: Familien Eggertsen havde ejet Rohden ved Vejle Fjord siden 1840. I 1869 udvidede Viggo
Eggertsens farfar, Jacob Lund Eggertsen gården, så der blev et gods ud af det. Her voksede hans 6
børn op, og sønnen Carl drev det videre efter ham til sin død 1897, hvor godset blev solgt til baron
Fl. Lerche. Emma Eggertsen var søster til Carl og faster til Viggo Eggertsen på Krumstrup. Hun
døde i Kbh. 1925.
Johs til Grete:
26/9-25
Min egen kære Gretchen!
Først skal Du have rigtig mange Tak for Brevet forleden Dag. Og dernæst vil jeg sige, at jeg er glad
for, at Du vil prøve at interessere Dig lidt for Samfundsøkonomien, der jo i særlig Grad staar mit
Hjærte - eller jeg vil snarere sige min Hjærne - nær. For selvom det er rigtigt, hvad der staar et Sted
paa Rigsdagen: Virk i fællig, men forskellig, drag til Minde: Mand er Mand og Kvinde Kvinde saa vilde det dog være trist, om vore Interesser helt skulde skilles paa Arbejdets Omraade. Alligevel
tror jeg, Du gør rigtigt i foreløbig at holde Dig til Dugene og Servietterne, for Husøkonomien skal
dog først og fremmest være Dit Departement, ikke sandt? Saa kommer det andet nok lidt efter lidt.
Og jeg kan i øvrigt berolige Dig med, at mange af de Problemer, som jeg beskæftiger mig med ved
Bladet og paa Rigsdagen staar det praktiske Liv ret nær, det var noget andet, hvis jeg havde dyrket
den højere Matematik! At Du kan Engelsk betragter jeg som en stor Fordel; Du kan sikkert lære mig
adskilligt paa et Omraade.
Fasanerne til Mor gjorde stor Lykke, kan Du tro, men det har Mor nok selv skrevet til Dig.
Lejligheden paa Frederiksberg maatte vi jo saa desværre opgive, men vi har senere arbejdet energisk
med Sagen, og nu tror jeg nok, der er Udsigt til en anden eller rettere sagt til to, hvoraf jeg er
temmelig sikker paa, at vi kan faa den ene, og det er jo rart. Jeg har lige modtaget Indbydelsen til
Rigsdagsfesten for gamle Klavs [Berntsen] den 7. Oktober, og kunde jeg have haft Dig med, kunde
det jo have været helt morsomt; alene gider jeg derimod ikke gaa derhen, da jeg ikke kender
Jubilaren personligt, bortset fra at jeg naturligvis jævnlig har hørt ham tale som Minister i
Landstinget. Paa Søndag faar Far og Mor Besøg af Margrethe fra Helsingør med Børn. Det er
Skade, Du ikke er her til den Tid, jeg tror Du vilde synes godt om Karen Margrethe, som er en halv
Snes Aar gammel. Men der bliver jo nok Lejlighed for Dig til at se dem senere.
Og saa paa snarligt Gensyn. Godt at der ikke er ret lang Tid igen! De kærligste Hilsner fra Din
Johs.
Grete til Johs:
Krumstrup Søndag [27/9 1925]
Kæreste Johs!
Jeg troede, mit forrige Brev skulde have været det sidste, men saa fik jeg dit Brev nu til Middag,
Tak for det, og der skriver du, at du ikke vil med til Rigsdagsmiddagen for Klaus, af to lige fjollede
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Grunde, at du ikke kender Gamlingen personligt, og fordi jeg ikke kan komme med, men kære, jeg
synes, det er en Selvfølge, du tager med, det maa da absolut have Interesse for dig, jeg synes
ligefrem, du bør tage med.
Jeg har lige haft Tilbud om en Barneplejerskeplads i Lyngby, heldigvis man er ude over at være
pladssøgende, ja Johs, det var godt jeg ikke endte i Nizza, saa havde jeg nok siddet der nu, men det
var jo ogsaa nok Tanken paa en Herre af mit Bekendtskab, der straks fik mig til at slaa Tanken af
Hovedet. Og derfor rejste jeg ogsaa til København, for at blive klar over mig selv - og dig, (men det
maa du ikke fortælle Hedda, hun har pint mig for at faa mig til at bekende, at jeg ikke kom for
hendes Skyld, men jeg kan holde mig fra at komme med en saadan Bekendelse).
Jeg havde for Resten et langt Brev fra samme Kusine i Gaar, Fru Rix rejser først ind i Morgen.
Hedda skrev, du havde været forfærdelig næsvis i det sidste Brev, og havde hun ikke kendt dig saa
godt i Forvejen, vilde hun tro, at det var mig, der havde smittet dig.
Vi skal have fremmede i Aften, Godsejer Ullerichs fra Skjaldemose og do. [Nyboe] fra Tøjstrup
kommer. I Gaar var vi i Svendborg, jeg var ude at sige farvel til Bedsteforældrene, hvem jeg skulde
hilse dig mange Gange fra.
Jeg vilde gerne have været i Gentofte i Dag og hilst paa din Svigerinde fra Helsingør, din Mor
skrev, at du og Vivi skulde til Middag hos hende.
Naa, men ellers har jeg ikke oplevet noget, siden jeg sidst skrev, og nu skal det heldigvis ikke gaa
pr Blæk, men du kan tro, jeg glæder mig til at være sammen med dig igen en hel lang Vinter, og saa
faar vi Tid til at drøfte Hus- og Samfundsøkonomi i lange Baner, selvfølgelig kan vi gensidig gaa op
i hinandens Interesser, det kan man overhovedet ikke lade være med, naar man holder af hinanden.
Se, det var altsaa Klaus, der foraarsagede et helt langt Brev, saa jeg haaber, jeg faar det ud af det,
som det havde til Hensigt, at du tager med d. 7.
Hils Vivi mange Gange og ligeledes dine Forældre. De aller kærligste Hilsener til dig selv fra din
egen Grete.
Og saa ses vi paa Onsdag Aften.
Karen Eggertsen til Johs:
Krumstrup 5-10-25
Kære Johannes!
Før jeg kommer frem med den egentlige Anledning til dette Brev, vil jeg tage mig den Frihed at
drikke “Dus” med Dig. Jeg synes, jeg efterhaanden kender Dig saa godt og er kommen til at staa
Dig saa nær igennem Grete, saa det vilde falde mig helt forkert at sige “De”, og jeg haaber ikke, Du
har faaet Indtryk af, at jeg er en “Svigermoder” i Ordets værste Forstand, saa Du kan have noget
imod dette. Og saa til Ærindet, min hjærteligste Lykønskning til Fødselsdagen, alt godt i det nye
Aar, Du gaar ind i, det har jo været en betydningsfuld Afslutning paa det gamle Aar, og
Begivenhederne bliver vel ikke mindre i Løbet af det nye. Jeg har sendt Dig en lille Gave, som jeg
haaber maa komme i rette Tid, den er nemlig sendt direkte fra Fabrikken, det er jo egentlig til fælles
Glæde, men Du kan da paa Forhaand sikre Dig, at Du altid maa faa Lov til at kalde den Din, vi kan
nøjes med at sætte Dit Navn i, saa kan Damen ingen Fordring gøre paa den.
Jeg har lige skreven til Svend for at invitere ham herover til Jagt paa Fredag, det er kedeligt, Du
ikke er Jæger, saa vi kunde faa Dig herover ogsaa, der er ganske vist nogle der mødes som
“Suppejægere”, men da Tiltrækningspunktet er Dig nærmest, betakker Du Dig nok. Børnene og jeg
glæder os meget til at komme til København. Børnene ved næsten ikke hvordan de skal faa Tiden til
at gaa inden Rejsen. Grete er saa glad for den hjertelige Maade, hvorpaa Din Familie har modtaget
hende, og det har selvfølgelig i høj Grad ogsaa glædet mig, det er altid en Begivenhed for en ung
Pige at skulle optages i sin Kærestes Familie, men dette synes jo at være til Glæde for begge Parter.
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Far er i Skoven med Skovrideren i Dag for at vise ud, ellers vilde han have føjet en Lykønskning til
min, saa Du maa nøjes med at faa den igennem mig, han bad mig hilse og lykønske mange Gange.
Grete skal snart høre fra mig. Jeg har travlt med Rengøring i denne Tid, saa det kniber at naa
Skriveriet. De hjerteligste Hilsener og endnu engang til Lykke.
Din Svigermoder.
Grete til Johs:
Krumstrup 29/12-25
Min allersom kæreste Fæstemand
Jeg maa vel hellere begynde med at forsikre dig om, hvor meget jeg savner dig, jeg synes det er en
lille Evighed siden, du rejste, det var nu ogsaa kedeligt du skulde af sted, det var saa morsomt i
Aftes, der blev holdt Tale for os og raabt Hurra, og alt det maatte jeg gennemgaa alene. Der var nær
sket en uheldig Forveksling, da Nyboes ankom stod jeg og talte med Forvalter Uhlrich, og da jeg
takkede unge Nyboe for Invitationen til Lørdag, bukkede han dybt for Uhlrich og beklagede, at han
ikke kunde faa Fornøjelsen at se ham, og da Uhlrich saa noget forvildet ud af Øjnene, gik det op for
mig, at han blev antaget for min Kæreste. Der blev stor Jubel!
Vi dansede naturligvis, saa jeg maatte skifte Sko paa Grund af ømme Tæer.
I Dag skal jeg til Tandlæge Kl 2½ det bliver altsaa til noget. Hr Amonsen, som er her fra i Gaar,
har lovet at køre mig ud, ellers var jeg saamænd heller aldrig kommet der.
Der forlyder noget om, at vi skal til Skjaldemose i Morgen alt det spændende sker nu, du er rejst,
det er da ogsaa sørgeligt. Jeg kan for Resten berolige dig paa det voldsomste med Hensyn til
Lørdag, dine agtværdige Svigerforældre er bedt med, men alligevel, Johs, du skulde komme og
passe paa mig, saa skal jeg rejse med dig hjem Søndag. Mogens gjorde sin Pligt i Aftes, han saa et
Par Gange efter om Ringen var paa Plads, men du ved nok, at naar jeg sve’er paa Fingrene, kan den
slet ikke komme af.
Vi har lige faaet Telefon fra Ryslinge St., at Julepakken til Hedda er gaaet tabt, er det ikke
ærgerligt, det er tredje Gang en Pakke herfra til hende er forsvundet, det er en mærkelig Skæbne, at
det netop skal gaa ud over hende.
Men, min Søte, jeg har ingenting oplevet af Interesse mere, saa du maa nøjes med dette for denne
Gang, jeg skal hilse fra samtlige Familemedlemmer + Hr. Amonsen.
Jeg vil slet ikke bede dig om at komme til Nytaar, da jeg ved, du har saa daarlig Tid, men du ved,
at du er inderlig hjertelig velkommen, Skat.
Et Kys fra din egen
Grete.
Grete til Johs:
[dec. 1925]
Kæreste kære Johs!
Da nu en ond Skæbne har maget det, saa vi ikke kan være sammen Nytaarsaften, hvor jeg saa gerne
med et rigtigt Kys vilde have ønsket dig glædeligt Nytaar, kommer jeg til at gøre det pr Skrivebrev,
- (undskyld Blyanten, men det er Nat - for mig) - men hvor meget godt, jeg ønsker dig i det nye Aar,
som skal betyde saa meget for os to, kan jeg slet ikke skrive, men du maa tro, det er ganske
grænseløst. Allermest haaber jeg, Johs, at jeg maa blive dig en god Kone, og svare til de
Forventninger du stiller til mig, sommetider er jeg bange for, at jeg ikke helt er, som du ventede, jeg
var, men du kendte mig jo, - skal vi være ganske ærlige - heller ikke saa forfærdelig meget - men
nu, min Søte, tror jeg, du kender mig, saa jeg ikke byder paa flere Overraskelser, og nu er det bare,
at du maa holde af mig, som jeg er, og hvem ved, maaske kan din gode Indflydelse gøre mig en lille
Smule bedre. To Mennesker maa jo uvægerlig indvirke paa hinanden, naar de holder af hinanden og
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er meget sammen, saadan at de efterhaanden afpasses og slibes til efter hinanden. Johs, jeg har den
allerbedste Vilie til og det allerstørste Ønske om at gøre dig lykkelig, og jeg skal gøre alt til, naar vi
bliver gift, at sætte mig ind i dit Arbejde, men jeg siger paa Forhaand, at jeg gør Vrøvl, hvis det
tager din Nattesøvn, husk beauty-sleep’en er før Kl. 12, og jeg tør heller ikke love at lade være med
at knurre, naar det stjæler alt for meget af vor Forlovelsestid, det bliver noget helt andet, naar de
Timer vi er sammen ikke er talte, og det brutale Tog tager hele Idyllen. Aah, Johs, gid det snart var
Sommer!
Paa Mandag har du mig igen, muligvis kører jeg til Kbh. med Hr Amonsen i Bil, han mente, han
skulde til Sjælland, det var jo en nem Maade at komme af Sted paa, men noget bestemt ved jeg
knapt før Mandag Morgen, men skulde jeg komme til Byen før, ringer jeg til dig saa snart jeg er der,
ellers kommer jeg med det Tog, der er inde 8.20, men i alle Tilfælde kommer jeg kun op paa
Kontoret hvis du er ene, jeg vil jo have Lov at give dig et rigtigt Nytaars-Smæk-Kys. Tusind Tak for
Brevet Elskning.
Det er da forfærdeligt med al den Krankhed, det er forhaabentlig ikke noget alvorligt med Dette,
han har rigtignok set sløj ud længe, jeg kan rigtig sætte mig ind i din Fars Ængstelse, det er Synd for
ham.
Se, min Søte, det var altsaa et lille Nytaarsvers, hvor meget hellere vilde jeg ikke have haft dig her,
det var dejligt, du var glad for at være her i Julen, jeg havde Samvittighedsnag for at trække dig væk
fra dine egne i Juletiden. Men nu faar du ikke mere denne Gang, mange mange Hilsener fra din
Grete.
Johs til Grete:
Gentofte 1/1-26
Min egen kære Gretchen!
Tusind Tak for Dit sidste Brev, som jeg lige har modtaget. Paa denne Aarets første Dag vil jeg
begynde med at forsikre Dig, at jeg elsker Dig saa stærkt og saa inderligt, som noget Menneske kan
elske et andet. Og jeg vil føje til, at jeg har en fuldstændig tryg Fornemmelse af, at mine Følelser
gengældes fra Din Side, det har jeg faaet saa umiskendeligt bekræftet, hver Gang vi to har været
sammen. Fra først af kan jeg maaske have næret en svag Frygt for, at jeg maaske dog trods alt kun
var Dig et Surrogat for noget andet og bedre - saa uforstaaeligt var det mig, at Du ikke skulde stille
større Krav til den, som efterhaanden skulde komme til at staa Dig nærmest af alle. Men som sagt,
enhver Tvivl i den Retning er svundet bort, efterhaanden som jeg har lært Dig bedre at kende. Der
bestaar m.a.O. mellem os to en stærk og ægte Kærlighed - det er det store Aktiv, som skal bære os
over alle Vanskeligheder.
For Vanskeligheder vil der naturligvis komme for os ogsaa. Og navnlig er der jo en Ting - det vil
jeg ikke lægge Skjul paa - som hele Tiden har bekymret mig noget, til Tider endda saa meget, at jeg
nærmest har betragtet det som en Forbrydelse, at jeg ikke trak mig tilbage, før vi var kommet for
nær ind paa Livet af hinanden, hvad der imidlertid har sin Forklaring i, at jeg ikke kunde gøre det.
Og det er Bekymringen for, at jeg ikke skal kunne svare til de Forventninger, Du burde kunne stille
til Din tilkommende Mand. Da jeg var yngre, nærede jeg store Forventninger om, hvor vidt jeg
skulde kunne drive det, ikke saa meget i Retning af at tjene mange Penge, men i Retning af at kunne
udføre et dygtigt og solidt Arbejde, som jeg selv og andre kunde være tilfreds med. I den Retning
har jeg oplevet Skuffelser, det vil jeg ikke lægge Skjul paa, og jeg er nu klar over, at mine Evner og
min Energi forslaar saa lidt. Et beskedent Arbejde og beskedne Forhold i det Hele er alt, hvad jeg
tør vente mig af Fremtiden. Den materielle Side af Sagen betyder ikke saa meget for mig, der altid naturligvis mindst i det sidste Par Aar - har været vant til en enkel og verdensfjern Tilværelse. Men
fra Din Side vil der baade i den Henseende og paa anden Maade kræves en ikke ringe Resignation,
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det er det Offer, Livet vil kræve af Dig for at vi to skal kunne leve lykkeligt sammen. Jeg ved, Du
vil sige, jeg ser for pessimistisk paa Forholdene, men det er nu alligevel rigtigt, hvad jeg her skriver,
og det vil være det lykkeligste for os begge, hvis Du vil forstaa, at saadan ligger Landet.
Det er naturligvis Frygten for, at det ene ikke rigtig skal komme til at svare til det andet, der gør, at
jeg undertiden kan blive ligesom en Smule svimmel ved Tanken om, hvor fuldkomment det nu
altsammen skal være. Det vilde til en vis Grad stemme bedre med mit Naturel fra først af at gaa lidt
forsigtigere til Værks, som de fleste maa gøre det. Men naar Du nu engang er saadan stillet [ved
arven efter sin far], at det ikke behøves, kan det jo være rimeligt nok straks at faa det, som det skal
være, naar vi blot fra først af er enige om at indrette vor daglige Husførelse saaledes, at det ikke
glipper for os, selvom den Dag skulde oprinde, da vi ikke blot har os selv at sørge for.
Du har ikke skuffet mig i nogen Retning, kære Grete, Du har langt overskredet mine dristigste
Forventninger. Min eneste Bekymring er, som Du vil forstaa, at jeg ikke skal svare til, hvad Du
venter Dig af mig. Men kan Du alligevel bruge mig, som jeg er med samt alle mine Mangler, saa
skal det ikke skorte paa god Vilje fra min Side til at bekæmpe hvad jeg har af egoistiske
Tilbøjeligheder - og saa vil den Rejse vi har talt om at foretage til Sommer for mig være selve
Æventyret, Æventyret der blev til Virkelighed.
Du og jeg er inviteret til Middag hos Thalbitzers Lørdag, men jeg maa jo desværre komme alene.
Nytaarsaften tilbragte vi paa Ibsensvej, og i Dag har Far og Mor været her. Hedda har jeg lige talt
med i Telefonen, hun sagde, at de havde haft en rar Jul. Alt staar i det hele godt til her - bortset fra
den Daarlighed jeg skrev om i sidste Brev - men jeg længes meget efter nu snart at se Dig igen. Jeg
haaber, dette Brev naar Dig i Morgen, jeg er desværre ikke helt klar over, hvornaar det senest skal
være indleveret.
Hils nu hele Familien saa mange Gange. Og saa paa glædeligt Gensyn paa Mandag.
Din egen Johs.
Fællesbrev fra Krumstrupperne til Johs:
Krumstrup d. 1/1 26.
Kære Johs!
Tak for Dit Brev med de gode Ønsker for det nye Aar, som vi i rigt Maal gengælder, gid alle lyse
Forhaabninger maa opfyldes, det er jo et betydningsfuldt Aar for Dig og Din lille Veninde. Hvor var
vi glade ved at have Dig her i Julen, vi blev lidt skuffede over, Du ikke kom igen, men vi havde jo
ikke ventet det helt sikkert. Hvor var det trist, Du ikke var her til vort Selskab, alt gik saa
fornøjeligt, Gæsterne havde glædet sig til at være sammen med Dig. Forpagter Theilman, Hvidkilde,
holdt en nydelig Tale for Jer, den burde Du have hørt. Vil Du hilse Dine Forældre og din Søster og
ønske dem et godt Nytaar. Jeg skal hilse Dig fra hele Familien. Du sendes de hjerteligste Hilsener
fra Din hengivne
Svigermoder.
Kære Johs!
Hvor er det kedeligt at du ikke kunde komme igen. Tak for Nytaarshilsnen, du sendte mig i Moders
Brev. Mange venlige Hilsner og ønsket om et godt Nytaar sendes dig af Din
Bodil.
Kirsten skriver til dig paa den anden Side.
Kære Johs!
Et rigtigt glædeligt Nytaar og venlig Hilsen fra
Kirsten.
Kære Johs!
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Her kommer jeg som Rosinen i Pølseenden. Jeg gik glansfuldt ud af det gamle Aar, jeg syede
nemlig 6 G.T.’er i Aftes.
Nu vandrer jeg til Ryslinge med Brevet, ellers bliver det en noget forsinket Nytaarshilsen, jeg
mangler dig som Støttestav, Trold og Linka er vist de eneste som vil være mine Følgesvende, men
de er til Gengæld ogsaa mere end villige.
Mange Hilsener fra Grete.
Jeg glæder mig til at se dig paa Mandag.
Johs til Grete:
Kbh. 13/2-1926
Min egen kære Gretchen!
Dette skal kun være et lille Livstegn fra mig for vi ses jo snart igen, ikkesandt. Jeg haaber, Du har
haft en god Rejse og ikke sner inde paa Tilbagerejsen, selvom det i Øjeblikket sner kraftigt nok. Det
er rart, Du kan have det Par Dage sammen med Familien, og Titten [Kirsten] har jo sikkert ogsaa
været glad ved at have Dig hos Jer paa sin Fødselsdag. Far og Mor var ude hos C.G. i Gaar
Eftermiddags, men jeg har ikke hørt nærmere om det, da de ikke var hjemme i Aftes. Jeg er nu
blevet klar over, at det var Jerusalem, Thalbitzers havde set, den hedder bare noget andet paa Film.
Og efter en saa kraftig Opfordring maa jeg vist ogsaa se at faa mig mandet op til at faa den at se. Vi
kan jo følges ad en Gang.
Ellers var der ikke noget særligt, jeg sidder ogsaa midt i mit Arbejde. Men Du skal dog vide, at jeg
savner Dig haardt og navnlig vil gøre det i Aften. Saa kan jeg med en vis Ret synge: I miss my
Swiss …
Hils nu hele Familien saa mange Gange fra mig. De varmeste og kærligste Hilsner fra
Din egen Johs.
Grete til Johs:
Krumstrup Lørdag [febr.]
Min Skat, jeg kommer ikke hjem før Tirsdag. Jeg kommer med 8-Toget om Aftenen, du skal ikke
hente mig, hvis du bliver tidlig færdig paa Kontoret. Vi var til mægtig Ædegilde i Gaar paa
Vejstrupgaard, efter at have Bedstefars Fødselsdag om Eftermiddagen, vi spillede Bridge og var
ikke hjemme før halv tre, men det tog ogsaa en Time at køre hjem, da det sneede tykt. Kirsten
begyndte Fødselsdagen Kl. 5 der var vild Jubel over Uret. I Morgen skal vi allesammen til Odense
for at se “De smaa Landstrygere”, det skulde have været i Dag til Ære for Fødselsdagen, men saa
var Bodil inviteret til Bal. Nyboes kommer i Aften, saa du ser Tiden er godt optaget. Min fordums
ulykkelige Kærlighed, Skovrider Bang, var her til Frokost i Gaar, men derfor behøver du ikke at se
ud som et optrækkende Tordenvejr, for, Skat, den er saa inderlig forhenværende. Nu skal jeg op at
bage Fastelavnsboller. - Jeg længes efter dig, bare du var her, saa vilde det hele være godt.
Jeg skal hilse fra Mor og Far. Chocoladerne smager dejligt. Kirsten erklærede, at hun slet ikke
havde ventet Gave fra dig, hun er henrykt over Blyanterne.
Din Grete.
Husk Holgers Fødselsdag.
Note: Skovrider Bang: Mor havde været forelsket i en forstkandidat, som en tid havde boet på
Krumstrup. Jeg tror, det må have været Oluf Bang f. 1890. 1920 var han blevet skovrider i
foreningen “De fynske Smaaskove” med bopæl i Ringe, og i 1924 havde han giftet sig.
Johs til Grete:
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Kbh. 7/4-26.
Min egen kære Gretchen!
Først vil jeg sige Dig rigtig mange Tak for de Dage, vi tilbragte sammen paa Krumstrup - og bede
Dig lade Takken gaa videre til Dine Forældre og Søskende. Bortset fra Din Sygdom havde vi det saa
rart som overhovedet muligt, synes jeg, og jeg føler mig nu som et nyt og bedre Menneske efter
rigtig at have faaet hvilet ud. Jeg haaber ogsaa, Du er i fuld vigeur igen og glæder mig til snart at
høre fra Dig. Den graa Hane og jeg kom i god Behold til Byen, og Svigermamma synes ogsaa at
gøre Fremskridt. Efter hvad Hedda siger, paatænker de at rejse over til Jer paa Fredag. Jeg skal nu
hen til Lucht, som vil skaffe nogle Tegninger frem; dem kan vi saa se paa Lørdag Aften. Og hvad
Stolene angaar, vil jeg tage ud til Østergade. Mureren har jeg tilsagt til i Aften Kl. 7, saa Du ser, jeg
er ikke helt passiv. Men Resultatet kan jeg ikke melde om endnu. Jeg var for Resten til et Eftersyn
igaar. Der var pragtfulde Ting, men ikke meget, vi havde Brug for. En Lysekrone af lyst fransk
Malm syntes jeg svært godt om, men jeg antager, den er meget kostbar.
Jeg skal hilse fra Vivi samt Far og Mor. Vi spiser deroppe i disse Dage, da Marie jo er hjemme til
sin Fars Begravelse. Hun kommer dog tilbage i Dag. Der forlyder noget om, at man maa være
forberedt paa Overraskelser fra Agnetes (Balle altsaa!) Side, men det kan jo godt trække ud. Hun
har før skuffet os i den Retning. Det skal være en Mediciner.
Hils nu alle - ogsaa Bedsteforældrene - fra mig. De kærligste Hilsner fra Din egen
Johs.
Og saa paa glædeligt Gensyn paa Lørdag - forhaabentlig da!

