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Lægefamilien ved middagsbordet 1902. Fra venstre: Johs, Frederik, farmor, Vivi, farfar og Dedde.
Denne anden del af brevsamlingen har min fars barndomshjem i Hornsyld som centrum. Den
indledes med to brevdagbøger, som min farmor skrev til datteren Adda Balle i Grønland i løbet af
vintrene 1904 og 1905/6. Adda var præstekone i Grønland fra 1902-27, og om vinteren, når der
ingen skibe gik, skrev de dagbøger til hinanden, og de blev så sendt med første skib. Jeg lånte i
1960erne nogle af dagbøgerne af min fætter, Knud Erik Balle, og fotokopierede dem til far, som på
sin side tilføjede en række noter om de personer, han kendte til. Godt hjulpet heraf har jeg opstillet
den efterfølgende personliste:
Ammentorp, Christian Michael, (1838-1914), præst i Barrit. Far til bl.a. Chr. Ditlev, Eva og Esther
Marie.
Andersen, stationsforvalter i Braaskov på Juelsmindebanen. Han havde en husbestyrerinde fru
Jensen.
Balle, Katrine Justine f. Fleischer (1849-1918), enke efter missionær og seminarieforstander på
Grønland Nicolaj Edinger Balle (1839-1900). Mor til Frederik, Knud, Christian og
Elisabeth.
Balle, Elisabeth, f. 1883 søster til Frederik og Knud Balle. I familien kaldet faster Besser. Hun blev
gift 1906 med kolonibestyrer Johannes Mathiesen i Godhavn, Grønland.
Balle, Frederik, Addas mand. Han blev cand. theol 1897, 1900 rejste han til Grønland som
missionær 1901 kom han til Lichtenau, blev gift med Adda under et sommerophold i
Danmark 28/7 1902 og tog hende med til Lichtenau. 1904 flyttede de til Julianehåb
og var her, indtil han i 1909 blev førstepræst i Godthåb og året efter
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seminarieforstander smsds. 1918 blev han udnævnt til provst for Sydgrønland. 1927
forlod de Grønland, og han blev sognepræst ved Davidskirken i Kbh. DBL.
Balle, Knud (1877-1928), tog til Grønland 1905 og var provst der fra 1912. Hans første kone, Esther
Helweg (1881-1906), døde efter 1 år på Grønland, vistnok i barselsseng. Hans anden
kone var Anna Budtz Jørgensen (1878-1948). DBL.
Brøndum, Christen Alfred, f. 1855, præst ved Nebsager kirke, hvortil Hornsyld hører. Han var ikke
indremissionsk.
Busch, Axel (1854-1937), præst ved Skt. Knuds Kirke i Odense og en central skikkelse indenfor
I.M. To døtre. (DBL).
Busch, Fanny, privatlærerinde på apoteket, datter af Axel Busch. Hun afløste frk. Darre.
Carstensen, gårdejer i Hornsyld. Børn: Christine og Christian på drengenes alder.
Christensen, præst i Horsens.
Christiansen, Anna Farstrup, afløste Fanny Busch som privatlærerinde på apoteket.
Darling, Hornsylds stationsforstander. De havde døtrene Helga og Henriette.
Darling, Helga, datter af stationsforstanderen, diakonisse.
Darre, frk. privatlærerinde boende på apoteket. Hun var engageret af nogle familier, der ikke sendte
deres børn i den kommunale skole i Nebsager.
Faber, Ludvig (1855-28) og Nora (1860-1947), farmors søster og svoger. De var præstefolk på
Refsnæs.
Faber, Anton (1882-1962), ældste barn af Nora og Ludvig Faber og altså farmors nevø. Han blev
skilt fra sin første kone, Gudrun f. Rørdam (f. 1877). Blev overretssagfører i Gråsten.
Faber, Bartholine (1885-1960), kaldet Bibi. Ældste datter af Nora og Ludvig Faber.
Hun blev gift med pastor Kiilerich i Skærbæk og fik 13 børn.