Grete til Johs:
Krumstrup 13/4 [1926]
Kære Johs! Denne Gang skal jeg lige godt komme dig i Forkøbet med at skrive, det er snart saa
længe siden jeg har fabrikeret en Skrivelse til dig, saa jeg næsten har glemt, hvordan man skriver
Kærestebreve. Vi er meget spændt paa, hvordan I havde det Søndag Nat, hvor var det Synd for jer,
at I skulde rejse, her trak det ud, saa Familien var skeløjet af Søvn, inden de sidste Gæster [til Pouls
konfirmation] var paa Porten, Folk bliver altid en Time for længe. I Gaar rejste Bedsterne, ret
medtagne af Gildet. Jeg ærgrede mig gul over at Vejret var saa yndigt om Mandagen og at Kæften
var svunden til omtrent det normale, at det ikke lige saa godt kunde have været forenet om
Søndagen, det var ogsaa Synd for dig, du skulde rejse den lange Vej og saa have det Fugleskræmsel
af en Kone at se paa. Jeg skal til Svendborg nu over Middag, saa haaber jeg snart at være helt
normal igen. Hedda og jeg, “de glade Enker”, slog Pjalterne sammen og travede Skoven igennem,
der var saa vidunderligt, det varer ikke længe, hvis vi blot faar lidt varme, før Bøgen bryder. Det er
en forfærdelig Tanke, at vi ikke skal se hinanden en Maaned, den er ikke rigtig gaaet op for mig
endnu i hele sin Udstrækning, men i den Retning har vi ogsaa været forvænte. - Jeg tror, du kommer
til at ruske mægtig op i Lucht, om ikke andet saa true ham med, at gaa til en anden, hvis han ikke i
en Hurtighed kan faa fremskaffet forskellige Tegninger, og saa synes jeg, vi skulde tænke alvorligt
paa den Stol fra Therp, Hedda har lovet, at hun gerne vil hjælpe dig med det, naar hun kommer
hjem, hvis du bryder dig om det. - Poul faar stadig Gaver og Telegrammer, ikke mindre en 14 af de
sidste i Gaar, det er nu kedeligt, man kun bliver konfirmeret een Gang.
Men ser du, min Skat, mine Oplevelser siden det tunge Øjeblik (som A.B.C.D. [Petersen,
Forhaabningslund] nød), da jeg sagde farvel til dig har jo nu ikke været særlig store, saa det kan
ikke blive til mere denne Gang, naar jeg savner dig for meget kan jeg gaa ind og klappe din
Pyjamas, som du har glemt, Hedda tager den med til dig. Manchetknappen er derimod ikke kommet
til Syne, det er vel ikke gaaet med den, som med Mors Ur?
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Lad mig nu snart høre fra dig, min Søte, og hils hele Familien ogsaa Svend, hvis du ser ham.
Din Grete.
Jeg skal hilse fra dem allesammen.
Johs til Grete:
14/4-26
Min egen kære Gretchen!
Rigtig mange Tak for sidst skal Du og hele Familien have. Det var en fornøjelig Fest, og jeg var
glad ved, at jeg kunde være med ved den Lejlighed. Rejsen gik ogsaa godt, men i al Almindelighed
vil jeg jo nok sige, at den er for lang for saa kort en Tur. 8 Timers Natterejse er ikke det bare Spøg,
det var Svend og jeg i hvert Fald enige om. Naa, men jeg var som sagt glad for Turen, og alt staar
til paa det bedste herovre. Spisebordet og Skænken er kommet, og jeg har nu hævet 755 Kr. af Din
Bog til Dækning af Beløbet. Stolene har jeg saa bestilt. Han vilde have 125 Kr. for hver af
Armstolene foruden Paasætning af Betræk; jeg synes kun Du sagde 115, men det var maaske en
Fejltagelse. Det er muligt, at Vivi vil overtage 2 af Stolene (berdiers). Tror Du saa ikke hellere vi
skal skille dem fra. Mühlhausen mener det er lettere at sælge 4 end 6 Dagligstuestole, men det kan
Du selv bestemme. Lucht var ude hos mig i Aftes for at se paa Møblerne og Pladsforholdene, og vi
talte saa om Tingene. Jeg har ogsaa været i Magasins Møbelafdeling og til et Eftersyn; der skulde
Du absolut have været med. Der var mange udmærkede Ting, men Auktionen skal være en af
Dagene, saa der er ikke noget at stille op. Jeg gik nærmest for at se efter et Skrivebord, men fandt
ikke noget, der kunde passe. - Jeg har ladet tage nogle Aftryk af mine Billeder fra Paasken og sender
Dig dem hermed til Fordeling. Jeg har lagt nogle til Side, som Svend skal have. Du vil nok sørge
for, at Bedsteforældrene faar dem, jeg har skrevet deres Navn ved. Jeg fik desværre ikke sagt Farvel
til Bedstemor, da jeg rejste, det gik jo lidt hurtigt paa, og jeg tænkte ikke paa, at der sad nogle i
Dagligstuen. - Jeg haaber, det nu gaar godt med Dig igen min Skat. Det var rigtig kedeligt, at Du
skulde have den Tandbyld at trækkes med, men nu maa det da forhaabentlig være overstaaet. Det er
skrækkeligt at tænke paa, at vi ikke skal se hinanden i en hel Maaned. - Hils nu hele Familien
mange Gange fra mig. De kærligste Hilsner fra Din hengivne Johs.
Johs til Grete:
Kbh. 16/4-26
Min egen Skat!
Tak for Dit sidste Brev, som jo da kun indeholder godt Nyt. Gid Du var herovre i disse straalende
Solskinsdage, som jeg bl.a. benytter til lidt Havearbejde. Jeg har nu faaet Grus til Gangene, og lidt
Plantninger skal der ogsaa foretages. Jeg har paany talt med Lucht, og vi blev enige om, at jeg
hellere maa se de Tegninger igennem, som de har paa Kunstindustrimusæet. Hvis der saa er noget,
jeg finder egnet, vil han lave en Skitse, og den sender vi saa over til Dig. I Nødsfald maa vi jo tage
det Bord, han har staaende, det er jo i hvert Fald billigt. Hvis man helt kunde undvære Skuffer, vilde
det være en let Sag at finde en smuk Model; af saadanne havde Therp flere, men Skufferne er jo
nødvendige. Naa Du synes ogsaa, vi skulde se at faa fat i en Stol inde fra Therp. Jeg skal nu se paa,
hvad de har; den endelige Afgørelse kan jo eventuelt vente, til Du kommer herover. Næste Gang jeg
skriver skal der følge nogle Billeder af Kakkelovne med. Jeg har lige faaet et Katalog og skal nu
undersøge, hvilke Ovne der passer bedst til Rumforholdene. Haandværkerne er ikke begyndt endnu,
men de kommer nok en af Dagene. - Jeg kan i øvrigt fortælle Dig, at Mette er kommet galt af Sted
med en Sene (ikke Scene) eller noget i den Retning. Det var ude paa Gaden ved Teatret, og hun
ligger nu paa Sundby Hospital. Særlig langvarigt bliver det forhaabentlig ikke, men det er vist
temmelig ubehageligt. Værre er det dog med Mylius. Deres ældste Datter maatte forleden Dag paa
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Hospitalet og opereres uden Bedøvelse. Hun mangler et eller andet Stof, saa Vævene i
Underlivsorganerne ikke kan forny sig som de skal, og kommer sig vist aldrig. Det er meget slemt
for dem, særlig da de mener, at den yngre Søster vil faa det paa samme Maade. - Jeg har nu sat mig i
Bevægelse for at faa fat paa de forskellige Attester, vi skal bruge. Vor lange Onkel [August] var
herude forleden. Han siger, at Myrthen gør sig meget Umage for at producere det mest mulige, men
han mener dog ikke, den kan klare det alene. Kan Du saa skaffe udvej for Resten? Far og Mor har
det godt. Jeg skal hilse Dig fra dem. Far er ligesom jeg beskæftiget med Havearbejde, og Vivi maler
Bænke. Svend talte jeg med forleden. Jeg vilde have haft ham herud, men han var ikke til at drive
ud af sin Hule.
Ellers har jeg ikke noget særligt at berette om. Hvis det kan lade sig gøre, vilde jeg gærne have
Mogens’ Billede af Svigermor og det, vi to sidder sammen paa inde i Dagligstuen. Hvis I ønsker
flere af mine Billeder, kan Du blot skrive det, saa skal de nok komme omgaaende. Da det maaske
kan interessere Dig at se, hvordan Din tilkommende Mand har set ud, da han var en sød lille Dreng,
sender jeg Dig hermed et Billede, som jeg har fundet frem. Hils nu hele Familien saa mange Gange
fra mig. Og saa Farvel for denne Gang min Skat, min Perle.
Din egen Johs.

Mor og far ser fotos på Krumstrup
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Grete til Johs:
Krumstrup 17/4 [1926]
Min allesombedste Ven! Tusind Tak for Brevene og for det lille Billede af den sødeste lille Dreng,
jeg haaber engang at se en tro Kopi af ham. Da jeg var i Svendborg forleden huggede jeg netop dette
vedlagte fra Bedstemor, saa du kan se din Viv og Svogre i deres glade Barndomsdage.

Far ca. 1901

Mormor og Viggo Eggertsen med Mogens, Grete og Poul 1911

Vi var allesammen i Svendborg i Bil i Torsdags, jeg skulde takke dig for Billederne. Jeg var hos
Tandlæge igen, han stoppede Tanden foreløbigt, men ikke havde jeg haft det i i 5 Min., før jeg
havde Tandpine, der overgik den forrige, saa inden jeg tog hjem, maatte jeg op til ham og have det
hele ud igen, han spaaede mig, at det vilde tage lang Tid, men nu er jeg da normal i Ansigtet. Jeg
ønskede saadan, at du var her i det gode Vejr, naar man nu engang er to, er det ligesom man ikke
kan nyde noget helt, hvis man ikke er sammen, der er saa dejligt i Skoven, helt hvidt af Anemoner.
Hedda er saa rejst i Dag, at hendes Besøg her har været en Succes var Synd at sige, hun og Far
endte med at skændes, saa de nær havde revet Hovedet af hinanden, som sædvanlig er han nemlig
ved at brække sig af vor fælles Veninde Thaare [Heddas mor og Viggo Eggertsens søster, Thora
Hald], som sidder og lægger Planer om Rekreationsrejse til Frankrig til Vinter, hvilket du nok kan
forstaa er Vand paa en vis Mølle, og det er jo en explosiv Familie, saa jeg trak Vejret lettet, da hun
var dampet af, gid Thaare var gaaet samme Vej, jeg venter en afgørende Explosion en af Dagene. Linka er nedkommet med 7 (foreløbig) brune Troldebørn, men de faar ikke megen Fornøjelse af
Tilværelsen, kun de to skal leve. Stakkels lille Johs, der saadan er ladt alene om Møbler og alt det andet, jeg synes, at Vivi skal have
de Stole, hun vil have af Svanestolene, saa er vi da af med dem, jeg kan ikke forstaa, hvorfor du helt
har opgivet Bordet fra Magasin, det syntes vi da begge to om og der var 3 Skuffer, vi kan jo nemt
blive enige om, at det vi saa hos Lucht ikke var spændende. Jeg er glad for at det er afgjort med
Spisestuestolene, jeg husker ikke bestemt, hvad Pris Armstolene var til.
Hvor er det dog forfærdeligt med den Flyveulykke nu igen, det er nu den anden Flyver, der er
blevet dræbt, af de fem, der var paa Besøg paa Steensgaard, mens jeg var der [som ung pige i huset
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hos forpagter Andersen], Kofoed Jensen var gift med en Søster til Dr. Barfoeds Svigerdatter. Nej,
min Skat, om det aldrig er gaaet helt op for mig før, saa er det det nu, vi to holder os ved Jorden, det
er godt, du har faaet dine Flyvenykker overstaaet, før du faldt i mine Garn.
Du skal nok faa Billederne, du skriver om, jeg maa se at faa taget de sidste Film i mit Apparat, saa
du kan faa dem med, jeg tog i Paasken.
Jeg vil sige dig, jeg savner dig saa forfærdeligt, jeg trænger saa rædsomt til et Kys, det kan
ligefrem blive en Livsbetingelse for en, jeg kan være syg af Ærgrelse over de Dage, der blev spildt i
Paasken, det er ogsaa kedeligt Rejsen er saa besværlig, vi skulde bare bo paa den anden Side Bæltet,
saa vilde det ingen Sag være. Jeg er ked af, at jeg ikke er der, saa jeg kan hjælpe dig i Haven, kan du
huske, da vi spredte Møg?, det var virkeligt saa morsomt. Der er nu virkelig ikke noget i Verden saa
yndigt som at være to, saa bliver selv det mest prosaiske morsomt, paa Lørdag er der 7 Uger til 5.
Juni, det hjælper, naar vi kun skal regne med Uger, i Stedet for Maaneder.
Det var kedeligt for Mette med Senen, faldt hun? Nu er det jo godt hun er fast engageret
Jeg har faaet mig et Par smarte Sommersko, det er kedeligt, det varer saa længe, inden du skal
beundre dem.
A.B.C.D. var her til The i Gaar, jeg skulde hilse dig fra ham, han maatte have sin Bil trukket hjem
af Heste, den vilde ikke mere, da den kom hertil.
Hils nu dem allesammen mange Gange, du har glemt at fortælle mig, hvordan Birthe [Nicolajs
forlovede] er falden i Traad med Familien, det er da ellers meget interessant, du har maaske selv set
hende nu.
Poul faar stadig Konfirmationsgaver, i Gaar kom der en Parker Fyldepen fra Boghandleren i Ringe.
Jeg sender det her til Kontoret som Trøst paa den lange Dag, det er jo kedeligt, du ikke faar Post
om Søndagen. De aller kærligste Hilsener og Kys, min Skat fra
Din Skat.
Johs til Grete:
17/4-26
Kæreste Gretchen!
Skønt det vist egentlig nærmest er Din Tur til at skrive, maa jeg til det igen, da jeg har faaet udrettet
forskelligt siden mit sidste Brev. Jeg har været vidt omkring for at se paa Skriveborde og Tegninger
af saadanne. Men nu synes jeg ogsaa, jeg fundet noget virkelig smukt, jfr. vedlagte Tegning af et
Diplomatskrivebord. Jeg saa Originalen i Mahogni inde hos Haslund og laante saa Tegningen.
Bordet var efter min Mening overordentlig smukt, og de mente ogsaa, det vilde tage sig godt ud i
Eg. Hvad mener Du for Resten om det mørke Birk, som Skrivebordet i Magasins Udstillingesvindue
var lavet af? Hvis Du synes om Tegningen, synes jeg, vi skal bestemme os til den. Haslund skal
have ca. 600 Kr (den nøjagtige Pris har jeg endnu ikke faaet opgivet). Nu kan Du jo tænke over, om
Du synes, det er for meget. Der kan naturligvis ikke være Tale om at lade andre lave det. Haslund
har de nøjagtige Tegninger, og det vilde ikke være fair at lade Lucht benytte den Skitse, jeg har
laant. I øvrigt vil jeg heller ikke sige, at Lucht har været særlig aktiv. Man skal sige, hvordan man
vil have det, siger han, saa vil han tegne det op. Men det maa dog være Snedkerens Opgave at vise
en de forskellige Typer, der kan være Tale om. Tager vi Bordet fra Haslund, kan vi jo lade Lucht
udføre Reol og Chesterfieldbord. Om Stilen ikke bliver nøjagtig den samme, kan vist ikke gøre saa
meget. […]. Jeg haaber, Du nu er helt restitueret og ved godt Mod. Herovre gaar alt paa det bedste, i
Morgen skal Størstedelen af Familien samles hos Mor, som nu omsider har faaet sine Tænder,
hvilket har hjulpet svært paa Udseendet. - Nu ikke mer for denne Gang. Hils hele Familien saa
mange Gange.
De kærligste Hilsner fra Din egen Johs.
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Grete til Johs:
Krumstrup 18-4 [1926]
Kære Johs! Tak for Brevet og Tegningerne, Bordet, jeg har sat Kryds ved, synes jeg er meget smukt
og mener, at vi skal holde os til det, men i Eg absolut, det andet du sendte Billede af, synes jeg
derimod ikke om, og saa synes jeg, vi skal have et Chesterfieldbord med de samme buede Ben med
Løvefødder. Jeg synes slet ikke nogen af de Kakkelovne duer, men jeg kommer til Odense en af
Dagene og der har Hess ogsaa Udsalg, og saa vil jeg gaa ind og se paa dem og sende dig Tegning af
den jeg mener vil passe. Du er ellers et Nusseben, saa meget du har faaet udrettet, og du maa ikke
være alt for ond paa mig, fordi jeg ikke er hos dig, Skat, jeg vilde saa gerne være lige, hvor du helst
vil have mig, men der er ikke noget at gøre ved den Ting. Men har vi nu først faaet Skrivebordet,
maa Lucht vel kunde rulle sig ud med Bord og Reol, og saa er vi godt i Gang, vi naar det nok, men
ser du, Esther skal til Bys, og hun skal have Brevet med, saa du faar ikke mere denne Gang, jeg skal
snart skrive til dig igen.
Hvor Tegningen af Luchts Bord er, kan jeg ikke huske i Øjeblikket, men det duer heller ikke til
Skrivebordet. Mange Hilsener fra hele Familien.
Din Grete.
Johs til Grete:
Kbh. 20/4-26
Kæreste Gretchen!
Tak skal Du have for Brevene og navnlig for Billedet, som jeg blev meget glad for. Det er i Grunden
saa udmærket, synes jeg, netop saadan kan jeg forestille mig, at du har set ud dengang. Jeg er jo
ogsaa glad for, at Du synes om Skrivebordet, som nu er sat i Arbejde. Prisen bliver 550 Kr, altsaa
noget mindre, end de oprindelig opgav. Skrivebordstol og to mindre Stole kan vi ogsaa faa derinde
til en Pris af henholdvis 120 og 2 x 75 Kr foruden Betrækket, som vi jo har her. Stolene har ikke
svejede Ben som Skrivebordet, men de har ofte anvendt dem paa lignende Maade og synes, de
passer godt sammen. At sætte Ørnekløer med Kugle paa saa smaa Stole kan der jo heller ikke være
Tale om. Reolen mente de skulde være saa glat og enkel som muligt, ellers faar man let noget, der
ikke rigtig harmonerer med Skrivebordet. Det mener Lucht ogsaa, og han vil nu lave en Tegning,
som jeg skal sende over til Dig. Endelig er der det runde Bord. Det kan enten laves som de Stole,
jeg har set paa, eller som Skrivebordet. Haslund mener, det bliver bedst paa førstnævnte Maade, da
det er vanskeligt at faa noget pænt ud af svejede Ben, naar Pladen skal være rund. […].
Grete til Johs:
Krumstrup 21/4 [1926]
Kære Johs! Tak for Brevet, men, min Søte, før jeg kaster mig ind i den vilde Møbeldiskussion, vil
jeg bare sige dig, at naar jeg faar 7 Sider fulde af Kakkelovne og Skriveborde etc. saa vil jeg have
mindst een Side Menneskebrev. Men da du vel længes efter at høre min Mening om Møblerne, saa
vil jeg begynde med det, og se om der bliver Tid til lidt personlige Udgydelser fra min Side denne
Gang, vi skal nemlig til Odense nu over Middag.
Jeg synes, vi skulde faa baade Reol, Skrivebordsstol og Chesterfieldbord hos Haslund, faa
Tegningerne lidt snart og send mig, og jeg skal omgaaende returnere dem, og bestil saa samtidig
Øreklapstolen og 3 smaa Stole hos Lucht, det kan ikke hjælpe, vi venter til jeg kommer til Byen
midt i Maj. […]. Se det var vist, hvad der skulde svares paa, men sørg nu bare for at faa det hele
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bestilt, eller i det mindste faa Tegninger af det, det gik jo snildt med Skrivebordet, saa det glatter sig
ogsaa nok med det andet.
Det gaar nu her i Fred og Forsoning, Thaare laa til Sengs i Gaar, hvad enten det nu var Efterveerne
fra at hænge lidt Tøj op eller fra Kampens Hede, men da hun hen paa Eftermiddagen kedede sig
tilstrækkeligt, viste hun sig paa Arenaen. Jeg var i Svendborg i Mandags omtrent hele Dagen, da jeg
kun kunde komme til Tandlæge Kl. 11, jeg spiste til Middag hos Bedsterne, jeg skulde ogsaa have
været der i Dag, men sendte Afbud paa Grund af Odenseturen. Det er lige ved at blive for meget af
det gode med den Renden til Tandlæge. I Søndags saaede Mogens og jeg Ædelgran, Rødgran og
Lærk i Haven, det skal om to Aar plantes ud. I Gaar krøb vi i Kakkelovnskrogen tænderklaprende.
Mund og Klovsygen rykker mistænkelig nærmere, de har ogsaa faaet det paa Sauntegaard, saa nu
er han da færdig. Vi diskuterer stadig Bryllup, og det bliver sikkert paa Wandals Hotel i Svendborg,
da Far til Konfirmationen inviterede [sagfører] Lacoppidans, skal Nyboes [Tøjstrup] og Petersens
[Forhaabningslund] ogsaa med, og saa vil jeg gerne have Andersens [fra Steensgaard] fra Langeland
med, d.v.s. vi bliver c. 40, og det kan vi ikke være herhjemme, saa jeg holder paa det skal være i
Svendborg, det bliver alt for meget for dem herhjemme, da vi jo hverken har Stole, Servise eller
Rum til saa mange. Og skidt, min Skat, vi to faar jo hinanden, om vi saa skulde vies paa Nordpolen
og det er dog det vigtigste, ikke sandt?
Jeg vilde ønske vi var lidt nærmere 5 Juni, den sidste Tid falder altid længst, det maa blive en
dejlig Følelse den Dag eller Aften vi damper af til Nyborg eller Odense, hvor vi nu skal lande.
Naa, imidlertid har Snedkeren været her og afhentet “Tante Botte” til videre Indpakning, hun har
faaet Halm paa Ryg og Mave og er blevet omvundet med Sække, saa jeg haaber hun taaler Rejsen,
der gik yderligere en Liste af, da hun blev transporteret ned af Trappen, men jeg antager
Mühlhausen (sikke et Navn for Resten at rende rundt med) er Mand for at sætte den usynligt paa
igen. [Dækketøjskabet må stamme fra mors tante, Botte Rützou, som var datter af Julie Wiggers
søster, Ina Rützou f. Fog).
Men nu, “min kære”, (hvor har du kapret det Udtryk fra, det virker som Isvand ned ad Ryggen), jeg
har ikke mere at skrive om, saa du maa nøjes med dette denne Gang. Jeg skal hilse fra Familien.
Din Grete.
Jeg har nu købt en nydelig lille Kamin, der kommer til Gentofte Mandag. 169 Kr, Regningen sendt
til Far.
Johs til Grete:
Kbh. 22/4-26
Min egen Skat!
Tusind Tak for Dit sidste Brev, af hvilket jeg ser, at Kakkelovnsspørgsmaalet nu er i Orden. Ja, det
er mest Forretninger, jeg i den sidste Tid har underholdt Dig med, men der er jo ogsaa endnu
adskilligt tilbage at ordne, før vi to er naaet saa vidt, at vi kan give det hele en glad Dag og rigtig for
Alvor tilhøre hinanden i saa herlige Omgivelser, som Vierwaldstättersøen har at byde paa. Jeg har
allerede været ved at studere, hvordan Rejsen bedst kan tilrettelægges, og jeg er overbevist om, at
den baade i den ene og den anden Henseende vil blive en stor Oplevelse for os begge. Jeg kan i
hvert Fald ikke foretille mig noget bedre end at rejse ud i den vide Verden helt alene med Dig som
min unge Brud. Det vil, forekommer det mig, blive en god Indledning til det Tidsafsnit, der tager sin
Begyndelse for os den 5. Juni. Og allermest ideelt vilde det jo være, om vi ved den Lejlighed kunde
se bort fra al Snusfornuft - den kan der saamænd altid blive Plads for senere - og i glad Fortrøstning
imødese de Følger, som en saadan Rejse i saa Fald eventuelt vilde kunne faa. Men som den
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moderne unge Kvinde, Du er, sværger Du maaske til Snusfornuften, og saa skal jeg heller ikke have
noget derimod at indvende.
Jeg skal ikke lægge Skjul paa, at jeg længes stærkt efter den Dag, da jeg omsider kan kalde Dig
min egen lille Kone. Denne Overgangtid er ikke særlig yndig. Herovre er alt jo i Opløsning, og jeg
forstaar af Dine Breve, at Du heller ikke har noget særligt imod snart at sige Frøkentitlen Farvel.
Det er kedeligt med al den Uro, Thaares Besøg har givet Anledning til, selvom Forholdene nu synes
at have bedret sig lidt. Men lov mig nu ikke at lade Dig gaa formeget paa af det Hele; jo mindre Du
spekulerer derpaa, des bedre. Godt at Du ikke skal bo en Vinter til i Willemoesgade [hos Thora
Hald], det maatte jo til sidst gaa Dig paa Nerverne, og jeg har aldrig været rigtig glad ved at vide
Dig anbragt der. Vi skal ogsaa passe paa ikke at komme ind paa noget Arrangement med faste Tider
o.s.v. Overdrivelser gør altid Fortræd i det lange Løb.
Du kan tro Haandværkerne huserer slemt for Tiden. De er nu godt i Gang med Arbejdet, og jeg har
lige bestilt en god, rummelig Vaskekumme, som nu skal sættes op i Soveværelset. Det vil koste 78
Kr. foruden Rør og Opsætning, alt i alt vistnok ca. 110 Kr. Det er jo ikke saa lidt, men saa sparer vi
baade Servante og Vaskestel. […]. Haven arbejder jeg stadig i, igaar lagde Marie og jeg Ærter og
Kartofler. Hvad Attesterne angaar, skal de nok komme i Orden i rette Tid. Jeg har faaet fat i dem og
venter nu kun paa Erklæringen om, at jeg ikke er “under vedvarende Fattigdomsforsørgelse”, noget
man skulde synes, det var forholdsvis let at faa Klarhed over.
Og saa, min Skat, vil jeg endnu engang forsikre Dig, at jeg længes stærkt efter Dig og glæder mig til
at se Dig herovre om 2-3 Uger. Gid Tanden nu ikke maa genere Dig for meget, og gid de sidste
Dage i Dit Barndomshjem maa blive saa glade for Dig som muligt. Mor var glad for Brevet, Du
skrev til hende.
De varmeste og kærligste Hilsner fra Din egen
Johs.
Hils hele Familien saa mange Gange fra mig, ogsaa Bedsteforældrene, hvis Du ser dem.
Det er sandt, der er jo Spørgsmaalet om, hvem der skal være Forlovere. Først og fremmest bliver
det vel vore Fædre, men dernæst kan vi jo have en til hver, hvilket dog ikke kræves. Jeg var jo
Svends Forlover, men til Gengæld er der Hensynet til Holger. Har Du tænkt over det Spørgsmaal?
Det maa vi jo snart have afgjort.
Johs til Grete:
Gentofte 23/4-26
Min egen kære Gretchen!
Jeg har lige i dette Øjeblik modtaget de vedlagte Tegninger fra Haslund og iler med at sende Dig
dem. […].
Jeg har prøvet paa at faa Hedda og Svend herud, men de kunde ikke paa Grund af noget Arbejde,
Svend skal have færdigt. Jeg har dog været oppe hos Hedda en Eftermiddag og skal hilse Dig fra
hende. Far er temmelig sløj for Tiden, og jeg er nær ved at tro, at han hellere maa blive hjemme
under Bryllupet. Der kommer jo mange Mennesker med, og det vilde ikke være let, hvis han skulde
blive daarlig i Svendborg. Det er mig selvfølgelig en Skuffelse, at han ikke kan være med og føre
mig op ad Kirkegulvet, saa maa Holger jo træde til i hans Sted. Men jeg fik et tydeligt Indtryk i Gaar
af, at det vistnok ikke gaar. Hvad Malerarbejdet angaar, mon vi skal vente med det, til Du kommer
herover? Du ved jo nøjagtigt hvordan Gardinerne ser ud, og at sende Prøver over til Dig duer
vistnok ikke. Men det kan Du faa, som Du vil.
Ellers har jeg ikke noget særligt at skrive om. Jeg haaber, Du har det godt og er ved godt Mod. Her
er alt ved det gamle bortset fra Haandværkerens Raseren.
De kærligste Hilsner min egen Skat fra Din
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Johs.
Hils hele Familien mange Gange.
Grete til Johs:
Krumstrup 23/4 [1926]
Min egen Ven! Tusind Tak for dit lange Brev i Dag, jeg har ogsaa haft Kortet fremme og fulgt
Ruten, som jeg antager vi skal, det er som en skøn Drøm altsammen, Familien har nu endelig fundet
ud af, at vi skal til Finland, og de er lykkelige i Troen, hvor de har faaet Ideen fra, begriber jeg ikke.
Jeg vil sige dig, jeg beklager dig, der render rundt i alt det Rod, men du er vel flyttet op til din Mor
nu, det hjælper jo paa det, hvad gør Vivi? tænker hun snart paa at komme i Orden paa Rævebakken.
Vi ser nu omsider Ende paa alle de prosaiske Haandklæder, Vidskestykker o.s.v., det bliver
forfærdelig spændende at komme over at lægge det hele paa Plads, og Johs, hvor vil vi nyde at
komme hjem, naar vi har rejst end 14 Dages Tid. De fleste Brudegaver bliver vel sagtens sendt til
Gentofte, saa vi ser dem slet ikke før vi kommer hjem fra Bryllupsrejse.
Men ser du, min Skat, du har jo ikke helt Uret m.H.t. mit Standpunkt over for “Snusfornuften”,
men det maa du ikke være skuffet over, Johs, min Kærlighed til dig er saa stor, saa stor, og vor
Lykke bliver først rigtig fuldendt den Dag, vi faar dit og mit lille Barn, men selv om vi synes, at vi
kender hinanden nu ud og ind, er jeg dog sikker paa, at vi i Løbet af det første Aar vil opdage mange
Ting, saavel gode som daarlige hos hinanden, som vi skal vænne os til og bære over med, og det vil
være betydelig lettere under normale Forhold, og derfor mener jeg, at det var bedst om det første
Aarstid gik, før vi fik Ansvaret for et lille Væsen, men saa vil jeg ogsaa nok bede om en lille
Thorborg, der maa dog ikke være noget i Verden saa dejligt.
Jeg beklager Hedda og Svend, hvis de virkelig ingen Børn skulde faa, men tænk ogsaa de
Bebrejdelser Svend vilde blive udsat for af Thaare, jeg tror da baade hun og Hedda blev kulrede
(mon det staves kuldrede?)
Jeg haaber, du vil synes om Kaminen, […]. Den første Vildandemutter er kommet med 9
Ælllinger i Dag, Svalen er kommet og Birken er sprungen ud, saa nu kunde det ellers godt blive
Varme og Sommer. Hvordan gaar det med Blomsterbede? Det var saa yndigt med mange
Sommerblomster, Morgenfruer, Zenia, Løvemund og Torskemund og Levkøjer, men hvornaar de
skal plantes, aner jeg ikke, det kan gerne være, det er for tidligt. Vil du hilse din Mor og takke hende
mange Gange for Brevet. Mange Hilsener til min egen Dreng, og et stort Smækkys fra
Grete.
Grete til Johs:
Krumstrup 24-4 [1926]
Kæreste Johs! Tak for Brev og Tegninger, jeg synes Bordet med de lige Ben er nydeligt, og svarer
udmærket til Stolene, saa jeg mener vi skal bestemme os til det. Prisen er sandelig heller ikke ublu,
men ser du, mit Bordtæppe er 95 cm, saa det Maal maa Pladen ogsaa have. Det er rigtignok
kedeligt, hvis din Far ikke kan komme med til Brylluppet, men der er jo ogsaa nogen Tid endnu, saa
hans Helbred kan bedre sig, og jeg maa sige, at hvis dine Forældre vil bo i Svendborg, er de jo
nærmere Lægehjælp end hvis de vil bo hos os, hvad de selvfølgelig er saa velkomne til, men endnu
er det jo heller ikke bestemt afgjort, hvordan det bliver, vi skal for Resten til Svendborg nu om et
Øjeblik, saa vil Far tale med dem paa Wandall om det, der er jo ikke mere end 14 Dage til
Indbydelserne skal sendes ud. Hvad angaar Forlovere, synes jeg, vi skal nøjes med en hver.
Jeg tror, Farven i Herreværelse og Kontor skal være den samme brunliggraa Farve, som der er nu i
Herreværelset, og saa mener jeg der skal en graalilla i Spisestuen, kan det i det hele taget lade sig
gøre at vente, til jeg kommer derover, tror du?
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Hvordan har Roserne taalt Vinteren, der var gaaet saa mange ud her, vi har faaet Planter til et Par
nye Bede, 85 med dem og dem, der er gaaet ud, og kan du saa tænke dig, Havemanden har af en
Fejltagelse beskaaret Slyngroserne ved Enderne af Havebroen, saa de er lige saa vidt nu, som de var,
da de blev plantet for 2 Aar siden, det er den Slags, der er saa morsomt.
Jeg kan glæde dig med, at jeg har faaet mit Ur gjort i Stand, jeg kan slet ikke forstaa, jeg har
kundet undværet det saa længe. Jeg synes, det er en hel Evighed siden, jeg saa dig sidst, og en hel
Evighed, til at vi skal se hinanden, tænk hvis vi skulde have været forlovet i flere Aar, det havde
ikke været til at holde ud, men det er nu ogsaa værre, jo nærmere man kommer, i Vinter syntes jeg
ikke, det var saa slemt at vente. Min Skat, jeg længes saadan efter dig, men noget mere aandrigt kan
jeg ikke berette i Dag, og da du ikke har Syvmilestøvler, hjælper det jo ingenting.
Masser af Hilsener, min egen Ven fra
din Grete.
Jeg ved ikke om Svend har fortalt dig, at Kai er gaaet fra Eksamen, og de venter Fru Rix over for at
drøfte, hvad der nu skal gøres ved ham.
Johs til Grete:
Kbh. 27/4-26
Min egen kære Gretchen!
Tusind Tak skal Du have for Dine sidste Breve, det var jo udmærket, Du syntes godt om
Tegningerne. Gid Lucht nu ogsaa snart havde haft sin færdig, jeg har lige rykket ham for den. Du
skriver, at Du længes, og jeg kan forsikre Dig, at jeg gør det ikke mindre, min Skat. Det skal blive
dejligt at ryste Støvet af Fødderne og følges ad til mildere Himmelstrøg. Og Dagligdagen derpaa
glæder vi os da ogsaa til, ikkesandt? Den vil jo nu faa nyt Indhold for os begge. O welch ein Glück
geliebt zu Werden, und lieben Göttern! Welch ein Glück. Jeg maa virkelig give Schiller Ret. Jeg har
ellers oplevet forskelligt, siden jeg sidst skrev. Lørdag Aften var vi hos Werners paa Rygaard, det
var meget hyggeligt, og Du skulde naturligvis ogsaa have været med. Og endelig er det lykkedes
mig at se Birthe - ved en Familiemidag hos Balles. Hun er uden at være nogen Skønhed nydelig og
af et stilfærdigt men kvikt Væsen, saa jeg tænker ogsaa, Du vil synes om hende. Vi spillede Bridge,
og Mette var ogsaa med, hun er lige kommet op, men kan endnu kun humpe omkring. Teatret kan
hun ikke have noget at gøre med foreløbig. Det var kedeligt, Du ikke kunde være med. Far er da
heldigvis lidt bedre nu, han er meget begejstret over, at Rosenbedet er blevet gjort fint i Stand. Vor
egen Have gør ogsaa Fremskridt, jeg haaber den skal være i fin Stand, naar Du kommer herover, det
morer mig at gaa og sysle lidt i den i ledige Stunder, og det er langt mere overkommeligt nu end i de
første Aar. Jeg tror da, Roserne her har klaret sig godt i Aar, de er lige blevet beskaaret og skal nok
skyde kraftigt, naar Varmen kommer. Foreløbig er det jo lidt halvkoldt. […].
Mühlhausen, som Vivi har talt med, var ikke videre imponeret af Tante [dækketøjsskabet], han
syntes ikke, det var værd at gøre for meget ved det gamle Liv, men det var vel heller ikke
Meningen. Jeg syntes, den gamle Fregat tog sig helt pæn ud og skal nu træffe Aftale om, hvad der
skal ske med den. Ellers er der vist ikke noget særligt denne Gang. Jeg skal saa nok sørge for
Snustobakken, som jeg forstaar, Du anser for et nødvendigt Tilbehør til Bryllupsrejse-Udstyret. Jeg
skal spise Middag hos Svend og Hedda i Dag, saa vil jeg ved samme Lejlighed vise dem
Tegningerne fra Haslund. Fattigattesten har jeg modtaget, saa nu skal jeg med det første sende Dig
hele Dyngen af Attester. Flere af Spørgsmaalene er jo lidt nærgaaende, men jeg kan dog heldigvis
med frelst Samvittighed besvare dem alle paa tilfredsstillende Maade. Tror du ikke, Svend vilde
sætte Pris paa at skrive under for mig sammen med Far. Holger vil jo rimeligvis komme til at
“følge” mig, og i modsat Fald behøver vi jo slet ikke at tale om, at der har været mere end een
Forlover for hver. Men i saa Fald maatte Du jo ogsaa have to Garanter. Lad mig nu lige høre, hvad
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Du mener herom, saa skal jeg sende Attesterne, og saa kan der jo blive lyst Søndag den 9 Maj,
hvilket ganske vist ogsaa er sidste Frist, nej næstsidste mener jeg - foruden at der maaske kan være
Tale om Store Bededag.
Gid dette Brev nu maa træffe Dig i en glad for fornøjet Sindstilstand. Det hele ser jo da godt ud for
os, synes jeg. Nu er jeg spændt paa at høre om de endelige Arrangementer m.H.t. Bryllupet. Du vil
nok hilse hele Familien saa mange Gange fra mig. Og maaske saa sende mig Billederne, naar Du har
dem. De kærligste Hilsener til min egen Pige fra Din egen
Johs.
Grete til Johs:
Krumstrup d. 28/4 [1926]
Kære Skat! Tak for Brevet. Som den rare Pige, jeg er, skriver jeg omgaaende til dig igen, skønt jeg
ellers ikke har oplevet noget særlig siden min sidste Udgydelse. Jeg er meget fornærmet paa
Mühlhausen, jeg antager nu han fisker for at sælge os et andet Skab, Snekeren, som pakkede det ind,
var meget begejstret for det, og jeg mener, det skal gøres i Stand, saa det staar paa Højde med de
andre Møbler, og saa vil jeg forøvrigt sk… hans Mening og ham selv op ad Ryggen. […].
I Gaar var Mor, Bodil og jeg ude at sælge røde Korsmærker, det er en tvivlsom Fornøjelse, men vi
gjorde dog hel god Forretning, jeg opnaaede ved samme Lejlighed at komme til Højvang og syne
Plejebarnet der, du ved den lille fra Børnehjemmet [hvor mor havde arbejdet]. Det er blevet en
dejlig Dreng.
Jeg havde Kort fra Fru Andersen Steensgaard i Gaar, at de har faaet en lille Pige, jeg anede ikke,
de ventede nogen, saa det var en Overraskelse, hun ligger paa Rudkøbing Sygehus, saa hvis Vind og
Vove lægger sig i nær Fremtid, vil jeg over at se til hende. Nu er det et Spørgsmaal, om hun
kommer til Brylluppet, naar hun har saadan en at tage sig af, kender jeg hende ret, gør hun det ikke.
Angaaende Brylluppet, er vi ikke saa mange Skridt nærmere Afgørelsen, vi var nemlig paa Wandall
forleden for at tale med Værten, Menuen var bestemt o.s.v, men saa skulde vi se Lokalerne, de var
blevet lavet om, og var gyselige, idet Spisesalen var ovenpaa og Opholdslokalerne nedenunder paa
næste Etage, saa nu tænker vi paa at faa det paa Højskolehjemmet i Svendborg, hvor der er de
yndigste Selskabslokaler, men vi overvejer altsaa endnu, jeg er lige ved at brække mig af
Overvejelser, de ligger nu ikke for mig. Dernæst er der atter en Forandring i Programmet, vi mener
nemlig, at vi alligevel ikke behøver at bede Petersens og Nyboes med, naar Brylluppet ikke skal staa
herhjemme lige i Næsen paa dem, og saa i Stedet bede Pastor Hjorts og Dr. Barfoeds med. I alle
Tilfælde skal hele Familien saa her til om Søndagen til Frokost Kl. 1, og saa kan de nyde
Krumstrups Herligheder i Ro, selv om det bliver vor behagelige Nærværelse foruden. Hvis du gerne
vil have Svend som anden Forlover, saa er det mig det samme, jeg vil saa bede Onkel Heide være
min [Hans Peter Heide, forpagter på Bygholm, var gift med en søster til Lauritz Fog]. Pastor
Sørensen var paa Visit i Gaar, og jeg spurgte ham om, hvordan vi skulde forholde os angaaende
Lysningen, han sagde, den 16 Maj var sidste Termin, og at jeg hos Sognefogden her skulde have en
Lysningsbegæring, og dertil skulde jeg have din og min Daabsattest. Hvad skal jeg for øvrigt med
dine Attester? Skal Præsten have dem, eller anden Øvrighed. Du har rigtignok travlt min Skat, og
sikke jeg skal spænde mig for, naar jeg om godt 14 Dage kommer og skal købe Stel, Glas, ja
Køkkenudstyret maa du slippe for at staa Fadder til. Jeg havde tænkt at rejse hjem igen d. 25, lige
efter Pinse, saa er der ikke lang Tid til, jeg synes det er som at vente udenfor Porten til det
forjættede Land. Jeg kommer altsaa en Lørdag, saa vi kan være sammen hele Søndag, til 10.23, det
er egentlig det mest fjollede, der er til, at Forargelsen vilde være lige stor, hvis jeg Aftenen før
Præsten havde sagt Amen blev hos dig, som hvis jeg Aftenen efter tog hjem med 10.23, men med
Lov skal Land bygges, ellers vilde det vel ogsaa være en rar Pærevælling.
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Men lige meget, det skal være rart i den kommende Tid at kunde høre Aftentogen dampe af uden
at skulde med. Jeg bliver demoraliseret her hjemme, vi gaar i Seng hver Aften Kl 9, og Kl 8½ er jeg
skeløjet af Søvn, men saa har vi ganske vist ogsaa gaaet og traadt op af hinanden hele Dagen, det
bliver jo mere opvækkende, naar jeg først faar min lille Mand hjem hen paa Eftermiddagen. Du maa
vel være tidlig hjemme nu? Hvordan gaar det for Resten med det til Rigsdagstidende, skal det med
paa Bryllupsrejse? Jeg spørger bare?
Linkas Hvalpe har faaet Øjne og er begyndt at antage Form af Hunde. - Kirsten er til Doktor i Dag
med sine Knæ, vi er bange, hun har Leddevand i dem, da hun har saa ondt i dem, at hun ikke kan
bøje dem. - Billederne har jeg ikke faaet ud af Apparatet endnu, da jeg stadig mangler den sidste
Film, jeg mangler baade Emne og Sol. - I Søndags var Petersen Bøgeskov med Niels her, Poul blev
beriget med et elegant Sølvcigaretui, han er ikke daarlig, samme unge Mand opnaaede samme Dag
at ryge sig en Nicotinforgiftning til, saa han gik med Kvalme, og det er gevaldigt, hvor det har
kureret ham for at ryge. Men det skal heller ikke være rart, vel?
Det skal ikke være morsomt at være Kylling i det Møjvejr, de sølle Asner sidder i Tønden (ikke
paa) hele Dagen. Men nu er jeg udtømt for alle lokale Nyheder, skriv snart igen, min Skat.
Din egen Grete.
Johs til Grete:
Gentofte, 30/4 - 1926
Kæreste Gretchen!
Tusind Tak for Brevet forleden. Det er nok ikke let, kan jeg forstaa, at faa truffet Bestemmelse om,
hvor Bryllupet skal være, hvem der skal med o.s.v., men forhaabentlig kan I nu snart se en Ende paa
disse Overvejelser. Jeg har nu faaet en Tegning fra Lucht, men er jo ikke rigtig sikker paa, den vil
passe til de Møbler, vi nu har bestemt os til. Jeg viste den til Damen inde hos Haslund, og hun
mente, det hellere maatte være noget i den Retning, hun har ridset op i Hjørnet af Skitsen øverst
oppe. Det tror jeg hun har Ret i, og Lucht har ogsaa sagt, han godt kan lave det paa den Maade. Der
bliver saa et Blad foroven, det samme, som findes paa Stolene og paa Bordbenenes øverste Stykke.
Jeg syntes nemlig det var lidt bart og forelsog derfor at foretage en saaden Udskæring. Det mente
Damen ogsaa vilde gøre Bordet smukkere, og Svend og Hedda syntes det samme. Jeg haaber derfor
ikke, Du har noget at indvende mod den lille Forandring, som vil fordyre Bordet med ca. 25 Kr.
Reolen vil koste ca. 450 Kr. Hvis Du selv har andre Forslag, saa kom bare med dem. Jeg har nu to
Gange talt med Mühlhausen om Skabet, men han er ikke til at formaa til at pudse det op som de
andre Ting. Han siger der er store Revner i Fineringen, som ikke kan udbedres; selvom man vilde
ofre 200 Kr paa det, vilde Resultatet dog blive daarligt og utilfredsstillende for alle Parter. Det
eneste der er at gøre, siger han, er at give det noget Farve og Politur og saa naturligvis udbedre de
værste Skavanker. Det vil koste en Snes Kr, og han mener ogsaa, det vil komme til at tage sig meget
pænt ud efter den behandling. Du vil forstaa, jeg under disse Omstændigheder har maattet give
efter. […].
Jeg var forleden Dag oppe hos Svend og Hedda. Det ser nok saa galt ud som aldrig før m.H.t.
Forholdene i Horsens. Vilhelmsen [bestyrer af Rix Manufaktur] vil ikke længere blive ved paa den
Maner, og Svend er overbevist om, at nu er det Alvor. Fru Rix og Kai kommer til Byen nu, de skal
bo paa Hotel; det bliver ikke lette Forhandlinger at føre for nogen af Parterne. Jeg var helt klam, da
Svend havde sat mig ind i, hvordan det stod til. Svend har ligget i Sengen en Dag med lidt Feber,
vistnok mere paa Grund af Ærgrelse end Influenza. Ja der er mange Problemer til i denne Verden.
Jeg sender Dig hermed min Daabsattest. Vil Sognefogden nøjes med den, gaar det jo meget nemt.
Efter Loven, som jeg har her ved Haanden, skal han ellers se samtlige Attester, før han kan give Dig
den Attest, der forlanges, men det tager man maaske ikke saa højtideligt i Ryslinge. Men i hvert
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Fald skal jeg nok en af Dagene sende de resterende Attester. Hedda melder, at Ebba [Rix] har
klippet sit Haar. Det skulde hun jo nu ikke have gjort nu, da hun ved, at Moderen vil blive meget
vred over det. Det ser udfordrende ud, og der kunde jo være Vanskeligheder nok endda.
Ellers har jeg ikke noget særligt at berette om. Far gaar det meget godt med, men jeg har nærmest
opgivet at faa ham med til Bryllupet. Det værste er, at der gaar saa lang Tid, før han kan faa os at se
som gifte, men som sagt jeg tror, vi maa opgive det. Jeg haaber, Du har det godt og ikke generes af
Tanden. Hvor er det længe siden, vi har set hinanden, og hvor skal det blive rart at være lidt
sammen igen om en fjorten Dages Tid.
De varmeste og kærligste Hilsner fra Din egen
Johs.
Jeg, glæder mig rigtig til, Du skal se Haven. Den ser tiltalende ud nu kan Du tro. Prydbuske og
nygrusede Gange. Men nu Farvel for denne Gang min egen Skat, nu maa jeg hen med Brevet. Hils
hele Familien fra mig.
Grete til Johs:
Krumstrup 1-5-26
Kære Johs! Tak for Brev og Tegning i Dag, den er meget enkel og pæn, Luchts Tegninger er jo ikke
saa tydelige som Haslunds, men der skal ikke være mange Spræl ved en Reol, saa er denne af tilpas
Højde og svarer til de andre Møbler, maa han vel hellere gaa i Gang med den med det samme.
Jeg har været hos Sognefogden i Dag, og han var lige ved at gøre mig tosset, han er lige blevet
Sognefoged og har aldrig haft at gøre med et “udenbys” Tilfælde før, saa han sagde, at han ikke
kunde give os Lysningsbegæringen uden vi begge kunde møde og med hver sin Forlover, men da
jeg syntes, det lød lidt utroligt, ringede jeg til Lacoppidan, og blev trøstet med, at saa galt var det
ikke, Attesterne kunde sendes til dig og din Forlover, men skal vi alligevel ikke holde os til een
Forlover hver, ellers skal de vel ogsaa sendes til Onkel Heide, og det er da saa besværligt. Men i alle
Tilfælde, send mig endelig dine Attester omgaaende, for jeg tiltror ikke Martin Mortensen at
arbejde med Iltogsfart. I alle Tilfælde kan vi ikke naa at faa lyst paa Søndag. Hvor er der mange
Dikkedarer. Vi er nu langt om længe blevet enige om Brylluppet, og paa Mandag gaar
Indbydelserne i Trykken, saa Familien vil inden længe blive belemret med indholdsrige Breve, du
vil vel ingen have?
Men det bliver altsaa som først bestemt paa Wandall, da der viste sig at være et Værelse ved Siden
af Spisesalen, det er i alle Tilfælde rart, at det nu er bestemt. Menuen bliver, men vov paa at røbe
det, klar Suppe, Laks med Hollandaise, Slikasparges, Kyllinger, Is m. Jordbær, og
Overflødighedshorn. Hvor har Vejret været dejligt de sidste Par Dage, du skulde jo alligevel været kommet over til din
lille Kæreste i Aften, saa vi kunde have faaet en dejlig Søndag, jeg vilde hverken have faaet
Tandpine eller Influenza. Jeg har for Resten faaet den fatale Tand rodfyldt, og mærker ikke mere til
den, den skal rigtig plomberes inden jeg rejser til Kbh.
I Gaar Aftes var vi hos A.B.C.D.’s [Forhaabningslund] til en “Taar” Kaffe. Meget spændende.
Med Hensyn til Rullegardinerne, saa holder jeg paa dem over hele Huset, da Trækgardiner er min
Rædsel, de ser altid sjaskede ud.
Det er nok en værre Redelighed paa Østerbrogade, det er nu Synd for Svend. Jeg gad vide, hvad
det ender med, nu bliver der vel en endelig Afgørelse paa det. Men det er ogsaa godt det samme, det
var alligevel uholdbart i Længden. Jeg kan godt forstaa, Ebba har klippet sit Haar, selv om
Tidspunktet var mindre velvalgt, skønt jeg ikke synes, det kommer Fru Rix ved.
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I Morgen venter jeg de første Gæslinger, det er meget spændende, vi har et Plejebarn inde for
Tiden, i Form af en lille gul Kylling, som har faaet det gale Ben ud af Ægget, alt hvad den gør, i
Ordets bogstavelige Betydning, bliver beundret af Familien.
Børnene har haft fri fra i Gaar, Poul har tromlet og saaet Roer hele Dagen, saa er han i sit Element.
Thaare rejser saa først paa Mandag, godt det samme, hvor kan man blive træt af at vade i saadan et
Menneske, og hun er nu ikke opmuntrende, mon Svend ikke nyder Ferien?
Du kan tro, jeg glæder mig til at se Haven, jeg vil tro, den er pæn, bare vi nu faar godt Vejr i Pinsen,
sikke rart vi saa skal have det, det faar vi vel for Resten ogsaa nok i Tilfælde af Regnvejr.
Jeg ved ikke, om du erindrer, at det var mine vise Ord, at det vilde vare længere end du beregnede
med Haandværkerne, men det er da godt, de fik begyndt saa tidligt, nu naar de jo nok at blive
færdige, oven paa skulde de jo gerne være helt færdige til jeg kommer. Hedda skrev, du havde faaet
Prøven af Gardin og Sengetæppe, hvad du skulde med Farven paa Sengetæppe ved jeg ikke rigtig,
vi blev enige om, at der skulde graat paa Væggen der, ikke?
Men Familien snakker, saa jeg vil opgive min Skriveri for i Aften. Mange Hilsener, min egen Ven
fra din Grete. Husk nu at sende Attesterne med det samme.
Johs til Grete:
Kbh. 3/5-26
Kæreste Gretchen!
Tak for Brevet i Dag. Forloverspørgsmaalet kan ikke saa godt laves om nu, da det hele saa vilde
sinkes noget, men nu sender jeg Dig alle Attesterne, saa naas det jo ogsaa sagtens. Jeg har lige set
Dækketøjsskabet, og det er blevet rigtig pænt, synes jeg, ogsaa noget dyrere, end han oprindelig
mente. Det glæder mig at høre, at der nu er blevet truffet en endelig Ordning m.H.t. Bryllupet, nu
skal det blive morsomt at se Indbydelserne, som altsaa snart kan ventes. Jeg har nu omtrent opgivet
af faa Far med til Bryllupet. Han vilde ikke faa nogen Glæde af det, det er vi alle enige om, og saa er
det jo en Skam at udsætte ham for de Strabadser. Jeg synes desværre, han er ret sløj i dette Foraar.
Jeg bor nu oppe paa Ibsensvej, og Mor sørger for mig paa bedste Maade. Vi havde det meget
fornøjeligt i Gaar, Margrethe var der med Børnene fra Lørdag til Søndag, og de var virkelig meget
søde, de hjalp mig med at saa Blomsterfrø o.l. i Haven. Carl G. og Mette var der ogsaa, og jeg maa
sige, at det har udviklet sig langt bedre, end man havde turdet haabe, de var glade og fornøjede
begge to, og jeg skal i Dag spise Middag hos dem. Mettes Ben er ikke helt godt endnu, men hun kan
dog bruge det. Jeg skal saa bestille Bogreolen hos Lucht. Det er jo ikke med nogen særlig Begejstring, jeg gør det,
da jeg, som Du ved, hele Tiden har ment, vi vilde være lige saa godt tjent med Mahonigreolen, der
efter min Mening uden Skade vilde have kunnet staa sammen med Egetræsmøbler. For mig er der
næsten lidt umoralsk ved at kassere en saa god og værdifuld Ting, som man engang har bestemt sig
for og været glad ved. Men da jeg har forstaaet, at det er Dig meget om at gøre at komme af med
den, kan jeg godt give efter paa dette Punkt, som jo dog trods alt kun er af rent udvortes Art. Jeg har
dog ikke villet tilbageholde dette, da jeg indser, at der i Fremtiden kan opstaa lignende Tilfælde,
hvor vi i Kraft af vort maaske noget forskellige Syn paa den Slags Forhold kan komme til at staa
overfor det samme. Men jeg har det bedste Haab om, at det stadig skal lykkes os at blive enige. Paa
god Vilje fra min Side skal det i hvert Fald ikke komme til at mangle, og jeg erkender ogsaa fuldtud,
at der er andre Omraader, hvor Du har resigneret, maaske endda flere. Lad os nu være glade for, at
vi har Møbelspørgsmaalet fra Haanden. Det har givet meget at spekulere paa, og forhaabentlig vil
Resultatet blive tilfredsstillende, det kan jo først Tiden vise, da det er begrænset, hvad man kan se af
en Tegning. Og skulde der være et eller andet af det, jeg særlig har Ansvaret for, der falder mindre
heldigt ud, saa beder jeg om en mild og overbærende Dom. - Jeg har lige talt med Svend, og det ser
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ud til, at det nu glider med Forhandlingerne, selvom Bølgerne vistnok har gaaet meget højt. Det
ender vistnok med, at Vilhelmsen bliver Kompagnon og saaledes, at Fru Rix ikke faar noget med
Forretningen at gøre, de maa jo ogsaa for enhver Pirs se at holde paa den Mand.
Men nu har jeg vist ikke mere at berette. Det glæder mig at høre, Du ikke mere har ondt i Tanden.
Nu skal det blive rart snart at ses igen herovre. Du kan tro, Gentofte tager sig ud fra sin
fordelagtigste Side i disse Dage. De nyuudsprungne Tjørnehække og Træer liver mægtigt op i
Landskabet. De kærligste Hilsner til min egen Pige fra Din trofaste
Johs.
Grete til Johs:
Krumstrup 4-5-26
Kæreste Lamselaar! Gid jeg kunde give dig et Kys for den straale med Reolen, men det kan jeg
altsaa ikke paa saa lang Afstand, men det er mig en Trøst, at det sikkert har lettet betydeligt paa dig
at have faaet spyttet ud. Men et Spøg et andet Alvor, lige saa højt, jeg elsker dig, lige saa lidt kan jeg
lide Reolen, og selvom man ikke skal tale ondt om en Afdød, saa tillader jeg mig dog at sige, at den
vilde virke om en Spurv i Tranedans, mellem de smukke Egetræsmøbler, vi faar. Men, Johs, synes
du da jeg er saadan en skrap Satan, at du ligefrem paa Forhaand behøver at bede om “overbærende
Dom” for mulige Fejlagtige Beregninger. Jeg bryder forgæves min Hjerne for at finde Punkter, hvor
jeg skulde have resigneret, men jeg kan ikke med min bedste Vilje finde nogle, jeg tror slet ikke
Johs, at du rigtig forstaar, hvor meget jeg holder af dig og hvor glad jeg er ved Udsigten til
Tilværelsen sammen med dig i det Hjem som vi begge med lige stor Interesse har skabt, i alle
tilfælde Rammen til Hjemmet har vi, Hjemmet selv kommer jo nu kun an paa os. At der vil komme
Ting, hvor om du har den ene og jeg den anden Mening, tager jeg som en Selvfølge, og saa tager vi
en lille Tørn hvis det bliver nødvendigt, og er ellers lige gode Venner for det. Men det maa jo være
en manglende Evne hos mig til helt at vise mine Følelser for dig, hvis du endnu ikke er fuldstændig
klar over dem, men saa haaber jeg kun at vi ikke skal komme langt ind i Juni, naar vi kun er os to,
før du ved, at du har mig helt og holdent. Hvor jeg dog glæder mig til at se dig igen, og tak for
Attesterne, som jeg “paa Tro og Love” har kunnet underskrive, jeg sender Forloverattesten ud til
Bedstefar, han og Far underskriver saa, jeg antager vi naar at faa lyst paa Søndag, hvis Martin
Mortensen ikke finder nye Vanskeligheder frem. Bare vi sammen kunde have overværet Lysningen,
ikke saa meget for Lysningens Skyld, som for det at være sammen. Men nu skal du høre et
mærkeligt Træf, at der skal være Bryllup i Kirken 5 Juni Kl 5, saa vi er nødt til at holde Brylluppet
Kl 4, men jeg synes nu heller ikke det gør noget. Vi kommer i alle Tilfælde til at tage Bil til Nyborg
om Aftenen, der gaar ingen Tog senere end 10, men det er nu ogsaa den mindste Del af Sagen. Jeg
antager vi faar Indbydelserne i Dag, saa de kommer snart.
Du kan tro, her er yndigt nu, Skoven er helt udsprungen, kan jeg ikke friste dig til at komme paa
Søndag, skønt, min Skat, det er en væmmelig Tur om Natten, saa det vilde være Synd at opfordre
dig dertil.
Jeg havde Brev fra Fru Andersen, hun vil ikke gaa Glip af Brylluppet, hun tager Ungen med i
Babykurv, det er jo heller ikke saa langt.
Jeg har købt rustfri Knive i Brugsen, de er billigere der end i Byen, dem skal jeg til Ryslinge efter i
Eftermiddag. Filmen er sendt til Fremkaldelse, men jeg har endnu ikke faaet den.
Hvor er det dejligt, at vi nu er færdig med at bestille Møbler, idet hele taget er alting jo nu snart
klappet og klart, det er sandt, Salmer skal vi ogsaa have bestemt, er det mere end to? Jeg synes at
“Jert Hus skal I bygge”, og “Det er saa yndigt”, er saadan nydelige Salmer, men maaske vil du
foreslaa andre. Men husk at svare mig paa det.
Mange Hilsener, min Skat fra
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din Grete.
Johs til Grete:
Kbh. 6/5-26
Min egen Gretepige!
Du er en Perle, og Du skal have Tak for Dit sidste Brev. Jeg kan godt lide Dig for, at Du ikke lader
Dig gaa paa af, at man taler frit fra Leveren, saadan skal det være, selvom Menuen ikke altid kan
byde paa lutter Syltetøj og Flødeskum. Jeg har Indtrykket af, at Du ikke helt har forstaaet mig,
hvilket bl.a. har ført til, at Du faar lidt mere ud af mit Brev, end der egentlig staar i det. Jeg kunde
ogsaa læse Dit Brev saaledes, at jeg næsten havde Valget mellem det meget omtalte Møbel eller
Dig, men jeg gaar dog ud fra, at det vilde være en forkert Fortolkning. Og i øvrigt vilde Valget
heller ikke falde mig vanskeligt, for jeg vil ikke lægge Skjul paa, at jeg elsker Dig indtil
Svimmelhed. Møblerne er dog kun det mindste af det. Selvom de vadede i Penge og fine Møbler
paa, saa vilde deres Forhold dog være bundulykkelige efter min Mening - og efter Din med, tror jeg
at kunne tilføje.
Nu er Stolene fra Mühlhausen kommet, der mangler to, men dem kan vi først faa efter Bryllupet,
det har jeg vist glemt at fortælle Dig, men den Ulykke er jo ikke stor. I Morgen begynder Maleren
sit Arbejde, nu er det jo, om vi kan træffe de rette Farver. Ellers er der ikke noget særligt at berette
om denne Gang. Nu er der knap en Maaned til den store Dag, men jeg synes alligevel, det er en
Evighed. En Trøst er det jo, vi skal ses forinden, gid vi nu maa faa nogle rare Dage, naar Du
kommer herover, det skal ikke være Gardiner og Viskestykker altsammen, vel? Vivi spørger, om du
ikke et Par af Nætterne vil bo oppe hos hende paa Ræveskovbakken, saa var Du fri for det kedelige
Tog, og vi kunde eventuelt tage ud fra Morgenstunden. For øvrigt har Mor talt om, at vi gærne
maatte have Hønseri i deres Gaard. Den er jo stor nok til det, og det vilde jo kun være Far en
Fornøjelse at give Hønsene Foder, naar blot vi iøvrigt sørgede for dem. Men nu kan Du jo tænke
over, om Du synes, det bliver for besværligt. Kommunens Grund tror jeg ikke, der kan være Tale
om, vi kan leje. […]
Hils nu hele Familien fra mig. De kærligste Hilsner fra Din egen
Johs, som glæder sig heftigt til at se sin egen lille Kone herovre.
Grete til Johs:
Krumstrup 7/5 [1926]
Kære Skatten min! Tak for Brevet i Dag, du maa jo være tumpet, naar du faar saadan en spedalsk
Mening ud af mit sidste Brev, jeg har forgæves brudt min Hjerne med at finde ud af, hvordan du
kom til omtalte Fortolkning. Prøv at læse det igen, og jeg er sikker paa, du faar den rigtige Mening.
Her har du Billederne, jeg er saa glad for det af dig, det er da endelig et ordentlig et, paa alle andre
ser du ud, som om jeg havde bestilt 7 Reoler hos Lucht.
Nu er Invitationerne altsaa udsendt, Petersens og Nyboes gik med i Købet, saa det bliver jo ikke
noget lille Selskab, jeg glæder mig som en lille vild, i Dag havde vi allerede “Tilbud” fra Dr.
Barfoeds. - Vil du hilse Vivi, og sige mange Tak, fordi jeg maa bo et Par Nætter hos hende, jeg vil
forfærdelig gerne være hos hende i Pinsen, hvis det passer hende.
Martin Mortensen var dybt imponeret over, at vi havde faaet ordnet alle Attesterne uden hans
Hjælp, der var kun en Lysningsbegæring tilbage til Præsten, som du skulde have underskrevet, men
jeg paatog mig det store Ansvar at skrive dit Navn, saa nu bliver der lyst paa Søndag.
Men inden jeg nu igen glemmer det, har du faaet Kaminen, og synes du om den, hvorfor har der
været saadan en hellig Tavshed om den?
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I Morgen skal vi til Svendborg, jeg skal til Kirkeværgen for at bestille Salmer og Syngepiger og til
Gartneren for at tale med ham om Dekoration af Kirken. Saa vil jeg for øvrigt ud til den unge Pige,
som ogsaa skal have Bryllup samme Dag, for skal hun ogsaa have pyntet Kirke, kunde vi nemt
komme paa tværs af hinanden. Det er ikke helt lige til at blive smedet i Hymens Lænker. Men jeg
har jo nu ogsaa det sikre Haab, at det maa være dejligt, naar først man er der, særlig naar man faar
saadan en rar lille Mand, som jeg faar. Det er dejligt, vi skal ses paa Lørdag. - Det er forfærdelig
pænt af din Mor at vilde have vores Høns, men jeg tror ikke, det vilde blive til Fornøjelse for nogen
af Parterne, man skal helst have dem lige ved sine egne Vinduer, men kommer Tid kommer Raad, i
Aar vilde det alligevel være for sent.
Jeg havde Brev fra Margrete Eising i Dag, jeg skrev til hende forleden et blidt og venligt Brev og
undskyldte vor Mangel paa Dannelse med den store Travlhed, hendes var derimod ikke saa
engleagtigt, selv om det ikke blev spyttet ud direkte. Der har vi vist g’ort i Nælderne. Jeg har faaet
24 Kyllinger i Dag, det er et rædsomt Vejr for dem, her er lige kommet en Byge af en Blandling af
Sne og Hagl, Gæslinger skulde der ogsaa komme men Hønen jokkede den førstefødte i hjel.
Jeg har nu læst dit Brev en Gang til, og jeg kan ikke lade være at tro, at du har læst mit sidste Brev
som Fanden læser Bibelen, for der synes jeg netop, jeg fortalte dig lidt om, at jeg elskede dig, eller
fisker du, dit Uhyre, for at jeg skal fortælle dig det en Gang til, og det vil jeg ogsaa gerne gøre. Jeg
skulde nødig leve af en Menu, der bestod af “Syltetøj og Flødeskum” hver Dag, saa vilde man snart
sukke efter Øllebrød (som laves kan paa forskellig Maade), og da er det bare det gælder om at finde
den rigtige Tillavningsmetode, for at den kan smage godt. Jeg synes heller ikke der er Ende paa Maj
Maaned, men jeg antager nu alligevel, at Tiden vil gaa hurtigt, da den bliver delt ved min Smuttur til
Kbh.
Jeg gad vide om Fru Rix kommer, nu efter al det Vrøvl, hun har haft og lavet. Jeg har ikke hørt
noget fra Hedda om, hvordan det ellers er gaaet af. Men jeg synes kun, de har at sige ja og amen til
alt, hvad Vilhelmsen siger, han har dem slemt i Bukselommen.
Vi nyder en spirende Forelskelse mellem Esther og Sellelyng, det er en ren Gifteanstalt her paa
Gaarden, jeg tror dog, at Jomfruen gaar Skud forbi, hvilket hun er meget ked af, hun har, siges der,
en Søn paa seks Aar, han er maaske heller ikke saa let at faa til at gaa med i Købet.
Nu har de faaet Mund og Klovsyge paa Forhaabningslund, det rykker betænkeligt nær, bare vi dog
kunde undgaa det.
Men nu faar du ikke mer denne Gang, min Skat, det er ikke særlig morsomt dette Brev, men jeg
har ikke oplevet noget spændende, jo da, Skovrider Bang var her i Forgaars, men det er jo ophørt at
være spændende, saa du behøver ikke at ligne en Tordenhimmel af den Grund.
Tror du vi har naaet Svejts i Dag om en Maaned? Man kan næsten ikke forstaa, at det virkelig skal
være Tilfældet, at vi om den korte Tid altid skal være sammen.
Hils Familien mange Gange, jeg glæder mig til at lære Birte at kende. Tror du ikke de holder
Bryllup før min Brudekjole gaar af Mode?
Mange Hilsener og mange Kys fra din egen
Grete.
Paa Invitationen til Margrethe skrev jeg kun Helsingør, jeg kunde ikke huske Gadens Navn, men jeg
haaber da, hun faar det, vil du være ked af at ringe derop, og høre ad, det vilde være forfærdelig
uheldigt, om det gik tabt.