Frimodt-Møller, Chr. F. (1877-1943), lægemissionær i Indien. (DBL). Gift med Ragnhild (18741966), datter af politikeren Sofus Høgsbro.
Grundtvig, apotekerbestyrer i Hornsyld. De havde en søn, Otto, som var jævnaldrende med far. De
blev undervist sammen hos privatlærerinden på apoteket.
Guldberg, kirurg med privatklinik i Horsens
Hammer, frk. tidligere sygeplejerske på sygehuset, men blev omk. 1900 missionær i Armenien,
hvor hun døde.
Hansen, postmester i Horsens. Far og Carl Gustav boede hos hans enke i latinskoletiden. Der var
børnene Andrea, Ellen og Hans Eigil.
Hastrup, Georg, læge (1836-1904) i Hornsyld. Farfars forgænger som distrikslæge. De havde 6
børn, der alle havde nordiske navne: Thordis, Ragnvald, Harald, Ragnhild, Helge og
Halfred (kaldet Abba).
Hastrup, Halfred (Abba) (1889-1949) fik ansættelse hos Kbhvns stadsgartner.
Hastrup, Harald (1879-) blev 1923 kontorchef i kirkeministeriet.
Hastrup, Ragnvald (1873-1957) var læge. Han blev en tid på egnen efter faderens død for at få
afviklet dennes gæld. Senere slog han sig ned i Kbhvn, hvor han blev overlæge på Sct
Josefs Hospital.
Holm, Aage, ejer af proprietærgården Borchsminde. Hans 1. kone døde 1923. De havde plejesønnen
Ib Thrane.
Jensen, læge i Hornsyld. De havde datteren Didi. Der var tre læger i Hornsyld.
Jensen, fru, husbestyrerinde hos stationsforvalter Andersen i Braaskov.
Jespersen, degn og skolelærer i Hornsyld. Han ville ikke hjælpe præsten messehaglen på, fordi han
var menighedens, ikke præstens tjener. Hans første kone døde 1904. De have døtrene
Gudrun og Karen. Kort efter giftede han sig igen.
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Justesen, Marie (1864-1944), fars faster gift med gårdmand og sognefoged Anton Justesen (18611931) i Rårup. De havde sønnerne Just (1888-1958), Magnus (1894-1975), Ejnar
(1899-1974), Anna (1905-1986) og Christian (1900-20).
Kierkegaard, præst ved Nebsager kirke. Han efterfulgte pastor Brøndum.
Knudsen, frk, tidligere sygeplejerske på sygehuset.
Levinsen, Alfred Sylvester (1854-1913) præst på Lolland og missionshistoriker. Han var søn af
Søren Levinsen i Ålborg og min farmors fætter.
Levinsen, Johannes (1853-84), præst og salmedigter, søn af Lorents Levinsen og var farmors fætter.
Levinsen, Sophus, (1859-1945) farmors bror i Paris. Han var grosserer og kunstmaler.
Listov, Anna Sophie f. Balle (1841-1928) professorinde, Frederik Balles “Fastermor”. Trysse var
opkaldt efter hende.
Lollesgaard, Jacob, forvalter på Skjerrildgaard og gift med Ruges datter, Agnes Elisabeth
kaldet Søster (1880-1951). De købte senere gården Dyregravvæde på Fyn. Forældre
til maleren Knud og tegneren Hans Lollesgaard..
Nielsen, frk. sygeplejerske på sygehuset.
Nielsen, metodistpræst i Hornsyld, hvor der fandtes et metodistkapel. Det var blevet indviet i 1872.
Men da de fleste af menigheden efterhånden enten var emigreret til Amerika eller var
flyttet til andre egne af landet, især Horsens, blev kapellet solgt, og pengene brugt til
en ny kirke i Horsens. Den blev indviet 1/6 1906.
Olesen, Oluf (1860-1930), præst i Horsens, blev senere biskop i Ribe. (DBL)
Petersen, læge i Skjold.