Johs til Grete:
Kbh. 11/5-26
Mit kære lille Rønnebær!
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Ja nu er der vel saa blevet lyst for os hos Præsten. Og Svarene paa Indbydelserne er formodentlig
ogsaa kommet. Jeg er spændt paa at høre Udfaldet, det kan næppe være mange, der holder sig
tilbage. Jeg haaber meget, Fru Rix kommer; deres indbyrdes Stridigheder har jeg jo hverken Lod
eller Del i, saa det var kedeligt, hvis de skulde komme i Vejen. Fra min Familie kan jeg ikke tænke
mig, der kommer Afbud, bortset fra Far, som dog ikke helt kan bestemme sig. Og nu kan jeg jo saa
begynde at glæde mig til, Du kommer, det skal blive rart. Gid vi nu maa faa nogle gode
Pinsehelligdage, saa vi kan komme noget ud sammen. Jeg havde Besøg af Huusom i Søndags.
Svend og Hedda har jeg derimod ikke set meget til, men det bliver der jo nok Lejlighed til under Dit
Ophold herovre. Tjørnekrogen ser haabløs ud for Tiden, kan Du tro. Ja Køkkenet er da i Orden, og
Kummen er sat op i Soveværelset, saa det er egentlig kun Malerarbejdet, der staar tilbage, og det er
vi godt i Gang med. Kaminen er sat op og tager sig rigtig godt ud, det er jo en væsentlig Forbedring
at kunne faa fyret op i den Stue. Vivi er flyttet op paa Ræveskovbakken, og det er jo rart, Du kan bo
der noget af Tiden. Tak skal Du have for Brevet og Billederne. Det er en værre Grinebider, Du har
faaet ud af mig, men det ligner vist for Resten godt nok.
Jeg glemte nok at skrive om Salmerne, men der er jo næsten heller ingen at vælge mellem. “Jert
Hus” er jo pragtfuld, og “Det er saa yndigt” kommer man vanskeligt uden om, saa jeg kan i et og alt
billige Dit Valg, jeg vilde selv have foreslaaet de samme. I har nok travlt med Forberedelserne, kan
jeg forstaa, men det er rart at være kommet saa langt.
Hils Familien saa mange Gange fra mig. Og saa Farvel min Skat. Du kan ikke tro, hvor jeg glæder
mig til det Øjeblik, da jeg kan kalde Dig min egen lille Kone. De kærligste Hilsener fra Din egen
Johs.
Det er en god Regn, der falder i disse Dage, gid vi nu ogsaa maatte faa nogen Varme.
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Grete til Johs:
Krumstrup 12/5 [1926]
Kæreste Johs! Det her bliver kun et Gallopbrev, da vi skal af Sted til Odense om et Øjeblik, men nu
har du mig jo ogsaa snart lyslevende, jeg kommer saa Lørdag med Eftermiddagstoget fra Ryslinge.
Tak for Brevet, ja, Skatten min, der blev lyst for os i Søndags, han havde nær aldrig faaet spyttet
cand. polit. ud, de menige tror sikkert, du er ved Politistyrken. Mon Frederik [Balle, der skulle
forrette vielsen] skal have en Attest for, at der er lyst?
Vi mangler nu kun at høre fra Nicolaj og fra Margrethe i Helsingør, hvorfor mon de forholder sig
saa tavse. Fru Rix kommer, det synes jeg er rart, men Afbud har vi faaet fra Pastor Hjorts, Fru Hjort
var syg, fra Hjalmar [Lund Andersen], som skulde til Barnedaab, Otto [Lund Andersen], som har
ondt i Maven, Petersen (A B C D), som skulde holde Grundlovsfest i sin Kreds, men Fru P.
kommer, hvilken Lykke.
Der skal synges tre Salmer, jeg har foreslaaet “Kærlighed fra Gud”, som den sidste, jeg har talt
med Kordegnen, Kirkeværgen og Kirkebetjenten, Organisten skulde jeg ogsaa have været hos, men
fik Degnen til at henvende sig til ham. Aldrig havde jeg troet det var saa besværligt at blive gift.
Hele Udstyret er i Stand nu, jeg sender det direkte til Gentofte, jeg glæder mig til at lægge det paa
Plads.
Vi skal bl.a. paa Jagt efter sorte Højstjærter til Pouls Fødselsdag i Dag.
Men nu faar du ikke mere, min egen Ven, jeg glæder mig noget saa voldsomt til at se dig igen.
Mange Hilsener til hele Familien.
Din egen Grete.
Grete til Johs:
Krumstrup 28/5 [1926]
Min egen lille Mand! Tak for sidst. Saa er jeg atter ved den hjemlige Arne, Rejsen gik ualmindelig
hurtig, i Roskilde garnerede jeg mig med “Tidens Kvinder” og lgn. interessante Blade, og jeg var i
Ryslinge et Kvarter over 5, hvor Per og Poul var efter mig. I Gaar Aftes var vi ved Nyborg Strand
med Aftensmad sammen med Nyboes og Amonsen, som har været her et Par Dage, der var aldeles
vidunderligt, du skulde bare have været der, Skatten min, saa havde det været fuldendt. I Dag skal vi
til Svendborg, og have den Ægtepagt ordnet hos Lacoppidan. I Dag holder saa Haslunds Møbler sit
Indtog, bare jeg var der til at tage dem i Øjesyn.
Frøken Sørensen har sendt os 12 henrivende hæklede Mellemservietter, var det ikke pænt af hende,
det gamle Skind. Nu har vi 30 i Tallet, det kan da blive til noget.
Jeg havde klippet et Mønster til Spisestuebesætningen af blaat Hyldepapir og det har jeg glemt, du
kunde vel ikke se om det ligger i Tjørnekrogen eller hos Vivi, det er mig om at gøre at faa det, kan
du ikke finde det, kunde du saa ikke opgive mig Maalet paa Skænken i Længde og Bredde, men
husk det nu.
Saa i Morgen er der kun 8 Dage til, det er jo trods alt ikke til at forstaa, jeg synes stadig 5 Juni
ligger langt ude i Fremtiden.
Men mine Oplevelser har jo ikke været saa store, og som du saa vist sagde, har vi jo ikke noget at
skrive om efter at have været sammen i 10 Dage, saa du maa nøjes med dette lille Livstegn for
denne Gang. Hils hele Familien mange Gange fra mig.
Jeg skal til det morsomme Arbejde at stoppe Strømper, det er godt jeg ikke begynder med to
Sønner og 3 Døtre alene for Hullernes Skyld.
Mange Hilsener og et lille Kys fra
Grete.
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Kan du huske, at du sagde at naar Dronningen fik Pagehaar, maatte jeg ogsaa? Hds. M. har alt haft
det i flere Uger! Ha!
Grete til Johs:
Krumstrup Søndag [30/5 1926]
Kæreste Johs! Tak for Brevet i Dag, det er grundet paa det Hundevejr, vi har, du igen faar Brev fra
mig, man ved næsten ikke, hvad man skal gribe og gøre i, naar det sjasker saadan ned, jeg har ellers
ikke saa meget at meddele. Jeg var i Svendborg i Gaar hos Lacoppidan, men der var intet at ordne,
det med Arven, var ganske misforstaaet, min Formue er gennem Fars Testamente bunden saa den er
urørlig, saa er der kun Renterne, som selvfølgelig skal nydes til fælles Bedste, men du får jo en
forvænt Kone, i Retning af, at jeg aldrig har staaet nogen til Regnskab for mine Penge jeg brugte,
saa en bestemt Sum om Aaret vil jeg have paa min Sparekassebog, saa jeg ikke skal behøve at bede
min lille Mand om 10 Kr, hver Gang jeg skal bruge noget, det forstaar du ogsaa godt, min Skat,
ikke?
Saa skulde jeg invitere til Frokost hos Bedsterne om Lørdagen, jeg fortalte dem, at du kom til Byen
Fredag Nat, saa det maa du endelig staa ved, og gøre dem Glæden at spise hos dem, de er meget
optagede af det, og det vilde være dem en Skuffelse, hvis det ikke blev til noget.
Vi fik Afbud fra Forpagter Andersens, de havde faaet Mund & Klovsyge, og Autoriteterne paa
Langeland er særlig strenge, saa alle var forbudt at forlade Gaardene. Jeg ringede imidlertid derover,
og maaske kommer de alligevel, da de ventede paa Svar fra Landbrugsministeriet om Tilladelse til
at sætte Køerne paa Græs, og dermed faldt ogsaa Forbudet væk, men de syntes, at de ikke kunde
vente med at sende Afbud, men vi lovede at vente til Torsdag Morgen med endeligt Svar. Jeg vilde
være forfærdelig ked af, om de ikke kom.
Brudepigernes Kjoler blev færdige i Dag, de er ikke lidt stolte, man skulde tro, det var dem, der
skulde giftes.
Mogens spiser ogsaa hos Bedstemor paa Lørdag, maaske skulde du selv skrive et Par Ord til
Bedstemor, det vil hun sikkert sætte Pris paa.
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Bedsterne, Thomas og Thora Barfoed, i deres taghave i Svendborg
Jeg tror, de sidste Dage bliver lange, skønt der er jo nu ikke engang saa længe til, min Skat, hvis du
vidste, hvor jeg glæder mig til at blive din lille Kone, og naar vi nu begge bliver de smaa Engle, som
vi foresætter os at blive, maa vi jo kun faa det allerbedste ud af Tilværelsen sammen.
Jeg blev færdig hos Tandlægen i Gaar, renset for Tandsten, og den bekendte Tand endelig
plomberet, saa du ser, jeg forsøger at komme saa fuldkommen som mullig ind i Ægteskabet, selvom
jeg som Engel jo ikke skulde behøve at have gebisset i orden for at bide fra mig.
Husk nu Passet!! Jeg antager at dette bliver dit sidste Kærestebrev, godt det samme. Jeg længes
efter dig, og glæder mig til Lørdag, du ringer til mig Lørdag, ikke sandt?
Mogens har haft et meget langt Brev fra Bonde, som klarer sig stolt i Amerika, og sender Hilsen til
os. Vi har ogsaa haft en højtidelig Skrivelse fra Bedstemors Broder, Onkel Poul [Wiggers], fra
Amerika. Hils hele Familien mange Gange fra mig, og husk Maalet paa Skænken. Masser af
Hilsener til min egen Dreng fra
Grete.
Vilde det egentlig ikke være ligesaa snildt at rejse over Jylland Sønderjylland, saa kunde vi tage til
Odense om Aftenen, hvor vi var sikre paa et ordentlig Hotel. Færgen gaar fra Nyborg 9.2 om
Morgenen.

Johs til Grete:
Gentofte 1/6-26
Kæreste Gretchen!
Tusind Tak skal Du have for Brevet. Ja nu er jeg da efterhaanden naaet til det Punkt, da jeg ønsker,
der havde været et Par Dage endnu at løbe paa, for selvfølgelig sammensværger alt sig nu til sidst
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for mig, saa jeg ikke synes, jeg kan blive færdig, men saadan gaar det jo ofte til sidst. Alle Møblerne
er nu kommet, og jeg er ved at sætte dem paa Plads. Den lille Stue er helt i Orden nu, og jeg synes,
det tager sig vældig godt ud. Møblerne fylder snarere lidt mindre i den, end jeg havde tænkt mig, og
de er smukke synes jeg. Det vanskeligste Punkt er jo Herreværelset. Jeg er ikke rigtig klar over,
hvordan Møblerne skal staa der, men forhaabentlig lykkes det ogsaa at finde et godt Arrangement
der. Jeg tør ikke benægte, at Øreklapstolen stikker lidt af sammenlignet med de andre Stole, men
naar der nu kommer Gardiner op, bliver det forhaabentlig noget mindre øjnefaldende, og nu er der
jo da gjort, hvad gøres kunde for at faa det saa ensartet som muligt. Det runde Bord er smukt, synes
jeg. Lucht har mærkeligt nok sat Mahogni under Øreklapstolen, og de andre er heller ikke blevet
forandret, men det maa vente nu. Jeg har nu truffet Aftale med kgl. Porcelænsfabrik om, at vi skal
laane nogle Kaffekopper hos dem, Tallerknerne kan vi faa med det samme. Der er i Dag kommet et
smukt Maleri fra Heides. Det er af Zacho og forestiller Larvik. Jeg har nu faaet min Cykle lavet i
Stand, og den er udmærket. Jeg har ogsaa fundet ud af, at vi nødvendigvis maa over Jylland, da vi
ellers skal op ved 4-5 Tiden om Morgenen. Den Færge Du skriver om har ikke Forbindelse. Jeg
regner altsaa med Odense som Startplads og skal i Morgen sørge for Billethefterne. Reichmark og
Schweizerfrancs har jeg bestilt. Klippet er jeg ogsaa blevet, og Tøjet har jeg faaet, ligesom jeg har
faaet forskellige Indkøb fra Haanden. Saa forsaavidt hjælper det, men jeg har vanskelig ved at blive
færdig med Arbejdet paa Kontoret og i Tjørnekrogen. Jeg kommer først til Svendborg Kl. ca. 12½
Nat, men vil du ikke nok lade Hotellet vide, at jeg kommer til den Tid. Jeg vil gerne spise Frokost
hos Bedsterne om Formiddagen og skal se at faa skrevet. Brudebuketten har jeg nu bestilt hos en
Gartner i Svendborg, og den skulde forhaabentlig komme Lørdag Formiddag. Myrterne kommer
Mor med, det kan Du regne ganske sikkert med. Jeg har maattet hæve endnu 2000 Kr paa Din
Sparekassebog til Betaling af Haslund og Lucht samt det Beløb, Du husker jeg havde tilgode for
Møblerne fra Mühlhausen og Porcelænet. Bogen lader jeg blive liggende hos Far, der nok skal passe
paa den. Angaaende vore Pengeforhold kan jeg ganske slutte mig til, hvad Du skriver. Du beholder
naturligvis i enhver Henseende Din fulde Dispositionsret over Dine Penge nu som før. Du kan
ganske selv bestemme, hvor lidt eller hvor meget Du vil afgive til den fælles Husholdning, og
ønsker Du senere at træffe anden Bestemmelse, skal det altid staa Dig fuldstændig frit for. Allerhelst
vilde jeg naturligvs klare det hele selv, men da jeg jo nu engang ikke er Fedevaregrosserer, gaar det
vel desvære ikke helt med den Husholdning, vi skal føre, en Pige koster jo ikke saa lidt. Men jeg
skal strække mig saa vidt, som mine Midler tillader det, og Dine Penge skal Du som sagt disponere
frit over, hvis Du tror, at jeg har despotiske Tendenser i den Retning, kender Du mig nu alligevel
ikke rigtig paa det Punkt. Jeg nærer i det hele taget ikke Ønske om at lægge Baand paa Dig i nogen
Retning. Hvad Du paa den ene eller den anden Maade kan være for mig med et glad Sind, vil jeg
tage imod med Taknemmelighed som et Udtryk for den Kærlighed, Du har til mig. Men hvad jeg
ikke kan opnaa frivilligt, bryder jeg mig ikke for 2 Øre om. Jeg sætter selv min personlige Frihed
højt, og min bekendte Stædighed ytrer sig langt snarere som en vis apatisk Passivitet end som Lyst
til at bestemme over andre. Men ikke sandt, vi vil begge bestræbe os for at opmúntre og glæde den
anden, holder vi os stadig det for Øje, saa skal det nok gaa altsammen. Og ikke sandt det skal gaa
for os, ikke blot saa taaleligt, men saadan at Baandene mellem os bliver stærkere for hvert Aar, der
gaar.
Og hermed har Du da det sidste Brev fra Din Kæreste. Hils nu hele Familien saa mange Gange fra
mig. De kærligste Hilsner til min egen Pige fra Din inderligt hengivne
Johs.
Jeg hører lige nu, at Holger har tilbudt Fru Rix Plads i sin Bil til Svendborg. De kommer altsaa
sammen, det er jo meget snildt.
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Bryllupsrejse