Rantzau, Frederik (1840-1904) lensgreve på Rosenvold, hvor Anton Levinsen havde været
godsforvalter. Min farfar var deres læge, og grevinden, Henriette (datter af et kbhvnsk
postbud og søster til kgl. skuespillere Olaf og Emil Poulsen) vedblev også som enke i
Kbhvn med at sende børnene julegaver. Børn: Kai (død 1906), Gerda og Helvig.
Ravn, Johannes Alfred, forpagter på Møgelkær, et gods nær Horsens. Han købte i 1922 godset, men
solge det allerede samme år videre. Der var børnene Christian, Troels, Ingrid og
endnu en datter.
Ravn, Troels fra Møgelkjær, jævnaldrende med far. De blev klassekammerater i Horsens. Han blev
senere ejer af Haxholm ved Frijsenborg.
Rix, Harald, manufakturhandler i Horsens. Far til Svend (1897-1987) og Emma Rix. Svend var en
nær ven af far, og han giftede sig med mors halvkusine Hedda Hald, som var datter af
Thora f. Eggertsen.
Ruge, Carl Aug. (1838-1918) ejede 1869-1912 herregården Skjerrildgaard i Nebsager sogn. Der var
5 døtre og 1 søn: Helga, Minna, Edith, Agnes ”Søster” og Ingeborg ”Bitten”. Sønnen
Oscar døde som barn.
Sander-Larsen, dyrlæge i Hornsyld. Far til Ejner S.-L.
Saugman, Chr. (1864-1923), professor, opretter af og overlæge på Vejle Fjord Sanatorium for
tuberkuløse. (DBL). Gift med Nicoline f. Treschow (1862-1929). Tre børn: Elisabeth,
Aage og en dreng mere. Om sanatoriet se nedenfor.
Søderberg, læge i Horsens.
Thorborg, Jørgen, (1859-1913) restauratør i Horsens. Fars farbror - og familiens sorte får.
Thorborg, Niels (1852-1906), overtog fædrenegården, hvor den gamle mor, Anne Jensdatter
(1818-1906), boede til sin død.
Westergaard, læge i Horsens.
Westphal, Hartman (1846-98) apoteker i Hornsyld g. med Anna f. Brummerstedt (1858-1950). Hun
drev i nogle år efter sin mands død apoteket ved bestyrer. De havde døtrene: Gudrun,
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Ellen og Inger.

Note om Vejlefjord Sanatorium
I 1892 tog overlæge Chr. Saugman fat på planerne om at etablere et egentligt sanatorium for brystsyge i
Jylland. Overlæge Saugman, der selv havde haft tuberkulose, fartede landet rundt for at finde det ideelle
sted. Efter megen søgen og forhandling besluttede han sig for en plads ved handelspladsen Fakkegrav,
ned til Vejle Fjord. ”Naturen her var smilende og af enestående skønhed”.
Der blev dannet et aktieselskab og solgt aktier. År 1900 stod bygningerne færdige til at modtage de
første selvbetalende tuberkuloseramte. Der var ikke anlagt nogen vej, så alle byggematerialer måtte
sejles hertil. En afgørende ting i behandlingen af tuberkulose var spadsereture. Derfor blev der anlagt et
net af stier i området med forskellige sværhedsgrader. Vejlefjord Sanatorium var et lille samfund med
egne traditioner på festdage.
Chr. Saugman var selv overlæge på sanatoriet til sin død i 1923. Hans motto var: ”Ingen bliver rask
uden at ville det”.
I slutningen af 40-erne var indsatsen for tuberkuloseramte ved at være afsluttet og sanatoriet blev
langsomt tappet for patienter.
Da skaberen af det første folkesanatorium for nervøse lidelser i Dianalund på Sjælland, overlæge Schou,
engang besøgte Vejlefjord Sanatorium, sagde overlæge Saugman: ”Om 50 år er dette sanatorium
overflødigt”, hvortil Schou svarede: ”Så kunne det blive nervesanatorium”.
Denne profeti gik i opfyldelse, da det gamle Vejlefjord Sanatorium efter en modernisering i 1957 blev
taget i brug som Jysk Nervesanatorium. Meget af det gamle personale forblev på Vejlefjord med de nye
opgaver, og der blev bygget nye funktionærboliger nede ved fjorden. De gamle liggehaller, bygget i træ,
blev ombygget til terapiværksteder.
En række mindre forpligtelser blev aftalt, herunder fremtidig vedligeholdelse af Saugmans og hans
kones gravsted på Villemins høj i parken.
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Hornsyld Sygehus. Huset til venstre med udhus og have er lægeboligen.

Brevdagbog fra Agnete Thorborg til Adda Balle i Lichtenau, Grønland, januar - marts 1904:
D. 6 Januar 1904.
Min kjære, elskede, lille Adda! Hvor faa Dage er der gaaet af det nye Aar, og hvor mange Gange har
jeg allerede i Tankerne været oppe hos Dig, og en Nat drømte jeg saa levende, at jeg saa Skibet
komme med Jer, først langt borte og tilsidst saa nær, at jeg holdt lille Nikolaj i mine Arme og
trykkede ham til mit Hjærte. Mon Du nu kommer til Sommer med ham? Pastor Borchsenius’s
mistede mellem Jul og Nytaar deres ældste Datter, lille Eva 14½ Aar gl; det har været strængt for
dem. Vi har intet hørt derom, kun læst Bekjendtgjørelsen i Kr. Dagblad, og jeg har skrevet til dem.
Fru [dyrlæge] Sander-Larsen, som ligger paa Dr. Guldbergs Klinik, er nok temmelig daarlig, og
Sønnen [Ejner S.-L.] vil ikke tillade Dr. Guldberg at operere hende, da han ikke deler hans
Opfattelse af Sygdommen; det er et stort Ansvar, den unge Mand paatager sig, og Forældrene ser jo
et Lys i ham; de har jo ogsaa ofret meget paa ham.
Fru [dr] Hastrup ser saa daarlig ud, og hun er vist ikke videre glad eller videre godt hjulpen med
Frøken Agnes [forlovet med sønnen Helge]. Hun sagde en Dag til Minna Ruge “Vi har slaaet en
Streg over alle Julegaver undtagen til Folkene, og saa gjorde hun en Bevægelse med Haanden ud
imod Kjøkkenet, det var jo en underlig Benævnelse for deres eneste Svigerdatter; de har jo kun
hende, og Helge til Karl. Det maa nu heller ikke være nogen morsom Stilling for Pigen at gaa der
som Askepot og saa være afskaaret fra Omgang med dem, som hun i Virkeligheden passer sammen
med. Alle Børnene har været hjemme i Julen, og Thordis’s Standpunkt er meget sørgeligt, synes jeg.
Hun var lige heromme et Øjeblik med Faderen Nytaarsdag og traf da Fru Westphal [enke efter
apoteker W. i Hornsyld], som venligt spurgte hende, om hun ikke havde Lyst til at være med til et
Pigemøde om Aftenen, som skulde være lidt festligt i anledning af det nye Aar. Dertil svarede
Thordis: “Nej, det har jeg rigtignok ikke, jeg har ikke saa mange Dage at være hjemme i.” Jeg
kunde saa ikke lade være at sige: Ja, David havde kun en Lyst. Jeg kan forstaa, Thordis, at der er
andre Hensyn at tage, og at Du bliver hjemme hos Din Familie, men det er dog rart, naar Lysten er
der. Hun og Faderen var saa saa enige om, at hun var dog kommen hjem for at være hos dem, og saa
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forlod vi det Emne og talte om grønlandske Forhold. Men ingen skal faa mig til at tro, at man af
Hjærtet interesserer sig for Arbejdet oppe i Grønland, naar man ikke bryder sig om det hjemme.