Helle 5 dage gammel

Helles dåb 5/6 1927

Grete til Johs, der var med morbror i Stockholm
Krumstrup d. 4-8-27
Elskede Snulrebasse! Tænk, at man skal til at skrive Kærestebreve igen! Naa, vi er altsaa arriveret
til rette Tid og paa rette Sted, hvilket du bedes lægge Mærke til.
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Helle opførte sig upåklageligt hele Vejen, hun fik Mad om Bord, hvorefter jeg skød med en Tjener,
saa jeg fik ham til at servere The til mig i Damesalonen, efter første Skud tilbød han at sætte Theen
lige udenfor, efter andet sagde han ”Fa-nen, jeg skal nok sætte det ind til Dem.” En Mand, jeg
stirrede hjælpeløst paa bar Hønen op paa Dækket og der kom Bedsteforældrene og tog hende ved
Vingebenet, og i Bilen sad Oldemor. Hun (Hønen ikke Oldemor) faldt i Søvn, saa snart Bilen
startede og vaagnede parat til at give Kur, hun modtog al Hyldest med en uforskammet storsnudet
Mine. Hele Familien ligger paa Maven for hende. Hun sov godt i sin lille Kurv i Nat, og sked
belajpis i Morges. Jeg blev øjeblikkelig slæbt paa en Vægt, med det straalende Resultat, at jeg
vejede 103 , Familiens Forargelse var stor, og din er vel ikke mindre, Snuskebasse, men Futte tog
6  paa, saa jeg tager nok 18.
Du kan ikke tænke dig, hvor Hvalpene er henrivende, i Gaar Aftes blev der solgt en til, nu er der
kun 5 tilbage, en skal de beholde. Trold var helt vild af Glæde over mig, der var ingen Tvivl om, at
den kendte mig. Der er tale om en flink Pige i Svendborg, hun kan bare ikke lave Mad, saa jeg
overvejer, haaber du huskede den andens Brev.
Nu skal vi i Hindbærrene, der er styrtende mange. Ungerne er søde, Kirsten faar undertiden
Samvittighedsnag, fordi hun synes, at Familien gør mere ud af Hønen end af mig, og saa forsikrer
hun, at de elsker ogsaa mig, og uden mig havde de jo ikke haft Helle. Humøret er godt, om ikke
højt. Du skal have Gersas Søster Isa [Smith] til Bords til Guldbrylluppet [bedsternes], hun er
storartet. Jeg skal have Tandlæge [Chr.] Kiær, han er ogsaa god. Vi bliver 40. Kirsten har en
vidunderlig Æske Byggeklodser til Helle, naar hun bliver stor. Der blev købt Balje til hende
omgaaende, da det viste sig, at der kun kunde være en halv Høne i Kummen.
Hils nu min kære Lillebror fra mig, og rigtig god Fornøjelse, begge to. Jeg tænker paa min lille
Mand hele Dagen, særlig om Aftenen paa mit kyske Leje.
Din Snasker.
Mange Smil fra Hønen, og Hilsener fra Familien.
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4 generationer
Johs til Grete på Krumstrup
Stockholm, Park Hotell 7/8-27
Tak for Jeres kære Brev, som først har naaet mig i Dag. I kan tro, Far rigtig slaar til Søren i disse
Dage. Men en anden Gang skal I rigtignok være med. Vi har det mest udmærkede Vejr, som
nærmest kun er lidt for varmt. I kan ikke tro, hvor morsomt det var at prøve den Vandrutschebane,
jeg skrev om forleden Dag. Man lagde sig iført Badedragt paa en Slæde og rutschede saa højt oppe
fra i vanvittig Fart ned i Vandet, der stod i højt Skum om en, naar man naaede det. Saa kæntrede
Skuden, og man svømmede videre. Foruden Saltsjøbaden, som man kommer til efter en længere
Sejlads gennem Skärgården, har vi naturligvis ogsaa sejlet omkring paa Mälarsiden, hvor flere
gamle Slotte er beliggende. Rolfs Ring var noget i Retning af Scala, men han selv bærer i sjælden
Grad Forestillingen. Han synger en Vise ganske glimrende, f.Eks. den om ”Det gör gumman med”,
som man sletikke kan faa ud af Ørene igen. I Stockholm har vi naturligvis beset de vigtigste store
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Bygninger, af hvilke nogle er meget seværdige, f. Eks. det mægtige kgl Slot og Stadshuset, der er et
moderne Mesterværk, som svenske Arkitekter har Grund til at være stolte af. Spiritusordningen er
besynderlig. Man kan ikke faa en Draabe Sprut, hvis man ikke forud har spist Mad. Gaar man fra en
Afdeling til en anden, forlanger de ligefrem at faa Kvitteringen at se. Resultatet er naturligvis
gabende tomhed paa Kafeerne. Vi spiste i Aftes paa Grand. Palmehaven, som er noget helt
usædvanligt, var helt lukket; vi fik den kun lige forevist; og i den øvrige ogsaa meget fine
Restaurant, som er Nr. 1 i Stockholm, saa man kun ganske faa Gæster. Musikken bestod af tre
Mand, og ikke een Gæst var iført Smoking. Sammenlignet med københavnske Forhold lyder det jo
utroligt. Naa, Maden var fin og Vinen god. Ellers vil jeg nok sige, at jeg foretrækker en
københavnsk Restaurant. Deres Smørrebrød er langt bedre end den Smørgaas, man faar serveret her,
vi har truffet to flinke Kammesjuker, som vi hele Tiden er sammen med, en Søn af
Departementschef Waage (paa min alder, gift og Fader til en Datter paa 9 Mdr) og en Søn af
Skovrider Amnitzbøl paa Sorø Distrikt, 23 Aar gl. Det øvrige Rejseselskab har vi intet at gøre med,
man ordner alt, som man vil selv, og det kan saamænd være meget behageligt. I Morgen skal vi til
Uppsala, og saa vil vi anvende endnu en Dag paa selve Byen, hvor der er adskilligt, vi mangler at se.
Derefter har Mogens og jeg tænkt at rejse hjem over Kullen. Men i øvrigt har jeg naturligvis meget
at fortælle Jer om, naar jeg kommer hjem. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er’ was erzählen,
ved I nok. Tusinde kærlige Hilsner og Kys til Jer begge to, som jeg allerede længes haardt efter. Hils
alle mange Gange fra mig. Vi læser hver Dag danske Aviser, men der sker jo intet i denne
Agurketid. Jeres egen Far.
Det rystede mig naturligvis dybt, at Du kun vejer 103 Pund. Det kan jo slet ikke gaa paa den Maade.
Du maa baade for Din egen Skyld og for vor lille Engels Skyld (giv hende en ekstra Knusning fra
mig) for Fremtidens Skyld passe ganske anderledes paa m.H.t. at Du faar tilstrækkeligt at spise.
Men Du kan stole paa, naar vi kommer hjem, skal jeg ogsaa nok tage affære. Du skal komme paa
Vægten med regelmæssige Mellemrum. For naar man kan faa alt, hvad man behøver, er det jo helt
meningsløst at sætte sit Helbred overstyr, fordi man ikke er paapasselig med sin Ernæring. Jeg anser
dette for en meget alvorlig Sag og er nu ked af, jeg ikke hidtil har lagt Vægt nok derpaa. Men det
skal blive anderledes herefter!
Grete til Johs
Krumstrup d. 8-8-27
Kære Snullert! Helle og hendes Moa takker for Kortet. Jeg haaber, du har været saa intelligent at
høre paa det først aftalte Hotel efter Brev, der beror nemlig et.
Naa, Snaskebasse, nu synes jeg snart vi har været adskilt i en grusom lang Tid, men det dages dog.
Hellepigen har det storartet, hun snakker og smiler hele Dagen, hun er meget mere skikkelig her end
hjemme, det er nok ”Ferie-Mælken”, der indvirker paa hende, og Himmel, hvor hun bliver beundret,
men der er stadig Vrøvl med Skideriet, i Forgaars havde hun Mavekneb, saa hun skreg saa Huset
rystede, ligesom den Aften Rixerne var hos os. Maltsaften hjælper ikke Spor, min kloge Mor siger,
at det er de stærkeste Børn, der har det saadan, det maa altsaa være Trøst.
Stauns var her i Aftes, Fru S. kom saa tidligt, at hun saa hende i Bad, og syntes selvfølgelig, at hun
var et dejligt Barn, hun er mere solbrændt end nogen anden i Familien (dog tror jeg, Poul stikker
hende).
Hvalpen, de havde valgt selv at beholde, døde i Gaar af Gulsot + Hundesyge, stor Sorg. Vi har
været i Hindbærrene, der er en styrtende Masse, jeg var iført Fars Gummistøvler; vi skulde nu have
vores bundet op i Rækker, plukker Ballerne til mig, kan de trøste sig med, at jeg ikke gaar fri, vi
plukker over 10  daglig. Jeg har nu averteret efter Pige, Lørdags var her et Fænomen, men hun
mindede om Marie i en uhyggelig Grad, nu er jeg spændt paa, om Posten bringer noget.
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Pigerne her er saa flinke, de mere end staar paa Hovedet for Helle, de glæder sig kun til, at jeg ikke
skal være hjemme en Dag, saa de skal passe hende alene. Vi skal en Eftermiddag i denne Uge til
Stauns, saa faar de Fornøjelsen. Er det ikke altfor svedevarmt i Eftermiddag, skal vi til gamle Ane,
helst skulde man bevæbnes med Gasmaske. - Mit Hjertes Banken jeg næppe fatter, nu ser jeg
nemlig Kontrollen atter - At du tør lade din unge Viv og Datter være et Sted, med saa mange pæne
unge Mennesker, alt er farligt.
Men Snasker, mine Oplevelser ud over at være paa Græs er ret minimale, og da vi har været gift i
14 Mnder, kan jeg dog ikke fylde et Brev med, at jeg elsker dig, saa det bliver ikke til mere denne
Gang, jeg længes mere end noget andet efter at ligge i Arm, det er den fadeste Fornemmelse at ligge
i Jomfruseng. Hils Momme. Grete. Posten er her.
Grete til Johs
Krumstrup d. 11-4-28
Kære lille Snuser!
Hjertelig til Lykke med vores lille Skat, hun hænger her i min Kjole og beder hilse Far. Hun er
stadig grusom morsyg, og jeg har ikke særlige Haab om, at det bedrer sig, Olderne og Far er endnu
særlig paa den sorte Tavle, de andre tages til Naade, naar jeg ikke er der, men bare hun ser min
Næsetip er det galt, hun sidder kun og leger med den ene Haand i min Kjole, saa bange er hun
efterhaanden blevet, for at de skal bortføre hende. Kirsten logerer nede hos os, og Helles
Forbavselse var stor den første Morgen, da hun saa den nye Far-Udgave. Jeg gad vide, Snusebasse,
hvordan det gaar dig som Græsenkemand og -far, jeg tænkte paa dig i det gode Vejr i Gaar, da du
skulde svede paa Kontoret. Vi var hos gamle Ane, men hun var saa syg og elendig, at hun vist ikke
havde megen Fornøjelse af Besøget, Helle var lige derinde, men da vi havde glemt Gasmaske, satte
jeg hende udenfor med det samme igen.
Ved du hvad, jeg har faaet fortalt Mor det [mor var gravid], og jeg kan trøste dig med, at hun tog
det umaadeligt nøgternt, du skal faa hendes Ord, som de faldt, det kan du sikkert have godt af:
”Skidt med at faa et Barn, det regner jeg ikke for noget, bare I havde ordentlig Plads, det bliver
rædselsfuldt med det lille Hus I har.” Jeg meddelte hende saa, at vi til næste Aar havde i Sinde at
købe noget større. Saa syntes hun altsaa at vi var fjollede, hvis vi ikke nu i Sommer fik noget andet,
saa vi havde det til Side, inden vi skulde tænke paa det andet, og hvor er det sandt, din gamle
Kineser, hvor vilde det være en Lettelse at have Centralvarme i Vinter og Plads til at modtage
Begivenheden med, jeg giver gerne Afkald baade paa Vandliggeri og Bryllup [Bodils] i Aarhus,
hvis du som den lille rare Mand du virkelig paa Bunden er, vilde føje din Svigermor og Kone (en
ikke hel nem Sammensætning at komme uden om) i, at vi til Efteraaret før Oktober kunde flytte, nu
kan du sutte paa den til jeg kommer hjem, det er velgørende at faa spyttet ud, uden at blive modsagt
lige med det samme.
Jeg kan tænke mig, at Puk er himmelhenrykt over at betræde Tjørnekrogen igen, husk Frk. J. paa
mine Blomster, særlig Anerhauen. De andre er mere vant til Sultekur. I Dag har vi vasket Frøkenens
Numsebeklædninger, hun æder stadig som en Pundtærsker, men da det kommer igen i
Anustykkelse, synes jeg ikke der er Grund til at holde igen, hun sover storartet om Natten, hun
kommer først i Seng Kl. 6 og sover sine 12 Timer i een Køre. Vognen har nu tabt to Skruer, ½ Ring
og en hel Ring som vi har maattet sætte fast med Staaltraad, jeg tænker, det havde været billigere at
medføre vor egen, end reparere denne Skrummelkasse. Jeg skal hilse fra hele Familien og særlig fra
din lille Hellemor, og din i alle Maader søde og rare lille Kone, som i en større Villa udvikler sig til
en hel Engel. Din Snus.
Grete til Johs
[Krumstrup 12/4 1928]
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Kære lille Snuser! Her er en lille Pige, som har Føds’da og som gerne vil sige Far Tak for den fine
Kæde. Vi holdt Fødselsdag fra Kl 6 i Morges, og Høsten har været enorm. Af Mogens, Mor og Far
fik hun Guldkæde med en lille Medaillon, som har været min Oldemors, og Kæden er saa lang saa
den er for en lidt større Pige, saa Helle kan begynde paa den, naar Lillesøs er vokset til den første.
Af Kirsten fik hun en Kravledragt og af Olderne en yndig strikket Trøje, 2 Bøger fra Hornsyld,
Kjoletøj af Thaare og Hedda, Handsker af Agnete, dog mindre hensigtsmæssige, da de er med 10
Fingre, vi kan ikke engang finde i en tommelfinger i Vanterne, saa du ser det er en begavet Datter
du har. Saa fik hun ogsaa Kam af Adda svarende til Børsten. Tak for Brevet, det er godt, der bliver
sørget for dig i materiel Retning, saa maa du have den dobbelte Portion Kys og Nys naar vi kommer
hjem igen, jeg glæder mig allerede, gid hele den Konfirmationsballade [Niels Thorborgs?] var
overstaaet, sølle Helle, der skal staa for Skud, nu hun nogenlunde har vænnet sig til de andre. Her
har du hendes [Heddas?] og mine Skrivelser, nyd Heddas Brev, som hun har nydt at skrive det. Jeg
antager ikke, vore Chancer er høje, men Himmel, hvor jeg er ligeglad, det er kedeligt nok du ikke er
Brev, det kan være jeg ankommer i Pakke, saa er det fordi jeg er hakket til Plukfisk, saa maa du se
at faa Stumperne sat sammen, saa du kan faa en Kone igen.
Helle er ikke heldig med sit Fødselsdagvejr, det sner her, jeg vilde egentlig have ringet dig op og
fortalt det, men nøjes alligevel med at skrive det.
Paa en Maade kan man daarlig forstaa, at der virkelig er gaaet et Aar, siden den sidste
begivenhedsrige 12. April, Snusebasse, hun er ligegodt vort bedste Værk. Hun er i den nye hvide
Kjole med de lilla Blomster og Kors, Fru Staun kommer jo i Eftermiddag, det bliver spændende
hvordan det skal gaa.
Nu maa du foreløbig hilse hele Familien og takke fra Helle og mig, jeg naar nok ikke at faa skrevet
inden jeg kommer hjem. Det var forfærdelig sødt af din Mor at sende baade Kirsten og Bodil en
Krave, Mor var dybt rørt.
Ellers har jeg ikke oplevet noget, jeg savner dig, Snuser og glæder mig til at komme hjem til dig
igen.
Stakkels Pukkermand, der saadan har længtes efter os, den savner nok Køreturene med Helle. Naar
vi siger til Helle ”Hvor er Linka” ser hun straks paa den, og hun ved ogsaa hvor ”Helles smaa Sko”
er. Hun og Mor er fine Venner, hun er i det hele taget moderlig sød, og i glimrende Humør.
Mange Hilsener fra vores lille Fødselsdagsbarn og fra sin egen Snus.
Johs til Grete på Krumstrup
13/4-28
Kære lille Grete! Jeg haaber, Fødselsdagen [Helles] forløb paa bedste Maade. Herhjemme har vi
fejret den efter alle Kunstens Regler med Chocolade, Kringle og Lagkage. Gentoftekolonien var
mødt fuldtallig, og der indløb adskillige Lykønskninger pr. Brev og pr. Traad. Men selvfølgelig var
det et stort Savn, at man maatte undvære Festens Dronning og Hjemmets Sol. I øvrigt kunde Dit
Fødselsdagsbrev, som jeg takker for, jo nok give Stof til Eftertanke. Jeg havde haabet, vi kunde
have udskudt Boligsagen til næste Aar, men kan Du ikke gaa Vinteren imøde her med godt Humør,
maa vi jo se at finde paa en Udvej, da jeg erkender, at Du har Krav paa et vidtgaaende Hensyn i
denne Sag, ikke blot fordi Du jo selv kan lægge Pengene paa Bordet, men mere af den anden Grund,
som vi ikke regnede med, da vi i sin Tid talte om at slaa os til Ro her i 5 Aar. Jeg havde helst
ønsket, det var gaaet saaledes, da vi til den Tid vil have bedre Klarhed over, hvordan vore Forhold i
det lange Løb vil stille sig; endnu staar dette temmelig uklart for mig. Men jeg er, som Du ved, parat
til at foretage Forandringer noget før, end vi egentlig havde regnet med. Jeg vilde imidlertid absolut
foretrække, om vi dog kunde udskyde Spørgsmaalet til næste Aar og det af flere Grunde. For det
første har vi jo anskaffet en Del, som vi ikke faar megen Fornøjelse af, hvis vi flytter straks. Jeg
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tænker paa de faste Gulvtæpper, Kumme, Skab, Plæne, overdækket Gaard m.m. Men dernæst er det
min Overbevisning, at vi vil kunne vinde en Del ved først at sælge de Obligationer og optage de
Laan, som Flytningen nødvendiggør, til næste Aar, idet Obligationskurserne er stigende for Tiden.
Det betyder ikke saa lidt, da det vil være bestemmende for, hvor stor en Leje vi kommer til at sidde
for om Aaret. Endelig vilde det jo ikke være nogen Skade til, om vi kunde have nogen Tid endnu at
ruste os i til de store Udgifter, Forandringen vil medføre, ikke alene til Ejendom, men ogsaa til
Møbler og andre Anskaffelser. Hvert Aar vi bor her sparer vi 1000 Kr i Husleje, det er dog ogsaa
Penge. Som sagt, jeg vilde langt foretrække, om vi kunde vente til næste Aar, saa havde vi ogsaa
bedre Tid til at tænke alt grundigt igennem, hvad jeg jo holder meget af. Du maa ikke tro, kære
Grete, at det er nogen Lyst at puge Penge sammen, der bestemmer min Opfattelse. Jeg vil hellere
end gærne være med til den størst mulige Livsudfoldelse indenfor Grænsen af vor økonomiske
Evne. Men jeg har jo et vist Ansvar for, at vor Økonomi bliver baseret paa et Grundlag, der kan
holde i det lange Løb; og jeg vil grumme nødig indlade mig paa noget, som anspænder os for haardt.
Vi maa jo huske paa, at det er i disse Aar, vi har Mulighed for at konsolidere os lidt, hvad der
kommer igen med Renter og Renters Renter i de kommende Aar, ikke mindst under Hensyn til de
gunstige Betingelser, som der er for Kapitalanbringelse, før Obligationskurserne endnu er naaet saa
højt op, som de kan ventes at ville komme. Jeg føler selv, at vi lever under indskrænkede
Pladsforhold, men vi har dog tilbragt mange lykkelige Stunder her i ”Krogen”. Kunde vi se Tiden
lidt an endnu, saa vil vi alt i alt have haft ikke saa lidt ud af, at vi har indskrænket os lidt i de første
Aar, selv under Hensyn til de Anskaffelser, det har krævet. Men kan du ikke blive her en Vinter til
med godt Humør, saa skal jeg ogsaa være villig til at gaa med til en Forandring, da Dit og Helles ve
og vel - det maa Du tro - er det, der mest af alt ligger mig paa Sinde. Tænk nu lidt over Sagen, saa
kan vi tales nærmere ved, naar vi heldigvis snart ses igen, forhaabentlig da. Jeg har nu faaet Tøjet
fra Salomonsen. Jeg er ikke tilfreds med det, hvad jeg ogsaa tydeligt lod ham forstaa, men der er
dog ikke Tale om, man kunde nægte at modtage det. Naar man ikke ser særlig kritisk paa det, tror
jeg nok, det tager sig nogenlunde ordentligt ud. Saa vidt jeg kan skønne, fik han rettet de værste
Mangler ved det. Thalbitzer er nu rejst til Holland. Han vilde have fløjet, men blev betænkelig, da
den store Ruteflyver forleden maatte nødlande under farlige Omstændigheder, dog uden at nogen
kom noget til. Alt gaar saa godt her i Huset, som det kan, naar Du mangler. Frk. Jørgensen havde
paa Helles Fødselsdag pyntet pænt med grønne Grene og Pinseliljer, og hun sørger godt for mig i
enhver Henseende.
Kærlig Hilsen til dig og Helle samt hele Familien fra Din egen
Johs
Jeg skriver nu ikke mere, før du kommer, lille Snus. Det er godt, det snart sker. Jeg blev vist
skrækkelig uregelmæssig i mine Livsvaner, hvis jeg ikke havde Din ”sanfter Zwang” (det betyder
”blide Tvang”) over mig. Berlingeren er desværre hidtil udeblevet, da jeg ikke havde faaet den
fornyet før efter Paaske.
Grete til Johs
Fredag [Krumstrup 13/4 28]
Kære Snuser! Nu faar du den sidste Olie mens jeg er her, saa du skal ikke kigge efter mere end
dette, og dette kommer saa hurtigt paa det andet, fordi jeg glemte i Gaar at huske dig paa at
telegrafere hertil paa Søndag, for naar du ikke har din lille Kone saa o.s.v.
Fødselsdagsgæsterne faldt ikke helt i Helles Smag, det er ellers søde Unger, men lidt for livlige for
Damen, der jo gerne vil have det første Ord. Vi drak Chocolade med Flødeskum og paa Bordet
prangede 1 Lys. I Morgen skal jeg til Ringe, og have de fagre Lokker gjort i Stand, og Kl. 5
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ankommer den kære Familie. Der maa hellere være fejet i Soveværelset til vi kommer hjem, og saa
maa der være Le[?]gryn.
Nu er Posten her. Helle er ikke bange mere.
Din Snus

Mor og Farvi i Tisvildeleje, maj 1928

Far på stranden, juni 1928
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Grete til Johs
Krumstrup d. 17-12-28
Kære elskede Snuser! For at begynde med det vigtigste, Ungerne har det glimrende, ingen af dem er
blevet forkølet af Rejsen, som jo ogsaa gik ret smertefrit. Da jeg gik gennem den gennemgaaende
Vogn for at finde Sæde, rystede mine Medrejsende af Rædsel for den Indkvartering, men vi slog os
ned hos et ældre Ægtepar, de strittede ogsaa og fortalte, at der var Rygekupe. ”Slige Smaating
generer ikke saa store Aander”, sagde jeg venligt, og de viste sig for Resten at være saa flinke. Det
eneste rædsomme Punkt paa Rejsen var, da Helle i selvsamme Kupe sagde ”Tis”, og da jeg vilde
gaa med hende, sagde Herren, ”jeg vil blot sige Dem, at toilettet er laast om Bord”, men saa trak han
en saakaldt Potte frem fra et lille Skab, den havde Facon af en Sauceskaal, den var absolut for
Herrer og ikke for Helle, og hun vilde da heller ingenting paa den, men det var i alle Tilfælde flinkt
af ham.
De bliver begge i den Grad beundrede, Lillebror er om muligt endnu mere skikkelig end hjemme,
og Helle betydelig mere. Hun er helt fjollet med Mor og Far. Slangen i Paradis er Pia, den maa
bindes under Skrivebordet, den er saa kaad, men for øvrigt er det meget rart, saa er vi fri for at hun
rører ved den. Hun har ikke nævnt ”Fu”en eneste Gang, men jeg maa sidde hos hende baade Aften
og Middag til hun sover, det havde vi nok undgaaet havde hun haft Kræet, men for det første kan
hun jo falde ud af Sengen, for det andet vækker hun Lillebror og for det tredje vilde hele Familien
dø, skulde de høre Helle vræle paa højeste Gear et Kvarter, men det maa udryddes med haard
Haand, naar vi kommer hjem. Ligeledes udstøder hun Jammerhyl, naar jeg tager hende op om
Natten, den første fik hun Knud vækket, lavede ingenting, og var saa vaad saa snart hun kom i Seng,
saa i Nat lod jeg hende ligge, og vaad var hun selvfølgelig om Morgenen, men det er hun saamænd
ogsaa, naar hun kommer op, men hun begynder før Hanegal, i Gaar 20 Min. over fem, i Dag halv
seks, de er ikke gode at have sammen. Det er herligt med Varmen og det varme Vand, men Varmen
er overdrevet, det holder jeg med Far i, jeg var nær blevet Idiot i Gaar, man kunde stege Grise midt
paa Gulvet, jeg sneg mig rundt og lukkede Radiatorer i og Vinduer op, men heldigvis har jeg Hals
og Haandsret over vores egen, jeg lukker helt i hos os og lidt op i Legeværelset og saa aabent
Vindue. Helle kommer i Badekarret hver Aften, hun hviner af Henrykkelse og plasker saa det staar
om Ørene paa os, Knud smiler og i Gaar legede han med Rangle, han bliver ogsaa stærkt beundret,
men hvor er han ogsaa dejlig. Helle og jeg har travet en Time, hun er lykkelig over at ”go”, vi har
været i Staldene og hos Hønsene. Olderne kommer Torsdag eller Fredag, Humøret lader til at være
godt derude, det er forhaabentlig holdbart.
Det var rart at tale med dig i Telefonen, og dejligt du sov saa længe, lille Snuser, gaa nu ikke alt
for sent i Seng, men jeg kunde jo lige saa godt sige det til Radioen. Vi hørte Jomfruburet i Aftes, jeg
synes Højttaleren her er god, nok saa blid i Tonerne som vores, men ikke saa tydelig i Udtalen, men
det blide er vel fordi rummet her er saa meget større, det lyder jo altid lidt højt i en lille Stue. Vi har
det altsaa som smaa Aal i Mudder, begynder med The paa Sengen, naar Børnene tager i Skole, vi
bliver nok ikke saa nemme at faa hjem igen. Jeg er nu klar over, vi maa rejse med dig, og saa var det
mest fornuftigt at lade Frk. J. rejse med et Tog tidligere, saa hun kan have Huset i Stand og varmt.
Jeg gad vide, om du ser noget til Hedda, hun kommer jo til Staden i Dag, du og hun kunde jo
egentlig slaa jer sammen i disse strenge 8 Dage. Snusebasse, jeg tænker paa dig hele Dagen, det er
Synd for dig, jeg glæder mig vildt til du kommer. Mor og Far skal til Odense nu, saa passer jeg og
Helle paa Sølvtøjet.
Men ellers er mine Oplevelser jo ikke saa store, Poul var hjemme i Gaar, ham er Helle mest
betænkelig ved, men hun kender ogsaa ham mindst.
Jeg skal hilse fra dem alle sammen, særlig fra Helle og Knud.
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Din egen Snus.
Johs til Grete på Krumstrup
19/12-28
Kære lille Snuser!
Tak for Dine smaa Epistler, som jo heldigvis har været meget opmuntrende. Ja nu har jeg det saa i
min Ensomhed, og jeg opdager rigtig, efter at I har forladt mig, hvilken Patriark jeg efterhaanden er
blevet. Jeg savner Jer naturligvis stærkt, men tiden kan snart gaa, og jeg har god Anvendelse for
den. Hvis der intet kommer i Ugen er det min Hensigt at rejse Fredag Eftermiddag, der gaar vist et
Tog ved 2-Tiden. Lørdag behøver jeg ikke at være her. Jeg regner saa med at kunne blive til
Torsdag Morgen tidlig, saa jeg kan være paa Kontoret om Eftermiddagen, men det er ogsaa yderste
Frist, da Nytaarsnummeret [af Finanstidende] skal gøres færdigt før end sædvanlig. Til Gengæld
faar jeg nogle fredelige Nytaarsdage, saa den Ordning har jo ogsaa sine Fordele. Jeg synes dog ikke,
I skal rejse saa tidligt, nyd nu blot Centralvarmen i fulde Drag saa længe som muligt. Det er jo
muligt, jeg paa Fredag kan følges med Mogens, men jeg har ikke været i Forbindelse med ham siden
hin forvirrende Morgen paa Banegaarden. Puk keder sig gudsjammerligt, jeg er glad for, at jeg ikke
skal have den med. De kan godt have den paa Ibsensvej, da Vivi slaar sig ned der. Du sørger jo for
Korrespondancen, ikkesandt? Mon Harboes ikke skulde have et Kort nu, da vi har saa meget med
ham at gøre? Jeg glæder mig voldsomt til at se Dig og begge Ungerne igen. Hils hele Familien fra
mig. De kærligste Hilsner til Jer alle tre fra Jeres egen
Bar.
Grete til Johs
Krumstrup d. 19-12-28
Kære Elskebuks! Er det ikke dejligt at være Ungkarl igen, have sine gamle Vaner i Fred, sove uden
at skulde sætte en lille rund Numse paa Pottelotte, ikke skulde forstyrres af en lille Drengs æ-æ-ææeee og først og fremmest være fri for at træde i en Kone, bare du dog vil have os hjem igen. Vi har
det paa det bedste, Helles Mave var bare gaaet i Baglaas, saa hun maatte have Figensaft i Aftes og
som Følge deraf har vi haft en urolig Nat. De vækker hinanden de Skiderikker, og Helle var helt
hysterisk i Nat Kl 1, fordi Lillebror skulde have Mad, jeg endte med at blive gal og tævede hende,
og endte saa med at be’ om Forladelse og holde Haand. Saa virkede Mavsen Kl 5½ og derefter faldt
hun i Søvn midt i min Seng, saa jeg kun havde at staa op. Familien var samlet ved Morgenbordet Kl
6½. Bilen med Pigebørnene [Bodil og Kirsten] gik i Stykker, saa de kom hjem igen og nu gaar den
vilde Leg med Helle. Hun er saa skikkelig, saa hun er ukendelig, og Knud hører vi overhovedet
aldrig, uden naar han snakker, og bare man ser paa ham smiler han. Centralvarmen og det varme
Vand er endnu vidunderligere end jeg havde forestillet mig. Det er til at faa Bugvrid af at tænke paa,
at vi ikke har det denne Vinter, hvor vi netop havde saa stærkt Brug for det, alene det forpligter til at
anskaffe et spædt Barn endnu, naar vi flytter ind til Herlighederne. Det er dejligt, du bliver fri for
Puk, jeg vil ogsaa sige, at det er rigeligt her med dem her er i Forvejen. Helle er ved at forsone sig
med dem, naar vi spørger, hvor er Puk siger hun, ”Jør og Bar”, den er hjemme hos Frk. J. og Bar.
Jeg har ikke hørt fra Hedda om de kan komme, hvis du ikke ved det, skal du saa ikke ringe til dem
og høre ad, for saa synes jeg, vi skulde invitere Hostrups sammen med, naar vi skriver Julekort til
dem. Niels Nybroe er blevet forlovet med en med Røven fuld af Penge og Gaard i Baglommen, saa
det er vist som det sig hør og bør. Du behøver ikke at tage Smoking med, her bliver saa vidt vides
ikke Spor i Julen, saa du behøver altsaa bare den lille brune Taske, dine sorte Støvler (du har vel
faaet nye Raagummisko) og Toiletsager og Flipper. Ih, hvor jeg glæder mig til du kommer, jeg
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synes det er en Evighed siden den sørgelige Stund vi hørte fra dig. Vil du bede Frk. J. vande min
Anerkarie godt igennem inden hun rejser saa den har Vand at tage af.
Nu hører du altsaa ikke fra mig mere. Mange Hilsener
din egen Snus.
Husk Cigarerne til din Far og Chocoladen til Fru Myhre, jeg vedlægger et Kort til hende, saa kan
Frk. J. gaa over med det.