Thordis Hastrup
Om Aftenen paa Nytaarsdag var vi paa Skjerrildgaard [herregård i Nebsager sogn. Den ejedes af
familien Ruge], Holger og jeg gik, og Far, Bror og Alvilda kjørte. Hr. Ruge havde i 3 Dage været
ude af sig selv af Tungsind og var først lige ved at komme over det og begyndte at kunne spise lidt
igjen. Nytaarsaften var vi paa Apoteket, og Søndag rejste Holger, og nu er vi i den daglige Gænge
igjen. Mandag var vi til Bedemøde paa Apoteket, og iaften skal der være Møde her, jeg tænker, vi
skal have det skiftevis. Iaftes var Fru Westphal i Horsens, og jeg skulde egentlig have været der
ogsaa, men jeg blev hjemme og sad ganske ene og var i Tanken sammen med Jer alle omkring paa
Jordens Kreds, og saa vil jeg se at komme med Fru W. til Horsens paa Søndag.
Sophie og Katrine paa Epidemihuset er iaften bedt til Præstens [pastor Brøndum i Nebsager sogn,
hvortil Hornsyld hører], og jeg synes, det er kjedeligt og urigtigt, at de vil modtage den Indbydelse i
Stedet for at være sammen med os; Præstens burde jo netop have Afslag i denne Uge; de har ganske
opgivet Fru W. og os og prøver nu med de nye. Frk Nielsen har nylig været der en Aften og var
meget kjed af det. Jespersen [degn og skolelærer] har nylig været her og ført en lang Samtale med
os, om Helliggjørelse har han da ikke Ide, han tror ikke, at vor Natur kan forandres, men vi maa gaa
i Graven ligesaa fulde af Synd og ond Lyst , som vi er fød. Han mener slet ikke, at Troen kan
kjendes i Livet. Urmager Nielsens Kone har været her en lille Visit og var meget betaget af
Beretningen om Frk. Hammers Død [missionær i Armenien].
Jeg har haft Brev fra Elisabeth [f. Balle], som er meget lykkelig over sit Hus, sin Mand og sine to
smaa Drenge, de fik Ryper Nytaarsaften, og det var længe siden, noget havde smagt hende saa godt.
Far har travlt nu, og det fryser, saa det er koldt at kjøre, og han har lidt Tandpine. Om Aftenen
hjælper Bror ham med Regningerne, saa Bror er os jo baade til Selskab og Nytte. Igaar var Alvilda
bedt til Pastor Olesens sammen med Gudrun, Ellen og Inger [Anna Westphals døtre]. Pastor Olesen
[sognepræst i Horsens] er saa forfærdelig overhængt af Arbejde. Johannes har fundet er Par gamle
Skøjter og lærer nu sig selv at løbe paa Isen. Lille Dedde ledsager ham og ser beundrende paa ham
og fryser lidt.
D. 12 Januar.
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Min egen, lille Pige. Vi har jo i Bedeugen været meget sammen ikke sandt? Vi var samlede de 3
Aftener, og de 3 sad jeg ganske ene, og Far og Bror sled i deres Regnskaber. Det er altid en slem
Uge for Far, da Sygekasseregningerne skal udstedes, og han har mange Kjøreture om Dagen. I
Søndags var jeg kjørende med Far over til en stor Gaardmand paa Bjerre Mark, som siden før Jul
har ligget syg. Han har jo haft mange Besøg af Præstens [Brøndum] paa Grund af sin ansete Stillling
i Sognet, og Fru Brøndum havde jo da udbredt sig til Fru Westphal om, hvor straalende glad og
gudhengiven han laa paa sit Sygeleje. Jeg fik derimod slet ingen Indtryk af Fred eller Glæde, men
kun af en stakkels syg og urolig Mand, som, da jeg talte et Par Ord med ham, kom med de
sædvanlige, ubestemmelige Talemaader om, at saadan skulde vi jo have det, men jeg mærkede slet
ikke noget til, at saaledes havde han det, og jeg sørger over de Præstefolk, som kun kan glæde sig
over, at Folk er lidt bløde og urolige i deres Sjæle, men paa ingen Maade vil have dem ført igjennem
til fuld Vished, for det mener de er for meget og ikke foreneligt med sand, kristelig Ydmyghed. Det
er jo ikke saa sært, at Folk er glade for den Sjælesorg, for de lægger jo Plaster paa; naar det da ikke
er Sjæle, der skriger efter den levende Gud, for saa kan selv Pastor Brøndum ikke trøste dem. Det
ser saa mørkt ud her i Sognene med de Præster, og ude i Missionsarbejdet blive vi ofte skuffede. Nu
er Missionær Høyer bleven udvist af Arabien foreløbig, vi havde haabet og ventet os saa meget af
hans Arbejde blandt Muhamedanerne, men vi skal lære at haabe imod Haab og altid at se opad til
Gud, bort fra alle Hindringer og ydre Omstændigheder i Tillid og Tro til, at Han til syvende og sidst
trods alt fører sin Sag frem til Sejr. Det er der, vi ender altid, og dertil Guds Aand vil føre os, at se
alene hen til Gud, Ham, som er Underlig, Raadgiver, vældige Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste.
Jeg har været omme at gratulere Diddi [datter af dr. Jensen], jeg ved ikke, om jeg har fortalt Dig, at
hun er bleven forlovet med en Søn af Lærer Nielsen, Stenderup. Han har Præliminæreksamen og er
Assistent ved Bryrupbanen og vil søge at blive Stationsforvalter ved en af Privatbanerne. Men, som
Holger og Bror siger, hvis han nu er saa heldig at opnaa en saadan Ansættelse i en ganske ung
Alder, saa sidder han der uden fjerneste Udsigt til nogensinde at blive andet i sit Liv, og det synes
de ikke, er ganske tilfredsstillende. Diddi var i Stenderup, saa jeg traf kun Fru Jensen, og det gik,
som det i Reglen gaar, naar jeg er sammen med Fru J. eller f. Ex. Fru Hastrup, at de kommer med
saa mange gudelige Talemaader, saa jeg bliver næsten stum, for skulde jeg svare derpaa, saa maatte
jeg jo først og fremmest sige, at jeg anser deres Religiøsitet for et Bedrag. Fru Brøndum taler jeg
heldigvis aldrig med, Fru W. begyndte jo paa at være med til de Symøder, som Fru Br. staar i
Spidsen for, men hun trak sig tilbage, for det blev til Disput med Fru Brøndum, og det var jo slet
ikke opbyggeligt.
Fru Sander-Larsen har det nok ganske godt efter Operationen; hun kom af med 150 Galdesten og
1 Pægl Materie og kommer sig vel. Saa begynder hun vel med fornyet Kraft at lappe paa sit gamle
Liv, som hun har gjort hvergang hun er bleven rystet lidt op, som nu sidst ved Sønnens Død, og saa
synes hun, at Gud er hende saa nær en Tid, men saa bliver det borte for hende igjen; det er en
fortvivlet Kamp at ville leve paa sit eget, og de vil ikke komme til Jesus, for at de kunde have Livet.
Jeg fik Brev fra Moster [Nora Faber] idag og mange Taksigelser for en Daase Ryper og for en
Thevarmer, som jeg havde sendt hende fra Dig. Hun skriver bl.a.: “Det er en stor Lykke for Eder, at
Balle er saa herlig en Mand, der kun har bragt Velsignelse til Eders Hjem. Jeg synes, at for Ex.
Gudrun tilsyneladende drager Anton [hendes ældste søn, gift med Gudrun] længere bort fra Gud, thi
hun kan endnu selv leve uden Gud”. Ja, det er der desværre mange, der kan, skjønt det er et usselt
Liv, men de ved ikke selv, hvor usselt det er. Kunde vort Liv kun blive rigtig nyttigt og godt i
Herrens Tjeneste, saa Hans Navn derved kunde blive æret, og vi blev Jordens Salt og Verdens Lys.

11

Gudrun og Anton Faber
Det er nu bleven Aften, og vi har lige drukket The, lille Vivi løb paa Stationen med en Pakke rent
Tøj, som Holger ikke selv kunde have med, og hun kom hjem med røde Kinder og god Appetit.