Udsigten 28 under opførelsen foråret 1929
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Grete til Johs
Mandag [Krumstrup 12/8 1929]
Kære lille Snuser! Vi er lige kommet, og Rejsen er gaaet storartet, vi kom med et Tog, der gik 8.40
og med den store Færge. Knud sov fra Roskilde til Slagelse, og paa hele Bilturen. De er saa søde, og
ikke spor bange. Du kan holde din Sjælefred, Mourits [Mørk-Hansen] kommer ikke, jeg græder i
det stille. [sy]Maskinen kom ind ad Døren samtidig med os, jeg er rædsom skuffet over den, den ser
forfærdelig ud, havde jeg set den, havde jeg aldrig taget den, den ser værre ud, end den Mor har,
men maaske kan den sy. Men det er jo kun min egen Skyld, jeg kunde jo have set den først.
Bedsterne er her, det er ikke til at se paa Bedstefar, at han har været syg. Knud sover i den store
Klædekurv, den er storartet. Han vækker almindelig Beundring, Nul ogsaa. Vi bliver 38 i Morgen.
Mange hilsener og Kys fra os alle tre. Din Snus.
Grete til Johs
Krumstrup 13-8[1929]
Kære Snuser! Hvordan mon det gaar dig i din Enkestand. Her har vi det paa det bedste, vi har alle
tre ”sove godt” hele Natten, Ungerne uden mindste Vrøvl i Aftes, de var begge to mere end trætte.
Lillebror ligger glimrende i Klædekurven, der bliver garneret med Stole og Helle i en lille Seng ved
Fodenden. Hvordan vi skal komme i vore respektive Senge i Nat maa Guderne vide, da
Gæsteværelset skal være Oplagsrum. Knud maa sove ovenpaa, det eneste fredelige Sted. Det er et
Held, jeg fik den grønne Drøm at svøbe mit slanke Legeme i, det er en større Historie, Menuen, som
du altsaa ikke slipper for at faa serveret: Fiskefilletter, Andesteg, Rand med Tunge i Mayonnaise og
Is. Og som sagt bliver vi 38, jeg skal have Staun til Bords, havde vi nu bare faaet den Kurv sendt til
dem. Helle er fuldt paa Højde med Situationen, hun svælger i alle disse Mennesker i Køkken og
Stuer, hun er fine Venner med Pigerne, det er nu Pigernes egen Skyld, naar hun ikke vil være hos
dem, for disse gik hun til, da hun havde været her 5 Min.
Mor blev glad for Maskinen, men hun kunde jo have fortjent en anderledes Skønhedsaabenbaring,
saa meget hun syr. Men man maa jo haabe den har gode Evner skjult under sit stygge Ydre. Men det
er simpelthen en Maskine, som de har taget i bytte hos en, der har købt en ny, og repareret lidt paa,
og har selvfølgelig tjent gevaldigt paa den, saa jeg er ikke rørt over deres Ædelmodighed. Men jeg
er himmelhenrykt over, at det ikke er Karen, der har faaet den, hun havde givet os den lige i Synet
igen.
Jeg maa sige, Bodil er ikke nogen Helt herhjemme, hun er en helt anden end ovre hos os. Hun er
ikke til at faa til at bestille et Hak, hun skulde rigtignok ud, hvor hun kunde loppes op, hun gider
knap klø sig. Kirsten er meget flinkere. Jeg nyder at have Ferie, bare det ikke at tænke paa Mad er
herligt.
Der var et lille, bitte Barn med paa Færgen i Gaar, Helle erklærede henrykt, at det var Mors og
Fars, jeg betakkede mig for Æren. Naa, men hele Huset staar i Travlhedens Tegn, saa jeg kan ikke
mere være uvirksom. Mange Kys fra os allesammen.
Din Snus.
Skal hilse fra alle.
Sig til din Mor, om at se efter i Spisekammeret, naar Inger er rejst, at der ikke staar Smør og andet,
der kan fordærves, saa vil hun nok tage det med hjem. Hils Ibsensvej foroven og forneden mange
Gange, ligeledes Adda og Fr. [Balle].
Johs til Grete på Krumstrup
Kbh. 14/8-29
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Kære lille Snuser!
Nu maa jeg vist hellere faa sendt Dig et Par Ord, ja jeg har da forresten ogsaa et og andet at berette
om. Men først Tak for Brevet, som jo beroligede mig i enhver Henseende, om end det naturligvis
gjorde mig ondt, at Fødselsdagsfesten skulde mislykkes saa totalt for Dig. Jeg spiste igaar hos Mor
og er i dag inviteret til Balles, som meget gærne vil bo ude hos os med Børnene, da Frederik synes,
han trænger til lidt mere Landluft. De tager ud til Gentofte en af Dagene. Tante [Anna Thorborg] vil
besøge dem en tid i September, efter at hun nu har presset Citronen til det yderste i Retning af
Adspredelser paa Knuden, og i Oktober ventes Holger paa Gennemrejse til en Lægekongres i
Stockholm. Han slipper for Schweitzturen, da Neter kan faa andet Følgeskab. Agnete kommer vist
ogsaa snart.

Knuden ved Vejle fjord
Paa Rhoden vrider de Lommetørklæderne, men heldigvis er der da noget, der hedder Oktoberferie.
Og iøvrigt vil Gulla holde den elskede Genstand i en Tennisklub, da hun er bange for Fodboldspil.
Koksene er kommet, og de fylder godt. Fru Jensen maatte tage Affære, da den lille ikke var tilstede.
Hun hjalp, saa vidt jeg har forstaaet, Kellers ved et Selskab i Mandags, og rejser først hjem paa
Lørdag sammen med Søsteren. Hun faar nu af mig de 40 Kr for August. Men hør nu her: Svend
Netterstrøm, altsaa vor Køber [af Tjørnekrogen], er kommet meget galt af Sted ved et
Automobiluheld i Jylland. Hans Kone maatte sporenstregs rejse derover, og Broderen oplyser, at
han er blevet slemt Læderet i Hovedet og vistnok har brækket det ene Ben et Par Steder. Naa, den
Slags kommer man jo undertiden bedre fra, end det i Øjeblikket kan se ud til, men under alle
Omstændigheder venter der ham jo da et ikke helt kort Sygeleje. Han ligger vistnok i Fredericia. I
øvrigt har Overformynderiet nu udbedt sig forskellige Attester, saa jeg tænker snart, vi har
Afgørelsen [vedr. mors arv efter sin far]. Jeg selv har faaet mit Pas iorden, men jeg er endnu ikke
helt klar over, hvad det bliver til med min Rejse. Herom skal jeg dog snart skrive nærmere. Jeg
behøver vel ikke at fortælle, at Helle savnes stærkt paa Ibsensvej. Mor erklærer, at der næsten ikke
er nogen, hun elsker saa højt. Men jeg har flere Sensationer. Carl Gustav har sagt sit
Arbejdsfællesskab op med Bjerg, eller maaske er det omvendt. De var vist blevet kede af
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Samarbejdet, men Carls store Søstre er lidt bekymrede for det; de mente, at Bjerg var en god Ballast
for ham. Selv kan jeg ikke have nogen Mening om Sagen. Endvidere meldes fra Jylland, at Svend
Nielsen er blevet forlovet med en ung Dame, som han kun havde set et Par Timer. De følges nu ad
til U.S.A., og Agnete har vistnok haft en Finger med i Spillet. Forresten skumles der i Horsens over,
at Faderen nu skal være Direktør for et Aktieselskab, som Sønnerne vil finansiere.
Naa, det var det vigtigste. Hvor jeg vilde ønske, jeg kunde se Helle nyde Landlivets Glæder. Og
lille Kuj! Begynder han efterhaanden at kravle lidt rundt? Nyd nu rigtig Livet derovre alle tre,
saalænge vi har det gode Vejr. Og saa paa glædeligt Gensyn om en Uges Tid. Hvor skal det blive
herligt at mødes i Jylland. Vi skal rigtig nyde Friheden, ikkesandt?
Hils nu alle derovre. De kærligste Hilsner til Dig selv og Ungerne fra Din egen
Snuser.

Farmor til Grete på Krumstrup
Gjentofte d. 16 August [1929]
Min egen, kjære Grete! Mange Tak for Dit kjærkomne Brev; det var ikke alene Børnene, men ogsaa
den elskede Svigerdatter, vi længtes efter at høre lidt om, og det var dejligt, at det alt sammen stod
saa vel til hos Jer. Ogsaa at Festen forløb saa godt; jeg tænkte meget paa Din Mor den Dag. Med
Johs er det gaaet saadan, at han spiste til Middag her Tirsdag, og Onsdag var han bedt ud til Adda.
Da han saa ikke kom her for at sige Farvel Onsdag Aften eller Torsdag Morgen, gik jeg til Udsigten
og fik der at vide, at hans Rejse var opsat. Jeg telefonerede saa hos Fru Justesen til Adda og fik Johs
tilsagt til Lammesteg Kl. 5, og i dag venter jeg ham ved samme Tid; muligvis rejser han saa i Aften,
ellers imorgen. Jeg sørgede for ham i Morges. Far er desværre meget sinds-sygelig for Tiden, og i
Nat var det helt galt, saa ingen af os sov. Han kunde ikke holde det ud, nej, han kunde ikke være
her, naar Johs saadan rejste fra Kone og Børn, det var ikke rigtigt, og det behøvedes ikke, det kunde
man kun gjøre, naar man var ugift. Det har jo længe været galt med Kjælderen, jeg kjender jo Far,
naar han begynder med Kjælderen, og han gaar og ser efter, at alting er stænget og lukket, og ingen
skal lukke op for Vandrørene og slaa Gasrørene itu. Jeg er saa træt, saa træt, men ellers saa glad ved
Kjælderen, som vi nu er ved at faa lidt Skik paa, og det, der mangler, maa Ida hjælpe mig med. Det
var ikke morsomt, saalænge Haandværkerne huserede; alle Døre brød de op, og jeg synes bestemt,
jeg savner en hvid Lærreds Jakke, der hang i Rullestuen, men jeg kan jo huske fejl, som med
Nøglen. Adda og Fr. besøgte os det meste af Tirsdag, og igaar kom Fr. med Børnene og plukkede
Kirsebær. Paa Søndag tænker jeg, de tager herud, efter at have fejret Niels’ Hjemkomst med
Spejderlejren Lørdag. Vivi er rask og glad ved det hele, og nu er hun snart i Orden; det har været en
haard Omgang. Hun ferniserer nu efterhaanden sine Gulve igjen. Gid jeg dog kunde hjælpe Dig med
Dine Gulve. Hvis Ida nu kunde skure dem, inden de rejser, mon Rigmor eller Maleren eller jeg saa
ikke kunde fernisere dem, inden I kommer? Dagligstuen er I jo fri for. Vejret er dejligt, og Du har
nok godt af en Ferie, og selv Helle trænger nok til lidt Afveksling; til daglig har hun det jo
ensformigt nok. Jeg glemmer hende ikke, da hun paa Banegaarden straks erklærede: ”Farmor med.”
Margrethe er jo mest i Helsingør for Tiden, men Børnene er hjemme og begyndt paa Skolen. Tak for
Mælken! Den anden Dag maatte jeg igjen skille Inger ved ½ Pot, som jeg betaler Dig for. Dedde og
Mette ser vi desværre saa sjældent, men Vivi besøger dem vist imorgen. Puk sov her i Nat, og i
Morges var den ved god Appetit, ellers har den været lidt kjed af det, men det bliver nok bedre og
bedre, den føler sig alligevel som hjemme paa Ibsensvej. Ja, den Glæde faar Du sikkert nok, at Helle
bliver en lille Balletdanser, mine andre Børnebørn staar da ikke tilbage i den Retning, skjønt jeg har
gjort, hvad jeg kunde, og der er jo større Værdier til, som jeg kunde ønske dem Delagtighed i. Nu de
kjærligste Hilsener til Dig og hele Familien paa Krumstrup, ikke mindst Knud og Helle fra
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Farmor.
Johs til Grete på Krumstrup
Gentofte [torsdag 22/8 1929]
Kære lille Snuser!
Tak for nyt Brev. Jeg haaber, alt stadig staar godt til. Det var meget fornøjeligt at læse Brevet fra
Mor. Bare vi da faar Helle med hjem igen. Her er Far desværre helt hysterisk, fordi jeg ”rejser fra
Kone og Børn”. Forleden Nat stod han op og vilde ikke sove. Desværre, det nærmer sig jo
Sindssyge. Alt hvad der sker er, at jeg lægger Vejen til Mommark om ad Lübeck og gør nogle faa
Dages Ophold undervejs. Det skulle vel ikke være nogen Forbrydelse! Man vil dog gærne opleve
lidt i sin Ferie. Naa, det gaar forhaabentlig ogsaa over. Jeg har nu taget Billet til Lørdag
Eftermiddag. Her er i øvrigt ganske dejligt. Georginerne staar i fuldt Flor, og Agurkerne begynder
allerede at antage Form; de skal nok blive til noget. Puk er mer end rundtosset. Den har nu faaet sin
Kurv op til Vivi og følger mig hver Morgen til Stationen, hvor den sætter sig paa Bænken ved Siden
af mig. Søndag kommer Balles herud. Vejret er ogsaa rigtig egnet til et Landophold. Adda fortæller,
at gamle Herold skal skilles. Der er vist en anden ”femme” med i Spillet. Hyggelige Forhold. Nille
skal giftes i September. Der er allerede sendt Indbydelser ud, og Agnete skal med. Carl er ogsaa
røget ud med Direktør Christensen, Vølund. En anden Ingeniør fra Vølund havde paa Carls
Opfordring taget Arbejde sammen med ham hos Allerup, maa det vel være, og det var Direktøren
blevet saa rasende over, at han sendte Bud efter Carl, hvem det imidlertid ikke passede at tale med
ham. Lidt mere Klogskab vilde i den Slags Forhold ikke være af Vejen. Jeg tager nu Radioen med
til København, saa den kan være i Orden, naar vi kommer hjem igen. Og saa paa glædeligt Gensyn
snart lille Snuser, det kan vel blive Torsdag den 22.ds. Hvis Du tog Toget paa Ryslinge Torsdag
Morgen Kl. 8.52, vilde Du være i Mommark Kl. 11.30. Kunde det ikke passe? Ellers maa Du
hellere ringe mig op Lørdag. Jeg er da i hvert Fald hjemme til Kl. 1. Naar blot der nu ikke maa
komme noget i Vejen, saa skal vi rigtig nyde Livet, ikke sandt. Inger er nu rejst. Kedeligt, at hun
duer til saa lidt. I Længden kan vi ikke have hende, det er jeg temmelig klar over. Men nu maa vi se,
hvordan vi kan klare det.
Mange Hilsner til Jer alle fra
Johs
Pasbilledet er til Helle. Saadan ser Far ud, naar han er vred.
Johs til Grete på Krumstrup
Østersøen 17/8-29
Kære lille Snuser!
Ombord i S/S Hansa, der ikke just er nogen Kæmpedamper, griber jeg Pennen for at sende Dig en
lille Hilsen. Nu er jeg saa rigtig Ungkarl igen, og det kan vist være meget sundt engang imellem. Jeg
kommer derved til at tænke paa, at jeg ikke til daglig skønner nok paa, hvor godt jeg har det. Og jeg
glæder mig allerede vildt til at mødes med min egen Skat igen og se Dig rigtig nyde Ferien, som Du
trænger saa haardt til. Børnene længes jeg ogsaa allerede stærkt efter, men jeg ved jo, de er i gode
Hænder. Det næste er jo, at jeg naturligvis helt træder i Skygge, naar vi dukker op sammen efter
Ferien. Helle forlanger saamænd ikke mer end sin Mor. Men saadan er jo nu engang en Fars Lod, og
man maa i Grunden nærmest undres over, at Børnene overhovedet vil kendes ved en, saa lidt man
giver sig af med dem. Men, ikkesandt, det skal blive dejligt at komme paa ”Bryllupsrejse” igen.
Hjemme er Huset nu lukket, men Balles kommer jo allerede Søndag. Inger boede de sidste Dage hos
Kellers. Jeg tror nu ikke, hun har meget Omløb i Hovedet, og jeg frygter, at Du vil være grumme
daarlig tjent med hende. Jeg vilde meget ønske, Du kunde faa en anden til Vinter. Mon det ikke
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bliver det eneste rigtige, men nu kan Du jo tænke nærmere over det, det er jo hovedsagelig Dig, det
angaar. Far er igen faldet til Ro, men hvor jeg har ondt af Mor. Gid hun dog kunde komme lidt bort
fra det hele. Det er skrækkeligt, naar man overlever sig selv, saaledes som Far efterhaanden har gjort
det. Jeg skal hilse fra Mette, som jeg talte med i Telefonen. Hun venter paa en ny Tanteværdighed
paa Amager, saa det gaar for Tiden temmelig livligt i den Familie. Pakken, jeg sendte fra
København, indeholder dels nogle Kort og Bøger, som jeg meget gærne vilde have Du tog med, da
jeg ikke kunde have dem i Rygsækken, dels nogle Nr. af Rigsdagstidende + Papir, som kan ligge og
vente paa mig, til jeg kommer der. Chocoladen kan vist være god, naar Helle skal i Seng. Mon hun
helt har glemt mig, det lille Puds? Min Rejse begyndte ikke i det mest straalende Vejr, men Søen er
nogenlunde skikkelig, og Søsygefornemmelser har jeg ikke haft, hvilket jeg ikke kan sige om alle
mine Medpassagerer. Gid Vejret nu vilde klare og holde sig Maaneden ud, det er en rigtig Ting,
naar man rejser. Men hvordan det end gaar, vi skal nu nok faa noget ud af vor Tur.
Hils nu alle mange Gange fra mig, først og fremmest naturligvis mine egne elskede smaa Poder.
Jeg skal nok skrive snart igen, men kan vist desværre ikke høre fra Dig, da jeg jo ikke faar mig
noget blivende Sted.
Din egen Johs.

Udsigten fra huset mod Gentofte kirke 1929
Grete til Johs
Krumstrup d. 11-2-30
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Kære Johs! Vi har nu haft Familieraad, og det bliver til, at Far rejser til Begravelsen [Hans Peter
Heide], og hjem igen samme Dag med 6½ Toget, eller hvornaar det nu gaar, men mon du saa ikke
skulde tage dig kærlig af ham til Middag et eller andet Sted, men det maa du nu selv om.
Vi er kommet godt hertil, Helle kunde man rejse Jorden rundt med uden Besvær, det samme kan jo
desværre ikke siges om Brorsen, han var ikke rolig eet Sekund, om Bord var vi i Kahytten hele
tiden, og der optraadte en haabefuld ravjydsk 3 aars Dreng ved Navn Morten, og de tumlede, saa
Helle og Bror [Keller] var aldeles Negerbørn. Lillebror rager og piller i alt. Helle er ivrig
beskæftiget med at lege med ”lille Dukke” i en herlig Dukkevogn, her stod opstillet til hende +
nytappetseret Dukkehus og en Æske fuld af Dukkestel.
Jeg skal hilse dig fra den samlede Familie, og sige fra din Svigermor, at hun har meget ondt af dig.
Her er ikke eet Snefnug, det aftog gradvis paa Turen, Mor har plukket Rosenknopper i Haven i Dag,
vel nok overlevede fra i Sommer.
Bodils Fugle er meget søde, og ædle, men som vilde Dyr. Paa Lørdag skal her saa være større
Komsammen, men jeg tror nu ikke du kender nogen af dem ud over Ammundsen, de er ellers
Christiansens, Vejstrupgaard, Christiansens, Odense, Jørgensens, fhv. Søbysøgaard, Hans Lausens,
Langkildegaard, Uhlrichs, Bedsterne, Pouls Principal Hr. Jensen, det er Kjole.
I Morgen skal Mor til Svendborg [i anledning af Thomas Barfoeds fødselsdag] fra Formiddagen, vi
andre sent paa Eftermiddagen, bare nu Ungerne vil skikke sig, jeg er jo lidt betænkelig ved
Situationen. Minna skal være Barnepige om Eftermiddagen, for lidt mere i Løn i den Tid vi er
hjemme, saa det bliver yndigt.
Tænk dig, Klatten troede i Gaar, at det var Poul [Keller] og Helle, der var jævnaldrende, han var
nær faldet ned af Stolen, da han hørte hun var to Mndr. yngre end Bror. Han er ogsaa en slem Baby.
Nu har jeg talt med Svigerske Kirsten, hun sang det dejligste Fynsk. Mor har faaet Væven i Dag,
det ser ud til at være et mægtigt Apparat. Husk at sende Kirsten et Kort til d. 13. [f. 13/2].
Mange Hilsener lille Snuser (i denne Ende maa jeg vel nok sige det) fra dine smaa søde Børn og
din ikke mindre søde lille Kone. Da Helle saa, vi skulde sove i det grønne Gæsteværelse, sagde hun
straks, ”Hvor skal saa Oldemor sove”, hun kunde huske, at der sov hun, da hun sidst var her.
Din Grete ogsaa kaldet Snus.
Grete til Johs
Krumstrup d. 13-2-30
Kære lille Snuser! Hvordan mon du kan holde det ud i din Ungkarlestand, nu svigtede Morbror dig
jo skammeligt. Du kan tro, Fødselsdagen i Gaar spændte godt af, den var saa vellykket, som den
kunde være, de var begge raske og i højt Humør, der, hvor deres gamle Forretning var, var der
flagsmykket, og Telegrammer og Blomster, Frugt, Kager, Vin o.s.v. strømmede ind fra
Morgenstunden. Middagen var Kl 6½, og den var meget fin, men at skrive Menuen til dig, ved jeg,
er et utaknemmeligt Arbejde, saa den maa jeg hellere gemme til din Mor, hun kan vist bedre goutere
det paa Papiret, om ogsaa du er hendes Overmand paa Tallerkenen. Jeg havde H. D. Hansen til
Bords, saa jeg beholdt min Hjertefred ved den Lejlighed, værre bliver det paa Lørdag, da skal jeg
have Hr Jensen til Bords, som skal være en smart ung Mand. Vi kørte ud i den lukkede Bil fra
Kværndrup, jeg var heller ikke stolt af at have anbragt mig selv i den hjemlige Rak. Du kan tænke
dig, i Forgaars Nat, var en Bil kørt ind i et Hus lige før vi ruller ind i Svendborg, de havde renset
Svinget, hele Hjørnet var revet af, og Huset revnet til det øverste af Gavlen, en Murbrok var røget
ind og faldet ned lige ved Siden af en Vugge med en Baby i, det er lige galt nok, at man ikke kan
være i Fred i sin Seng for Biler, Passagerne var intet kommet til.
Der var ingen Vrøvl med Børnene, Pigerne er enestaaende, gid Inger havde bare en Femtedel af
den Omtanke, som de har, det havde trukket lidt op, da Helle skulde i Seng, men det var hurtigt
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gaaet ovre. Da jeg kom hjem, hørte jeg en lille grødet Stemme sige ”Det var godt Mor kom hjem til
Helle igen.” ”Vovvov”, lød det fra Seng Nr. 2. ”Jeg er tørstig” fra Seng Nr. 1. ”Mammam” fra Seng
Nr. 2, det lød saa sjov, saa Bodil og jeg storgrinede, hvilket gjorde begge Senge meget
underholdende. Lillemanden er fuldstændig salig om Morgenen, naar han kommer over i min Seng,
vi har vist forsømt den Dreng, Helle vandrer straks ind til Mormor, i Morges vilde jeg have hende af
Sted, uden at vække Bodil, men hun vendte om ved Døren og sagde ”Jeg skal nu lige have vaagnet
Bodil først.” Den første Morgen begyndte hun med, ”Jeg vil snart hjem til min egen Far”, bliver du
ikke en hel Geleklat. I Gaar Formiddags var jeg rundt i alle Staldene med dem begge to, Knud sagde
Vov til baade Køer og Heste, han havde Øjne som Thekopper af Forbavselse. Helle kiggede ned i
Møgvognen i Hestestalden og sagde ”Uf, de Grise, de har trykket i den”, for Øjeblikket er Bodil
tvangsindlagt til at spadsere med hende, mens Knud sover, vi savner noget Køretøj til ham, bare jeg
havde taget Promenadevognen med. Helle faldt i Gaar med Dukke Morbror i Favnen midt i en
Blanding af Møgvognsaffald og Tøsjap, den var hyggelig for dem begge to.
Mogens havde Brev fra Ebba Heide i Gaar, at han endelig ikke maatte komme, hun havde ringet til
os om Formiddagen, men der var ikke blevet svaret, Inger, det Kvaj tager simpelthen ikke
Telefonen, sig til hende, om at høre efter, det kunde jo dog være noget vigtigt. Hvordan mon det
gaar hende som Husbestyrerinde, det er vidunderligt at være fri for at spekulere paa Mad og al Ting,
jeg mærker bedst naar jeg er paa Afstand, hvor dejligt det er at hvile Hjernen, det legemlige er jeg
lige ved at savne. At Bodil ikke bliver Idiot, ud over at rede sin Seng om Morgenen, gør hun ikke
Gavn for to Øre, det hun tager sig af Børnene er Tvangsindlæggelse. Det første hun sagde, da jeg
kom var, at hun havde faaet Lov at følge os hjem, hvis hun maatte blive hos os, jeg tænkte nu nok
det ulmede, men jeg sagde rent ud til Mor, at paa Besøg maatte hun gerne komme, men som ung
Pige var der ikke noget til hende, saa jeg vilde ikke have hende. Jeg tror oprigtigt ogsaa jeg har faaet
nok at hende, naar vi har været sammen disse 14 Dage. Mogens kunde slaa hende ihjel, saadan
ærgrer hun ham. Den gamle er saa stejlet til Kbh., det var ikke efter hans Recept, det er ogsaa en
kedelig Tur. I Dag kommer saa Dagens Fødselar [Kirsten], hun kan først være her Kl 3, men har
faaet Lov (eller taget) til at pjække den i Morgen.
Mogens havde Kort fra Boyesen, at hans (Mogens’) Analyser var anerkendt og gode, saa han
mener han faar ug. Boyesens var ikke anerkendte endnu. Men det var jo rart. Da vi rejste, var der en
Herre paa Færgen, der sagde til Mogens, om det ikke var et stort Ansvar at have saadan to smaa
Børn. Morbror voksede kendelig i sin egen Agtelse ved at blive antaget for Barnefader.
Bedsterne blev vældig glade for Billedet.
Det er et større Ædegilde her skal være paa Lørdag, de kan paa det fede Fyn, de er vist trods alt
ikke helt bankerot. - Jeg tænker paa vores lille Tæppe i Dag gid dog nu Pletterne maatte gaa af.
Lillebror er anbragt paa det snedigste om Natten, de har endnu en Udtræksseng, og den Halvdel
der har fire Ben ligger han i, med Hullet ind til Væggen og med Helles Seng paa den ene Side og
min paa den anden, og Fodenden er lige saa høj som hans Kravleseng. Men nu er jeg løbet tør for
denne Gang. Jeg glæder mig til et Par Ord fra dig.
Hils paa Ibsensvej og hos Balles.
Mange Kys fra de smaa søde og din Snuser.
Johs til Grete på Krumstrup
13/2-30
Kære lille Snuser! Tak for Brevet forleden. Det glæder mig at høre, at alt staar vel til, og at Festen
fik et godt Forløb. Om Begravelsen kan Svigerfar jo berette. Jeg vil nok sige, det er en besværlig
Tur for at veksle to Ord med Familien. Men helt uden Repræsentation kunde Familien dog heller
ikke være. Kransene fik jeg besørget. Du maa hilse Kirsten, hende fik jeg desværre ikke skrevet til.
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Jeg spiste saa forleden hos Balles, og Frederik anslog straks den rette Stemning ved under Maaltidet
højt og lydeligt at spørge mig om, hvad jeg syntes om Addas ny Frisure. Naa, ellers gik det paa det
bedste. I Nationaløkonomisk F. havde jeg en interessant Aften. Jeg talte bl.a. med Borch-Johansen,
der kaldte S.-L. en sød Dreng. Han skal ogsaa kun være 23. Fru Hessel & Co, som Du kender fra
Rigsdagsforeningen, var der ogsaa, hun vakte nærmest Opsigt ved at skændes med et Par andre
Medlemmer om, hvem der først havde beslaglagt en Bordplads. Hjemme staar alt godt til. Det er
ligesom Inger faar Talens Brug, naar Du rejser. Man skulde tro, det var Dig, der lammede hendes
Tungebaand. Manden har set paa Tæpperne, men vist ikke gjort noget ved dem. Jeg kunde jo ikke
være hjemme, men skal nu tale med ham. I Aften skal Svigerfar og jeg spise sammen. Jeg vilde
have inviteret, men maatte ikke. Dette er kun et Par Ord, jeg kradser ned i Hast, for at Svigerfar kan
have lidt med hjem til Dig. Han siger, Børnene er søde. Jeg længes snart efter dem - ja og
naturligvis Dig, men jeg skal nok holde min Tid ud, nu kommer Morbror jo ogsaa snart. Dejligt med
det milde Vejr, vi bruger ikke meget Brændsel for Tiden.
Kærlig Hilsen til jer alle tre og hele Familien fra Din egen Snuser.
Grete til Johs på postkort til Finanstidendes kontor, Krystalgade 16
[Poststemplet: Ringe 14/2 1930]
Kære Johs! Tusind Tak for Brev og Chocolade. Kun et Par Ord for at sige dig, at Mogens ikke
kommer til Middag paa Søndag, men først med Aftentoget, mon du så ikke spiser hos din Mor, saa
kunde du give Inger fri, og tror du ikke, Adda vilde bespise ham Mandag, saa behøvede I først at
begynde paa Restaurationsmaden Tirsdag. Husk endelig at forhøre, om Inger har Penge. Bed hende
lukke op for Varmen i Mogens Værelse Søndag Morgen, saa kan Fuglene jo godt holde Flyttedag.
Her har vi det storartet, Børnene og jeg har lige travet 3 Kvarter, Vejret er dejligt. Du skal nok faa
Søndagsbrev.
Din Grete.

Johs til Grete på Krumstrup
Gentofte 16/2-30
Kære lille Snuser!
Tak for Brevet igaar og Kortet i dag. Og naar jeg saa har mere ivente i Morgen, bliver jeg jo næsten
forvænt. Det er min smertelige Pligt at melde Dig, at den gule Ondulat forleden Nat gik til sine
Fædre, efterladende sig en sørgende Ægtefælle, der nu ikke engang har Mulighed for en lille Flirt
med Nabofruen. Familien Grøn er jo flyttet ovenpaa. Ellers er her intet sket. Men Inger overgaar
næsten sig selv. Vil du tænke Dig, at jeg forleden Dag ovenpaa fandt en ny Rulle Chocoladepapir
[wc-papir] rigtigt anbragt i Stedet for den opbrugte. Og igaar spurgte hun mig, om jeg kom hjem til
Middag. Jeg havde nær tabt baade Næse og Mund, men betakkede mig dog, skønt Eksperimentet jo
kunde have været interessant nok. Vivi har lige været hernede. Hun fortalte, at den Assistent, Carl
G. konkurrerede med for nogen Tid siden, er død. Det betyder, at der maaske kunde være Tale om,
han denne Gang kunde faa Pladsen ved Polyteknisk Læreanstalt. Men nu sidder Herren nede i Paris,
og ingen Djævel kan komme i Forbindelse med ham, da vi ikke har Adressen. Det er nu ogsaa en
meget stor Fejl, naar man har saa mange forskellige Jærn i Ilden som han. Om det hele betyder
noget for ham, ved vi naturligvis ikke, men en Mulighed er der dog altid derfor. I øvrigt oplyste
Vivi, at det ikke er bedre med Reumerts Familieidyl, end at han nu skal skilles og giftes igen. De
Skuespillere er nu lidt for sig selv. Din Far har jo nok fortalt om Begravelsen forleden. Det var
aabenbart Dr. teol. Michael Neiiendam, en Søn af Skuespilleren, men ikke af Johna, der talte. Han
gjorde det ganske overordentlig smukt, ganske upersonligt, men netop derfor anderledes tiltalende,
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end man er vant til. Han er ung, ser godt ud, har en pragtfuld Stemme og røbede tydeligt
Skuespillerblod i Aarene. Det var ogsaa ham, der talte ved den unge Hasselbalchs Begravelsen. Jeg
var derfor ret forbløffet, da Christian Fog [søn af mors farbror Svend Fog], som vi drak Kaffe med
bagefter – er det ikke saadan han hedder? – erklærede, at det var ”en daarlig Præst.” Han havde vel
ønsket noget af den rigtig gammeldags Slags med Lovtale over den hedengangne og personlig
Tiltale til de efterladte. Det var en rigtig smuk Højtidelighed, synes jeg. Men svært maa det hele jo
være for Familien, der nu ogsaa skal i gang med de praktiske Spørgsmaal, Salg af Villaen deroppe
og maaske Køb af en ny. Jeg skrev saa til Holger og inviterede ham til den 23. Marts [farfars 80 års
fødselsdag]. Jeg kunde nu godt tænke mig, han kom herover. Saa kan Anna jo komme til
Konfirmationen. Paa Ibsensvej har de det meget godt. Vi skal alle til tidlig Middag hos Adda i
Morgen, og Mogens er meget velkommen der paa Mandag. I øvrigt haaber jeg jo, I alle har det godt,
og jeg glæder mig over, Du synes, Du har lidt ud af Ferien. Jeg skal nok holde den gaaende, til I
kommer tilbage, men rart skal det jo blive at se ikke alene Dig men Poderne igen. Hils dem begge
paa det voldsomste fra deres gamle Far, hvis de endnu har en svag Erindring om hans Eksistens.
Hils ogsaa hele Familien fra mig. Billedet til Olderne glemte jeg helt at faa set i indrammet Stand,
men jeg haaber, det blev gjort ordentlig.
Mange kærlige Hilsener fra Din gamle Mand.
Grete til Johs
Krumstrup d. 17/2-30
Kære Johs! Du er vel trods alt let forbavset over at faa Brev fra mig igen, men jeg er ved at revne
for at fortælle dig noget, og jeg sender det til Kontoret, saa behøver Morbror slet ikke at faa at vide,
at jeg har skrevet. Du kan tænke dig, han har friet til Nete, og faaet en Kurv. Det skete pr. Brev i
Julen. Han havde fortalt Mor det, og da Bodil blev ved at gaa og drille ham, havde Mor aabenbaret
hende Sagens rette Sammenhæng, for at faa hende til at holde Mund, hun maatte ikke sige det til
mig, men det kunde hun selvfølgelig ikke dy sig for, men under 100 Tavshedsløfter, og da det jo er
absolut mest praktisk for os ikke at vide det, skal vi nok holde Mund. Han er nu et To’sk at gaa saa
vidt, det maa da være en forbandet Situation at være i, naar man ikke kan undgaa at træde i hende
hver anden Dag, jeg gad vide om Adda ved det, men jeg antager det. Det ømme Moderhjerte skal
være dybt fornærmet paa hende, Mor mener hun har leget med ham o.s.v., jeg ved jo kun det hele
fra Bodil, jeg har ikke i Sinde at berøre Emnet, men i mine Øjne er hun hvid som en Engel, det er
ham der har været fjumret. Hun sendte ham kun et Kort med Tak for Tasken og det 8 Dage efter, det
maatte vel være Tegn nok paa, hvordan Landet laa, saa han ikke ydermere behøvede at indhente sig
en Kurv, i alle Tilfælde maatte det være nok saa rart ikke at have Medviden til samme, gudskelov vi
ingenting ved. Han fordampede herfra i rette Øjeblik. Her herskede een Krigsstemning i Aftes, som
var ”Familien Hansen” værdig, det er et aparte Folkefærd, i slige Aftener ønsker jeg mig vel paa
Udsigten, men de gaar jo over igen, og saa er det jo rart at have Ferie, det er nu godt man ikke er saa
kolerisk. Børnene er saa søde, jeg kunde æde Helle, hun har til Tider smaa Anfald af Hjemve. Knud
nyder den fælles Sengevarme om Morgenen, han ligger saa pænt stille, at jeg faldt i Søvn med ham i
Morges, og han, som var bukseløs overtissede mig imens. – Bedsterne tager med 4 Toget, de nyder
Børnene, det er Synd for dem, de ikke faar set mere til dem end de gør. Snusebasse, jeg glæder mig
til at være hos dig igen. Mon Momme saa skal spise hos sin Hjertenskurv i Aften, da jeg kom med
det Forslag, vidste jeg intet om det hele. Sølle Morbror, han har nu ikke haft det mere end godt. Din
egen Snuser.
Pas nu endelig paa dette Brev, brænd det hellere.
Johs til Grete på Krumstrup
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19/2-30
Kære lille Snuser!
Jeg maa vist hellere faa sendt Dig et Ord, skønt jeg egentlig ingen Sensationer har at opvarte med.
Tak for Dine meget kærkomne Breve. Det sidste var jo ikke mindst interessant. Vi faar efterhaanden
samlet en hel Del Stof til vore Aftenpassiarer, før vi ses igen. Jeg glæder mig rigtig over det gode
Vejr, I har. Jeg haaber, I rigtig benytter det, saa baade Du og Børnene kan styrkes af det sunde, klare
Vejr og det herlige Solskin. Herovre er Sneen næsten helt forsvundet, og vi har udmærket
Skøjteføre. Morbror, som kommer tidligt hjem for Tiden, har tilbudt at hugge Sivene af og brænde
dem paa Isen. Det er da en Trøst, man har ham i sin Græsenkemandsstand. Vi spiste igaar hos
Margrethe, men begynder nu idag paa Restaurationsmaden. Imorgen skal Mogens, saa vidt jeg har
forstaaet, til ungt Selskab hos Balles. Han spiste Middag der i Mandags. Søndag var jeg der med
Ibsenerne [dem fra C.L. Ibsensvej] til Middag, og det gik uhyre let med at faa Far ekspederet frem
og tilbage, han er for Tiden i udmærket Humør, kun let bekymret for vort Centralvarmeanlæg. Han
tiltror mig aabenbart ikke Evne til at passe det paa egen Haand. Jernbanerestaur. tilbyder sig med
Selskabsmad til 6 Kr. pr. Person for 4 Retter Mad. Det var vel ikke noget, vi skulde tænke paa til
Fødselsdagen? Det var da nemt. Jeg talte forleden med den lille rare Jensen [naboen]. Han var
mægtig optaget af en Tur, han skal til Spanien. Gratis naturligvis og i Luksustog. Det er vist i Marts
Maaned. Fru Jensen kunde ogsaa være kommet med, men vil ikke. Hun er bange for at skulle blive
Vidne til, at Dyrene ikke har det godt dernede. Ellers var der ikke noget særligt. Hils hele Familien
paa det hjærteligste fra mig, men først og fremmest mine egne to smaa Perler, som jeg allerede
synes, det er en Uendelighed siden, jeg har set. Jeg finder virkelig det er rørende, Helle stadig har
Udsigten i sine Tanker. Og saa paa glædeligt Gensyn engang i næste Uge, hvis du ikke hellere vil
trække Ferien lidt ud. Din egen gamle
Snuser.
Almanakken i Vinduet viser hver Dag rigtigt! Hvis hun ikke er enestaaende.
Grete til Johs
Svendborg d. 19/2-30
Kære Johs! Som du ser er vi i Svendborg, Lillebror sover og Helle er ivrig beskæftiget med Legetøj.
Tusind Tak for Brevet. Det var jo trist med Undulatmutter, jeg troede netop den var ved at komme
sig, den har nok savnet sin Moa. Jeg tror, Eli ved, hvor C.-G. er at finde. Mette sagde, at de skulde
høre, saasnart Storken havde været der, derfor gaar jeg ud fra, at hun har Adr.
Husk at sige til Mogens, at han pr. omgaaende skal sende Vasketøj hjem, og bed ham indeni at
lægge Æsken med mit hvide Sjal, det staar i en blaa Æske inde i hans eget Skab, saa jeg har det til
Søndag, jeg kommer vist ogsaa til at have en Snes Kroner, hvis du godhedsfuldt vilde forstrække
mig. Hvad skal jeg saa m.H.t. at komme hjem, vil du hente mig eller skal jeg lade Bodil rejse med?
Jeg kommer altsaa Tirsdag. Jeg har været med Helle paa Visit hos Vibeke Juel-Brochdorff gift
Lunøe, hun har to smaa Drenge, en på 2 Aar og en paa 6 Mndr. Jeg skal hilse dig fra Kontrollen, det
slap du altsaa for saa Enkemandsstanden er ikke helt spildt.
Fru Petersen, Forhaabningslund, var henne hos os Mandag Aften, det første hun fortalte var, at Fru
Bindslev havde faaet en Søn, bare det ikke er en lille A.B.C. Hun var flintrende gal over, at Manden
var kommet hjem Lørdag Morgen, og var taget i Klub om Eftermiddagen, ham vilde jeg nødig være
gift med. Der maa jeg hen i Morgen Eftermiddag. Gunver Mossin (afdøde Rektors Datter) kommer
her i Eftermiddag for at se Knud, og Viveke vilde ogsaa komme herop, hun bliver nok forbavset,
han er større end hendes paa 2 Aar. Han begynder for Resten af sige lidt mere, jeg tror nok den her
Tid har udviklet ham noget. Husk nu endelig Vasketøj og Sjal. Vi havde den Lykke at have
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Representantbesøg i Mandags, Bodil var hvid i Masken af Benovelse. Du kan tro, det ikke er
Smaating, hun udvikler i Nattens Mulm og Mørke.
Mange Hilsener til Mogens, Familjen Grøn og Inger. Din Snuser. Jeg skal hilse fra hele Familjen
her.
Johs til Grete
Gentofte 20/2-30
Kære lille Snuser!
Tak for Brevet idag. I er nok rigtig paa Farten for Tiden. Det har ikke været let at passe paa
Knudsen i Svendborg, kan jeg tænke, men forhaabentlig lykkedes det ham ikke helt at faa
Lejligheden raseret. Det skal interessere mig stærkt at høre hans Fremskridt paa Talens Omraade.
Jeg venter mig efterhaanden ikke saa lidt. Penge skal blive sendt i Morgen, saa kan Du have dem
enten Lørdag eller Mandag. Med Hensyn til Din Hjemrejse beder jeg Dig selv bestemme, hvad Du
helst selv vil, i den Henseende kan Du gøre, ganske som det passer Dig selv bedst, men lad mig
endelig faa klar Besked senest Mandag, saa jeg ved, om jeg skal hente Dig og med hvilket Tog Du
kommer. I øvrigt vil jeg sige, at hvis Du skulde have Lyst til at blive nogle Dage endnu, maa Du
endelig gøre det. Thi selvom jeg begynder at længes stærkt efter at kunne trykke Jer i mine Arme
igen, saa lider vi jo da ingen Nød. Maden, vi faar, er meget god, og saa utroligt det end lyder, klarer
Inger sin Del af Opgaven stolt. Hun skal nemlig varme Maden, da den kommer hertil i kold
Tilstand. Forleden Dag opvartede hun ogsaa med nybagt Brød. Det havde jeg ikke tiltroet hende
Evne til. Mogens var saa til ungt Selskab hos Balles. Der var bl.a. Clara Wedell, Baronesse Lerches
Niece m.fl., og de dansede. Adda er stærkt opfordret til at komme til Rohden. De vil bl.a. køre
hende til Silkeborg, for at hun uanmeldt kan gaa paa Indkøb hos Købmand Jessen, og hun har
allerede omtrent bestemt sig til at rejse. Hun har det nu alligevel nok saa godt som den stakkels
Frederik, der virkelig er spændt godt nok for. I øvrigt har Adda og jeg aftalt, at vi to gamle skal ud
at muntre os lidt paa Lørdag Aften, hvis der er noget, vi bryder os om at se. Jeg tror den Indbydelse
var meget velkommen, men desværre gaar paa det kgl. Hindsholm Slot, som jeg jo har set. Vi
begynder nu at faa travlt paa Rigsdagen. Tiden fra nu af og indtil 31. Marts bliver temmelig drøj,
tror jeg nok, og det vil ikke gøre Sagen bedre, hvis vi nu faar Bogtrykkerstrejke, med mindre
Forholdene da bliver saa umulige, at Ft. helt maa lægge op. Hvordan Rigsdagsmaskineriet skal
kunne holdes i gang under en saadan Strejke er ikke let at se, jeg haaber stærkt, det hele ikke bliver
til noget. Min Bog [”Østifternes Husmandskreditforening 1880-1930”] har jeg arbejdet paa, naar
Tiden tillod det, men det er jo et Arbejde, som tager sin tid. I Aften har Mogens og jeg hørt
Wienerdrengene synge i Radioen, det lød glimrende. Men nu har jeg vist ikke mere at berette om.
Jeg vil kun tilføje, at det skal blive dejligt at faa en rigtig Passiar igen med min egen Skat, naar Du
kommer tilbage. Og Børnene længes jeg heftigt efter at se igen. For Helle har ganske Ret, det er
noget saa hyggeligt at have hende siddende paa Bænken, naar jeg barberer mig. Hvor jeg dog elsker
den Unge, ja Jer alle tre. Hils ogsaa den øvrige Familie og lad mig saa høre lidt nærmere om Dine
Planer. Tusinde kærlige Hilsner fra Din egen
Johs.
21/2. Jeg hører nu af vor lille Nabo, at Kellers har besluttet sig til at leje den øverste Del af Huset ud
og selv blive boende i Stuelejligheden. De vil saa indrette Køkken foroven og Badeværelse i
Kælderen. Det er vel ogsaa nok fornuftigere end helt at sælge Huset, men morsomt maa det ikke
være at faa fremmede Folk ind. I øvrigt har Jensen nu bygget en mægtig stor elektrodynamisk
Højttaler (vor er elektronisk). Efter hvad han selv paastaar, skal den være et Vidunder af
Klangskønhed. Naar den er helt i Orden, skal vi høre den. Det var jo fint, Mogens fik ug for sin
Analyse. Jeg har ikke bedre Papir at skrive paa, Blokken er forsvunden. Kærligst J.
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Grete til Johs
[Postkort] d.22-2-30
Kære Johs! Tak for dit dejlige lange Brev i Dag. Jeg tager mine sidste Ord i mit sidste Brev i mig
igen. Bodil maa ikke rejse med alligevel, da Sagen kom for Højsteret, Højsteret er derimod ikke
utilbøjelig til at rulle os til Nyborg. Vi kommer altsaa Tirsdag. Færgen gaar fra Nyborg lidt over 1.
Saa vi er vel i Korsør 5 Kvarter senere. Vi bliver saa i 2. Kl. Kahyt til du kommer. Nu haaber jeg, at
der er et Tog, der passer for dig. Skulde der komme noget i Vejen, maa du jo ringe Mandag Aften til
mig. Jeg har skrevet til Inger ang. Børnenes Mad. Vi har det godt. Tak for Pengene. Du skriver
aldrig noget om Blækpletterne, jeg haaber ikke du i den Grad har vænnet dig til Synet af dem, at du
ikke kan undvære dem. Saa ses vi snart. Mange Hilsener fra Børnene og den øvrige Familie. Din
Grete.
Johs til Grete på Krumstrup
Gentofte 23/2-30
Kære lille Snuser!
Tak for det indholdsrige Brev forleden, men Beskyldningen for næsten aldrig at skrive kan jeg ikke
stikke i Lommen, for dette er Brev Nr. 5 paa mindre end 14 Dage. I øvrigt er her naturligvis ikke
passeret meget, siden du forleden Dag hørte fra mig, jo jeg kan da fortælle, at Provstinden [Adda]
og jeg i Aftes var til Mordet paa anden Sal. Og skønt jeg ikke kom med store Forventninger, morede
vi to gamle Sutter, der nærmest følte os aandsbeslægtede med Frk. Snerp eller hvad hun nu hed, os
virkelig ganske udmærket. Det overgik langt vore Forventninger og stødte ikke an mod vore sarte
Følelser paa noget Punkt. Jeg maa sige, de spiller godt derude. Bagefter var vi hos Wivel i al
Beskedenhed. Adda havde aldrig været nede i Restauranten, og hun var ret imponeret af det Liv,
som rørte sig der. Der var heller ikke eet Bord at opdrive, vi maatte vente, før vi kunde komme til.
Det er vist et Par Aar siden, hun har været i Teatret, saa jeg tror nok, det kom hende rigtig tilpas. Til
Gengæld var det vistnok et Par Aar siden Eta [Agnete] havde været hjemme en Lørdag Aften, men
det havde hun heller ingen Skade af. Samme Dame har lige faaet en ny sort Kjole, som i hvert Fald
afgiver slaaende Bevis for, at hun ikke er nogen Elverpige uden Ryg. Den strænge Mormor var
heller ikke rigtig tilfreds. Jeg tror nok, Frederik føler sig som noget af en Martyr ved Tanken om
Addas Rejse, men jeg maa jo staa for ham med Staalglorie om Panden, for han slipper vist med 8
Dages ensom Arrest. Momme [Mogens] trøstede sig med Boysen igaar. Han var herude til
Jærnbanemiddag, og siden tog de til Atlantic. For Øjeblikket er han hos Vivi, hvor hele Sværten
holder til idag. I Aften skal de vistnok spille Bridge. Jeg har alvorligere Forretninger at tage mig af
og nøjes med at kigge derop. Til Middag maa Morbror paatage en Mesterkoks Skikkelse med mig
som tjenende Aand. Jeg har nemlig ligesom sidste Søndag givet Inger fri, og vi maa vel kunne finde
ud af at varme Maden. Den kommer som Regel tidlig paa Dagen og er meget solid, men efter min
Mening med lidt for rigeligt af Kødspiser. Den var ikke daarlig, den med Bodil der skulde narres.
Det Pigebarn er nu ikke tosset, Helle altsaa. Jeg glæder mig stærkt til, at hun igen lader sit Vid spille
herhjemme. I øvrigt er jeg meget spændt paa at erfare, hvilke Tanker - og maaske Handlinger! - det
tomme Fuglebur har inspireret Dig til. Jeg haaber det bedste og frygter det værste, særlig da Din
Tavshed paa det Punkt synes mig ildevarslende. Et andet interessant Spørgsmaal er, om de grønne
virkelig skulde nære glade Forventninger. Det er vist ikke helt udelukket. Men nu vil Papiret ikke
mere denne Gang. Kærlig Hilsen til Jer alle tre søde smaa fra Jeres egen
Far.
Hils ogsaa Familien.
Carl G. ved god Besked om Pladsen, men han synes ikke særlig interesseret.
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Udsigten 28 1930

Grete til Johs
Krumstrup d. 15/7-30
Kære lille Snuser!
Du har vel faaet mit Kort, at vi er kommet helskindet hertil, Helle var som sædvanlig en ren Engel
at rejse med, Knud var i ganske overstadigt Humør, men det gaar jo ikke stille af, han for rundt, vi
var i Kupe med 4 andre Børn, saa der var Liv i Kludene. Paa Færgen opholdt vi os nedenunder,
Lillebror startede med at gaa rundt og give alle de Damer Haanden, der sad dernede, og han øjnede
straks et Publikum og opførte sig som Klovn. En smækfed Dame (hun maa in natura være som dem
med Fedtsyge i Lægebogen) vandt særlig hans Kærlighed, og da hun vilde løfte ham op sagde han
”Dat” og smak hende en Lussing lige i Synet. Det øsregnede i Dag, men det er meget kærkomment,
de har ikke faaet tilnærmelsesvis saa meget som vi, Markerne mod Nyborg har ligefrem taget varig
Skade af Tørke, Vand i Huset er der næsten ikke, Køerne skal ind af Mangel paa Græs, der er
imidlertid kommet 15 mm i Nat. Helle sover i Bodils Seng, og Lillebror og jeg ovenpaa, han ligger i
den lille Seng, med en Dyne udenfor. Der er saa roligt oppe, som var vi ene paa Borgen.
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A.B.C. havde sagt, at Jens Møller vilde ind i Folketinget [som folketingssekretær], kan du forstaa
det, hvis han havde Chancer som Bureauchef, men det er jo ikke værst for dig. Saa maa man jo
haabe det bliver en sympatisk Bureauchef, for trods alt var Møller jo god at arbejde sammen med.
Linkas Hvalpe, her er endnu to, var lidt af en Skuffelse for Helle, de var lidt for langbenede, de
staar i Hundegaarden, og er som vilde Dyr, men hun trøster sig med Pia, der følger dem som en
Skygge, men den er ellers rædsom jaloux paa dem, men finder dem paa den anden Side meget
interessante. Nu haaber jeg du ta’r et Par Dage til at sove ud i, Snuser, du har da Husfreden til det.
Mange Hilsener fra dine to søde smaa Børn og din lige saa søde lille Kone. Skal ogsaa hilse fra den
øvrige søde Familie.
Din Grete.
Johs til Grete på Krumstrup
Gentofte 16/7-30
Kære lille Snuser!
Tusind Tak for Brev og Kort. Alt vel her. Balles er kommet, og Hansen arbejder paa Kraft i Haven.
Du kan tro, den bliver fin. Og vil du tro, at Mor i Dag har plukket en endnu større Portion Hindbær,
end I forleden Dag afleverede deroppe, Buskene hænger bugnende fulde, det er en helt lille
Guldmine. Men Jorden er ogsaa ualmindelig frugtbar paa det Strøg. Fru Jensen har idag faaet sin
Kjole overtjæret henne ved Garagen. Hun beklagede sig pr. Telefon til Madammen i
Kaffeforretningen og fik et uforskammet Svar. Saa nu er det forbi med Veninden paa den anden
Side af Plankeværket. Ellers er her intet særligt at bemærke, det med Folketinget lyder lidt
mærkeligt, men det er maaske den gode Stilling, der lokker, hvis det i det hele taget er rigtigt. Jeg
begynder allerede at savne Jer, skønt her naturligvis sørges for mig paa det bedste. Thalbitzer er helt
borte i denne Uge, og det er meget behageligt at have det for sig selv deroppe. De kærligste Hilsner
til Jer alle tre fra Jeres egen
Far
Hils hele Familien fra mig og nyd nu rigtig Ferien. Jeg skal nok snart skrive igen. Galocher sendes
imorgen!
Grete til Johs
Krumstrup Fredag [18/7 1930]
Kære lille Snuser!
Jeg skriver til dig i en sen Nattetime med Fare for at vække min lille Sovekammerat, men her er
næsten ingen Fred til Kærestebrevskriveri om Formiddagen. Tak for Brevet i Dag, nu haaber jeg
stærkt paa Galoschestøvlerne i Morgen, det har regnet hele Dagen, saa her er snart bundløst, Helle
var drivvad paa Fødderne, da hun i et kort Mellemrum mellem Bygerne kom ind fra Kalkunerne.
Det er jo trist med det daarlige Vejr, vi faar jo kun det halve ud af Ferien. I Morgen kommer
Olderne, og Meteorologerne lover stadig Regn. Petersens [Forhaabningslund] har været her i Aften,
de har Bindslevs to ældste Drenge paa Besøg. Vi skal der med Børnene en Eftermiddag, og da Fru
Petersen spurgte Helle, hvad hun saa vilde have at spise henne hos hende, svarede Tøsen uden at
blinke ”Chocolade, Salat og Blomkaal og Is”, var det ikke en herlig Sammensætning. Hun har ellers
den meste Dag opholdt sig hos Pigerne, der med Engletaalmodighed traver paa Loftet med hende
for at se Kattekillinger. Hun har været lidt rigelig i Aande i Dag, det resulterede i, at hun hen paa
Aftenen vaagnede op, og havde drømt, at der kom Bier ind fra Haven og stak hende, saa jeg maatte
sidde hos hende til hun sov igen. Pia er saa trind som en Pølse, der siges, at den har hugget
Fedtegrever, jeg spaar nu at de Fedtegrever kommer ud igen med smaa Ben paa, du ved, jeg har et
klart Blik for sligt.
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Bonde har været her til 4-Toget i Dag, han er en vældig flink lille Fyr, det var morsomt at høre
ham fortælle om sine Trængselsaar derovre, han rejser tilbage paa Torsdag.
I Morgen 8 Dage har du os saa igen, Snuser, trods Regn og Slud synes jeg denne Uge er gaaet
forbavsende hurtigt, men jeg kan mærke, at jeg ikke trængte saa stærkt til Ferie, som f. Eks. i
Februar, de første Dage tænkte jeg nærmest med Rædsel paa at gaa og daske i 14 Dage, men man
vænner sig til alt, gid det nu maa spænde fredeligt af med Bedsterne, ellers maa du gerne have Ferie
for mig, hvordan de i det hele taget holder Ungerne ud, hvis de skal være inde, er mig en Gaade.
Lillebror er langt den værste, Helle er alligevel blevet langt mere afdæmpet.
Jeg kan tænke mig, det er hyggelige Forhold, der hersker mellem Fru Jensen og Fru Hansen, selve
Navnene antyder dem.
Lillebror siger ikke et ”Slav” mere end da vi tog hjemmefra, snarere mindre, ”men det er der jo
ikke noget at gøre ved” (frit efter Hedda).
Jeg længes efter dig med Hjertet, Kontrollen begrænser Længslen til det, men det er jo ogsaa den
ædleste Maade, men jeg er glad ved at vide, at du samler Kræfter i Ro og Fred, hvad du jo
øjensynligt trængte til. Jeg glæder mig til at se Haven, den har ingen Skade af Regnen, det er jo
heldigvis varmt, de er absolut blottet for Hindbær her, og Stikkelsbærrene er syge, det eneste, der
findes er Ribs, som daarligt er modne, her bliver Masser af Æbler. Deres Morgenfruer er lige
sprunget ud, og Georginerne slet ikke, det er mærkeligt saa stor Forskel der er. Men nu maa jeg
have Knudebassen paa Lotte, og selv i Kassen.
God Nat, elskede.
din Snuser
Mogens kommer ikke før omkr. d. 6 Sept., han og Kammesjukkerne skal til Sverrig i Begyndelsen
af Sept, hvis de Forstmænd ikke har det godt.
Lørdag
Jeg har lige skrevet til Thaare, hun har Fødselsdag paa Mandag [21/7]. Det øser stadigt ned, hvis det
ikke er kreperligt, nu er det efterhaanden helt haabløst at komme ud.
Mor skriver Søndagsbrev til Bodil, jeg gad nu vide om hun ikke er hos jer i Morgen.
Kirsten agerer Barnepige, jeg forstaar efter et kort Samkvem med Damen Forældrenes bestemte
Ønske om at hun skal læse.
Amonsen har sendt Giftekort ud, Damen hedder Klaudia, ogsaa det, nu har jeg snart Medlidenhed
med Manden, trods det.
Ja, saa vil jeg ønske dig god Søndag, hils Ballerne mange Gange og ligeledes paa Ibsensvej; det er
da ogsaa sørgeligt for Vivi med det daarlige Vejr, og ikke mindre for Ungskuet deroppe.
Mange Hilsener
Din Snuser.
Grete til Johs
Torsdag [17/7-1930]
Kære lille Snuser!
Saa skal du atter have et lille Livstegn fra os. Vi har det storartet, desværre hænger Regnen over
Hovedet paa os igen i Dag, i Gaar nød vi Solen hele Dagen ude, og saa er Ungerne jo betydelig
nemmere. Vi har lige været vor Formiddagsrunde hos Kræene, hvor er det mærkeligt, hvor de to
Børn er forskellige, det er nærmest Knud en Lidelse, han er bange for alt, selv for den tomme
Kostald, mens Helle kunde tilbringe sin Dag med at gaa fra det ene til det andet, men kan han faa
mig halet ind i Vognporten og beglo Bilerne fra alle Ender, saa er han lykkelig. A.B.C.D. var
herhenne i gaar Formiddags, oprigtig talt tror jeg ikke han ved meget mere om Rigsdagen end du, i
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alle Tilfælde mener han ikke Forandringen bliver til Oktober, og at Møller agter sig ind i
Folketinget, ved han ikke fra ham selv. A.B. selv er uformelig af Fedt, han har mindst 3 Hager.
Bonde har meldt sit Besøg her i Dag, det bliver helt sjovt at se ham igen. Mor er ved at fabrikere
en Kjole til mig, det er ikke saa daarligt.
Kontrollen skal jeg hilse dig hjerteligt fra, han indfandt sig 6 Dage før Tiden. Nu øsregner det, det
er ret fortvivlende, hjemme er Huset jo nu engang indrettet paa Børn, men her rager Lillebror alting
ned, han er nu bedst hjemme, Helle derimod nyder det hele og hænger ikke spor over mig, og
Vandet besværliggør Tilværelsen, ikke engang paa Broer tør jeg lade Lillebror gaa alene, da han kan
gaa igennem Tremmerne. Bedsterne skulde jo herud, men oprigtig talt er det en næsten umulig
Tanke, saalænge Vejret er daarligt, for de gamle kan ikke holde Børnene ud inde, og man bliver saa
nervøs, naar man skal holde dem rolige, men Stemningen derude er ikke opløftende, fordi
Opfordringen til at komme udebliver, de er jo store Børn selv, som daarlig kan tales til Rette. Bodil
glæder sig stærkt til jeres Udflugt, saa nu maa du jo endelig gøre Alvor af alt. Hendes
Telefonnummer staar paa Kalenderen paa Væggen. Saa har Balles vel holdt deres Indtog, hils dem
mange Gange, jeg haaber du faar din Aftenkaffe. Poul var hjemme i Gaar Aftes. Vi spillede Krokket
med Inderlighed, det er nu morsomt.
Hils paa Ibsensvej, jeg vilde have været til Lørup efter et Kort til Bedstefar, men det regner, saa jeg
ikke kan komme af Sted. Mange Hilsener fra Familjen, dine Englebørn og
Din Grete.
Johs til Grete på Krumstrup
Gentofte 19/7 30
Kære lille Snuser!
Tak for Dine Breve. Det er kedeligt, I har saa daarligt Vejr, det er jo ikke det, der er Meningen med
at være paa Landet. Men jeg haaber i hvert Fald, at Du hviler godt ud, og at Ungerne er nogenlunde
skikkelige. Herhjemme har vi det saa hyggeligt og rart. Frederik er mægtig oplagt til at nyde Ferien,
og vi faar os alle tre mangen en fornuftig Passiar. I øvrigt passer jeg jo mest mig selv heroppe, her
har man det egentlig dejlig fredeligt fjærnt fra Telefon og Radio. Frederik følger i Øjeblikket
Kaproningen paa Bagsværd Sø i aandeløs Spænding pr. Radio, medens Adda er paa Indkøb. Agnete
komme sletikke, da hun skal underholde Apoteker Møllers Pigebørn, der er alene hjemme – at hun
gider. Holger er ret deprimeret for Tiden, skriver Tante desværre, og Baronessen har skrevet det
samme. Det er nu ogsaa lidt utilfredsstillende for ham at skulle passe sig selv hjemme, men det
Leben paa Knuden kan han naturligvis ikke holde ud. Det gaar udmærket med Dang [Jens Vilhelm],
selv Tante erklærer sig tilfreds med ham, og han vil ikke over til Moderen. Tænk da Dr. Svend
Lomholt forleden var til stor Lægemiddag paa Langelinje kom der Ekspresbud om at et af hans
Pigebørn havde slugt 6 Gange det Kvantum Arsenik, et voksent Menneske kan taale. Han og flere
andre Læger styrtede saa afsted og pumpede hende i flere Timer, og det lykkedes at redde hende.
Men tænk at have det staaende, saa Børnene kan faa fat i det. Haven er nu i fin Stand, han er en
Knag, Hansen. Det kostede 50 Kr., men han har ogsaa gravet Ukrudtet op, det var et stort Arbejde.
Heldigt at han lige var blevet færdig, da Regnen for Alvor begyndte. Han vil nu gaa i
Kompagniskab med en anden, som har flere Haver at passe, end han kan overkomme. Det er vel
ogsaa fornuftigere end at begynde paa egen Haand.
29/7. Ja jeg maa desværre bedrøve Dig med at to af de smaa Kræ – en af hver Slags – i Nat er
døde. Det kan vist ikke skyldes Mangel paa kærlig Omsorg og Pleje, da de baade havde vaadt og
tørt, men alligevel føler vi os meget angergivne. Det menes derimod, at Undulatmutter ruger, gid det
nu ikke maa berede hende nye Skuffelser. Tak for Brevet i Dag, jeg glæder mig over, at Du nu har
lidt bedre Vejr. Hvor er Helle dog pudsig, jeg begynder at længes efter hendes Spørgsmaal igen. Her
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har været Breve fra Grønland, og de har det godt, dog har Vinteren vist taget en Del paa dem begge.
Frederik har haft en Bror til Docent Fuglsang til grønlandsk Eksamen, tildels herude. Den sidste
Dag skulde det ske paa Øbro, hvor Censor m.v. var mødt. Men Delinkventen udeblev. Stor
Bestyrtelse. Han havde med sin sønderjyske Sindighed slaaet sig ned herude og tænkte ikke paa at
spørge Ida om, hvorfor her ingen var. I Løbet af et Par Timer eller 1½ var det vist, fik de da fat paa
ham efter forgæves at have ringet herud. Samme unge Mand fik sin Kjole syet hos vor fælles Ven
Salomonsen. Den blev til et skrækkeligt Monstrum, leveret i samme Øjeblik, han som Brudgom
vendte hjem fra Kirken i Ornat, men det pudsigste er, at Salomonsen i den første Prøvetime ikke
bestilte andet end at rakke Præsteskabet ned. Saa opdagede han til sin Rædsel, at Manden var
Teolog, og da næste Prøve oprandt fik han behændigt indflettet en Bemærkning om: ”Hvad er vi
Mennesker uden Religion?” Er den ikke guddommelig? – Naa, nu bliver det ikke til mere denne
Gang. Mange kærlige Hilsner til Jer alle tre, som jeg glæder mig meget til at se igen, fra
Jeres egen Far. Hils Familien mange Gange, ligesom jeg skal hilse herovrefra.
Grete til Johs
Tirsdag Aften [23/7 1930]
Kære lille Snuser! Tak for dit lange Brev i Gaar. Det er rart I har det saa hyggeligt, jeg er jo bare lidt
ængstelig for, at det gaar mig, som en vis Hr. Rosing, der ikke var heldig med at holde Ferie. Jeg er
virkelig ked af, at Fuglene er døde, de har selvfølgelig faaet Træk, noget maa der i alt Fald være
kommet til dem, ellers lægger to sig da ikke til at dø paa een Gang, havde det saa endda været et
Par, I havde udryddet, men Familjen Grøn indestaar I mig altsaa for med Livet, vel ruger hun ikke,
der er jo ingen Æg, og saa vidt mig bekendt skal der Æg før der kommer Unger.
Her gaar det godt, de to sidste Dage har Vejret været godt, vi har nydt det i fulde Drag, Børnene er
saa søde og veltilfredse. I Eftermiddag var de, Mor og jeg paa Forhaabningslund til Kaffe. Det var
noget for Helle, der var baade smaa Ællinger og smaa bitte Kyllinger, og Bindslevs Drenge er der
endnu, det er et Par mægtig søde Fyre, ikke kønne men saa kvikke, de spiser, som om de ikke til
daglig saa Mad. Knud har givet Forestilling hele Aftenen, af en eller anden Grund vilde han ikke
sove, og optraadte i Badekaabe, ubeskrivelig sjov. Han siger nye Ord hver Dag. Han har kastet sin
uforbeholdne Kærlighed paa Stuepigen Erna, han kalder hende Emma. Helle hænger i Skørterne paa
Ninna, det er tre pragtfulde Piger i det hele taget. Inger kunde trænge til at komme lidt under deres
Behandling.
Ellers oplever vi ikke noget ud over spise, sove og spille Krokket, det var ikke en Tilværelse for
mig, men jeg hviler rart, og er snart ked af at drive, hvad jo nærmest er Formaalet med min Ferie, og
Børnene har haft godt af Luftforandringen. Jeg er lidt ked af, at Helles Appetit er saa daarlig, men
hun ser saa sund og rask ud, saa det forhaabentlig ikke betyder noget. Nu er Pennen tom, jeg maa
forsætte i Morgen.
Onsdag
Vi har nu været paa Formiddagsrunde, vi har siddet i Kostalden og betragtet et Svalepar, der har
Rede under Loftet, og som har fløjet frem og tilbage og madet Ungerne, det var noget Nyt for Helle,
hun var gerne blevet der hele Dagen.
Jeg skal love for at Prop’tæren [Viggo Eggertsen] har faaet sin Overmand i Lillebror, han
tyranniseret ham paa det forfærdeligste, de vandrer rund og betragter alle Husets Ure, Lillebror er
helt maalløs overfor de Fænomener, der gaar og slaar.
Som du vel kan tælle paa dine Fingre er det en allersomeneste Kone, du faar hjem paa Lørdag.
Dette bliver saa det sidste Brev inden vi ses. Vi tager herfra Kl. 3.15 fra Ryslinge, og haaber saa at
se dig i Korsør, kan du nu ikke hente os, maa vi jo vente til Søndag, men du sidder jo egentlig rart
fredeligt og kan bestille noget paa Udturen, det var saa yndigt at komme Lørdag, og have Søndagen
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bagefter. Men det kan altsaa ikke nytte du sender Judithe eller Ida, eller saadan et Fænomen i Stedet
for. Og saa venter vi om Bord til du haler os op ad Trappen, vi er i 3die Klasses Kahyt.
Vi havde Brev fra Bodil i Gaar, det er saa i Dag I skal ud at svinge, hun glædede sig vildt. Hun
havde haft Besøg derude af Gardisten, det var vel nok noget af en Oplevelse for
Husholdningsskolen.
Du har Ret, Agnete er mærkelig indrettet, det maa jo være fordi hun føler sig beæret af
Opfordringen til at underholde Møllerne, for morsomt kan det da ikke være, og hun staar nu ikke for
mig som Filantrop.
Naar vi er rejst, skal Mogens til Jylland paa ”Bikken” for at studere Zitcagran, og kommer saa
tilbage hertil til Mors Fødselsdag. Jeg kunde godt have Lyst til at tage hjem fra Onsdag til Torsdag
paa Returbillet til Mors Fødselsdag, Bodil faar vist Lov at blive til den, saa kunde vi følges ad hjem,
det er jo dog ikke hver Gang, at Mor bliver 50, og den ene Dag kunde Inger vel nok passe Børnene
med Bistand af Familjen i Gentofte.
Her staar det i Syltningens Tegn, hele Mandskabet var inde at plukke Ribs i Gaar, der var 85, og
25 Solbær. Stikkelsbærvinen staar nu til Gæring. Der er Champignon i Aar igen i Engen. Naa men
Snuserbasse, saa ses vi snart, Masser af Hilsener fra Helle og Grete. Lillebror har jo selv besørget
Hilsenen. ”Kære Dar! Hilsen fra Lillebror”.
Her er Vandmangel i høj Grad, saa den staar ikke paa varme Bade, saa du vil nok vente med at
fyre, til jeg kommer hjem.
Jeg skal hilse fra Familjen. Hils ogsaa i Gentofte. Mon Frederik er rejst til Norge?
Johs til Grete på Krumstrup
Gentofte 23/7-30
Kære lille Snuser!
Ja hvis Du anede, hvad de vidunderlige Kræ har voldt os af Sorg og Kvide! En anden Gang maa Du
ansætte en særlig Nurse til deres Pasning, da hverken Adda, Frederik eller jeg formaar at gøre dem
tilpas, end ikke ved forenede Anstrængelser. Forleden Dag var de begge (de grønne) ude at flyve i
vild Himmelflugt. De vendte ganske vist tilbage, men nu er den ene gaaet til sine Fædre, og den
anden har paany været paa Valsen. Deres Rugning var en Film. Æg er der i hvert Fald ingen af. Men
Resultatet af vor hidtige Virksomhed har altsaa været tre sørgende Enker eller Enkemænd, og jeg
venter nye Jobsposter, hver Gang Telefonen ringer, og den ene af os er mere hændervridende
fortvivlet brødebetynget end den anden.
Ellers har vi jo haft det meget rart, bortset fra at Vejret ikke – bortset fra idag – har været særlig
opløftende. Forleden Dag havde Mor fin Middag for os, og de har ogsaa været her nogle Gange. I
Aften er det saa, Bodil og jeg skal slaa vore Folder, det skal foregaa i Scala, hvor de spiller en ny
Revy, som skal være morsom. Jeg haaber jo, det gaar godt ovre hos Jer, jeg har i hvert Fald hørt
Rygter om, at I alle tre eksisterer endnu, og forhaabentlig gaar de to smaa frem i Dyd og gode
Sæder. Hvordan bliver det saa med Hjemrejsen? Du skal selvfølgelig paa ingen Maade føle Dig
forpligtet til at komme paa Lørdag. Var det ikke fornuftigere at blive Mandag over, saa havde du
den kedelige Dag fra Haanden. Men det faar jeg maaske et Par Linjer om, Haven er vældig fin nu,
og Georginerne pranger i alle tænkelige Farver og Former, det er ikke en helt almindelig Samling, vi
har iaar. Jeg er nu igang med Rigsdagsarbejdet, det er heller ikke for tidligt, det vil knibe at naa det
iaar. Hils nu mine elskede Poder paa det heftigste fra mig, jeg begynder at glæde mig stærkt til at se
Jer igen, jeg tror vi efterhaanden har samlet en hel Del Stof til vore Aftenpassiarer. Frederik rejser
Fredag til Nidaros, Adda tager ind Lørdag, men hun kommer vist nogle Dage senere tilbage til
Gentofte, hun gider vist ikke tage til Knuden iaar. Vivi havde inviteret Fru Juul (Russerinden!) til
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Kl. 2 idag, men hun vilde hellere komme til Kl. 12, saa hun maatte have hende til Frokost. God
Fornøjelse med den Forbindelse siger jeg. Kærlig Hilsen til Jer alle tre fra jeres egen Far.
Hils Familien mange Gange.
Grete til mormor
P.t. Oslo. Torsdag d. 14-8-30
Kære lille Mor! Nu skal du faa Begivenhederne i kronologisk Rækkefølge. Begyndelsen var god, vi
var nær ikke kommet af Sted, Johs skulde have sit nye Tøj hos Kopp, og det gamle skulde derfra
sendes hjem, og saa efterlader han Pas og Billetter i Lommen paa det gamle, og opdager det efter
Lukketid. Han styrter tilbage, alt er lukket og slukket, men saa kommer Chefen, uhyre storsnudet,
men efter nogen Overtalelse gaar han dog ind paa at lukke op, og Passene er reddet, er det ikke som
en ond Drøm. Vi sejlede i ”Magsvejr” til Malmø paa en væmmelig lille Skude, jeg var næsten
Søsyg trods spejlblankt Vand, af Lugten af Mad og Maskine. Vi drak Kaffe i Malmø og steg saa ind
i Sovevognen, vi rejste paa 3die Klasses, den eneste Forskel er, at man er 3 i den i Stedet for 2, og
saa er det selvsagt ”for Mænd” og for ”Kvinder”, som den Idiot jeg er, tog jeg fejl af Køjen, og da
jeg i 2 Timer havde snoet mig i Køje Nr. 46 og var lige ved at sove, kom en Kvinde med 2 Børn og
et allerhelvedes Vrøvl og purrede mig ud, ikke alene mig, men al Sengetøjet skulde befordres op paa
øverste Hylde, jeg sov bogstavelig talt ikke, aldrig staar Togkatastrofer saa tydelig for en, som naar
man om Natten farer gennem Verdensrummet, ved hver Slinger for jeg op i Rædsel, og tænkte paa
mine to smaa Pus derhjemme.
Kl 7½ steg jeg ned fra det høje Stade, og havde meget Fornøjelse den norske Kvinde og de norske
Børn. Der var ikke Spisevogn, men man fik Frokostkurve, først væltede en af Ungerne en Kop
Kaffe over heldigvis deres egne Ejendele, dernæst sad den udasede Mor halvtsovende med en fuld
Kaffekop i Skødet, og skvulpede over paa sin Nederdel ved hver Ryk af Toget, saa tabte hun en Kop
Mælk, saa den bare Mælkevej flød hen ad Sædet, og som Kronen paa Værket brækkede den ene
Unge sig. Hurra, da vi naaede Oslo. Vi boede paa Hotel d’Angleterre. som jeg skrev paa Kortet, tog
vi straks med elektrisk Tog til Frognesæteren. Der var vi 500 m. over Vandet, der laa Sneklatter, det
var en Luft saa ren og herlig, vi spiste jævn Suppe, Laks, Kalvesteg og Hindbær (Bringebær) med
Fløde. Vi vilde spadsere til Holmenkollen, men før vi saa os om, var vi der, og vi spadserede videre,
der var saa skønt, at det var et helt Eventyr, men vi kom imidlertid væk fra Banen, og da vi endelig
blev trætte, kunde vi ikke hitte en Station, og da vi fandt den, var det to Stationer fra Oslo, saa det
var en ordentlig Tur. Vi gik lige til Hotellet og sov de retfærdiges Søvn, og Kl. 7 drog vi ud paa
Livet igen. Spiste Aftensmad paa Grand Hotel og tog med en lille elektrisk Vogn til ”Ekeberg” lige
uden for Oslo, hvor vi nød en herlig Udsigt over Fjorden. Oslo selv er den mest aandsforladte lille
By, som ikke engang kan prale af at være hyggelig, men Omegnen er vidunderlig. Nu sidder vi i
Toget og skal til Fagerness. Vi har faaet Plads i en Turistvogn med store Vinduer og lille
Vinduesbord, og der forestaar os en herlig Tur. Fra Fagerness skal vi med Rutebil til Bygdin, der
skal vi være i Nat.
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Bygdin
Torsdag Aften d. 14-8-30
Det var en aldeles pragtfuld Tur fra Oslo til Fagerness, du kan ikke tænke dig, hvad der er af Røn,
og de røde Bær mod de mørke Graner er saa henrivende, saa var der paa Jorden rødt af Tyttebær, og
saa den ene Sø efter den anden. Der var Spisevogn i Toget, og der fik vi serveret, ikke paa et Fad,
men paa hver sin Tallerken tre store Lunser Bankekød med Løg, det saa noget mærkeligt ud, men
det gled, der ovenpaa Melon. Fra Fagerness kørte vi en lækker Rutebil med Sæder saa bløde, at man
forsvandt i dem, den 2 Timers Tur til Bygdin. Den Tur er ogsaa ubeskrivelig, vi kom højere og
højere op, og videre og mere storslaaet blev Terrainet, overalt saa man Sæterhytter, kun et lille Skur
tømret sammen og et lille Rør op af Taget, hvor en lille blaa Røg tilkendegav, at det var
Menneskeboliger, saa mærkeligt, det lyder. Kvæg saas løst overalt med Klokken om Halsen.
Bygdin overgaar vore dristigste Forventninger, saa vi ikke kan løsrive os. Det er det nydeligste
Hotel, og vi lever glimrende, til Middag fik vi brun Suppe, Ørred, Oksefilet og Vandbakkelser. Vi
har et lille, men yderst propert Værelse. Vejret har været dejligst, med Sol, og her er blikstille, saa
man mærker ikke, her er koldt, og for Tiden sidder vi ved en knitrende Pejs.
Jeg skal love for, at dette er noget, der ryster en ud af de daglige Folder, det er virkelig en
Oplevelse. Bare man kunde have en lidt nemmere Forbindelse med de søde Børn, i Fagerness sendte
vi Telegram med vor Adr., og med Svar betalt, saa vi hører vel snart og forhaabentlig godt.
Jeg har det jo nu saa meget nemt, Johs sørger for alt, saa jeg kun har at følge med, og det koster
ham tilsyneladende ikke den ringeste Anstrængelse. Nu han er kommet af Sted, taler han kun om,
hvor længe vi kan hale det ud inden vi skal hjem igen. Ja, saa er jeg ikke kommet længere med
Oplevelser for i Aften.
Den 15-8-1930
Kære lille Mor! Vi vaagnede i Morges med bitter Kulde og Regn, saa vi snørede Ranslerne, og
tænkte, at skulde vi have Regn, var det nok saa rart, at faa den mild, og vi besluttede at forlade
Bygdin med den lille Motordamper. Imidlertid regnede det kun en halv Time, og Solen kom og der
var igen herligt, men vi stod fast ved Beslutningen. Kl. 8 nød vi Morgenmaaltidet, der bestod i
Spejlæg med Bacon, kogt Laks, et stort Glad Gedemælk, Sild af alle Arter, Kiks, Paalæg og Kaffe.

82

Kl 11 gik Baaden. Det var en henrivende Sejltur, Vandet skiftede ustandselig Farve, fra alle Farver
grønt til blaat. Sejlturen tog to Timer, og paa den Strækning saa vi to Huse, med mindst 1 Mil
imellem, begriber du, hvad saadan Mennesker faar Tiden til at gaa med, deres Samkvem med
Omverdenen bestaar i at denne lille Motorbaad anløber to Gange daglig. Men de er tilsyneladende
glade og godt fornøjede. Derfra Spadserede vi (Bagagen kørte) 3 Km til Tejenholm, til en anden Sø,
hvor en anden Motorbaad befordrede os til Tejen. Det var en lidt kedelig Tur paa 5 Kvarter, det
regnede. Men ikke satte vi Benene paa Land, før Solen straalede. Der spiste vi til Middag, noget
værre Hundeæde, hvad mener du om stuvet Spidskaal med Kommen i? Vi havde 3 Timers Ophold,
dem benyttede vi til en dejlig Tur op i Fjeldene, der var en Udsigt uden lige, med Søer og Fjeldene
med Sneen paa Toppene. Kl 6½ startede vi Bil Model 1890 (hvis der ellers var Biler dengang). I det
Rokkeværk kørte vi med Fjeld paa den ene Side og Kløfter saa dybe og stejle paa den anden, selve
vejen snoede sig som en Aal, og var saa kuperet, at det suste i Maven som naar man gynger, jeg
svedte Angstens Sved, du kan tænke dig, da Bilen kom til Tejen med Passagerer var Skærmen
overbrækket, der var en, der havde været søsyg. Men vi slap dog fra det med Livet og mine Tæer er
omtrent rettet ud igen. Turen varede 1 Time, og nu er vi her paa det mest idylliske Sted. Fjeldene er
skovbevoksede, og vi bebor et dejligt stort Værelse med tilstødende lukket Glasveranda. Du ser, vi
har en enestaaende Tur, og hermed vil jeg afsende første Afdeling af Beskrivelsen, som du nok vil
lade Bedstemor læse. Johs vil slet ikke hjem igen, havde jeg bare to smaa Børn af mit Bekendtskab
kunde vi for min Skyld slaa os ned til Jul. Vi har haft Telegram. De har det godt.
Hils hele Familjen
Din Grete
Mange Hilsener fra Johs.
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Dagligstuen

Dagligstuen mod kontoret

Spisestuen