Hun er en meget sød Pige og altid i bedste Humør, saa jeg er meget lykkelig over, at jeg har hende,
selv om hun ikke bliver min jævnaldrende Veninde, saadan som Du var det. Imorgen har jeg tænkt
paa at tage til Horsens og gjøre Indkjøb hos Vett & Wessel, baade noget til Dig og til mig. Gid Du
saa selv kunde have været med paa Raad. Jeg tænker ogsaa, jeg vil kjøbe Alvildas
Konfirmationsudstyr. Johannes og Dedde sidder og skal more sig lidt i Spisestuen, for naar Elfrida
[ung pige i huset] pakker dem i Seng Kl. 7, vaagner de saa tidlig om Morgenen og ligger og
underholder mig, længe før det begynder at blive lyst, men da de begge vil klippe, og de kun har en
Saks, er den ene af dem hele Tiden mindre godt fornøjet. I Øjeblikket er det Johannes’ Tur at “sidde
over”, og han sidder da og hænger lidt over mig i Dagligstuen, men da han hører, at jeg skriver til
Dig, bliver han strax opfyldt af de blideste og venligste Følelser og beder mig hilse saa mange
Gange og spørge om, hvordan Du har det. Alvilda og Bror er meget dygtige til at spille BordTennis, og vi har tænkt paa at sende Jer et Spil, saa skal lille Nikolaj kravle rundt paa Gulvet og
samle Jeres Bolde op, det vil nok more Jer alle tre meget.
Tænk, Moster har i Vinter kun en Pige paa 15 Aar med Huslærer og det Hus. Bitte [datteren
Bartholine] maa rigtignok være forfærdelig dygtig, mon Moster faar sin The paa Sengen og sin
Middagssøvn, som hun trænger til, og som hun sætter saa megen Pris paa. Til Sommer skal de nok
have en Datter af Pastor Nielsen paa Lolland til Hjælp. De havde den yndigste Pige i Sommer, men
hun blev gift. Marius [kudsken] har i Vinter stillet en gammel Kakkelovn, som vi havde paa Loftet,
op paa sit Værelse, og Pigerne har Petroleumsovnen om Aftenen paa deres Værelse, det er jo rart, at
de har det godt allesammen, de er jo saa rare og flinke.
Søster [Agnes Elisabeth Ruge, g. m. Jacob Lollesgaard] var her et Par timer i Aftes, hun havde
været hos Fru Hastrup, og denne havde da klaget sig saa meget og sagt, at hun holdt det ikke ud
længere end til Maj med Pigen, saa skal hun altsaa skifte igjen, Stakkel, og hvad skal Forlovelsen
[med sønnen Helge] føre til? Vi har haft lange Breve fra Frk. Knudsen [tidl. sygeplejerske på
sygehuset], og hun skriver bl.a. i sit sidste Brev, at jeg fik hende til at elske mig ved altid at tale til
det bedste i hende, og “det er en vidunderlig Magt, Guds Ord har, naar det kommer fra den, der selv
er fyldt af det.” Jeg er ikke ganske vis paa, at hun er helt omvendt, men dersom hun ikke har Fred,
dersom hun hører til dem, som Præstens holder mest af, dem, der er Røre i, d.v.s. dem, de mest
fremhæver overfor os, for i Virkeligheden holder de vel mest af dem, der er helt verdslige, saa kan
jeg bedre forklare mig mange ting hos Frøken Knudsen, for gaaende ud fra, at hun var et troende
Menneske, var hun mig tidt gaadefuld, uforstaaelig. Men maatte hun saa blot blive omvendt nu, da
der er stærkt Røre i hende, Gud give det for sit Navns Skyld. Hun sendte mig 6 gode Gulvmaatter til
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Julen, som en af de Sindsyge havde lavet, broderer nu paa en Lysdug til mig, og gav enhver her i
Huset, ogsaa Pigerne, Julegave, tænker kjærligt paa os alle og paa Dig og hentyder stadig til den
store Velsignelse, hun modtog gjennem Brors Sygdom, han er nu hendes særlige Protegé.
Fredag d. 15 Jaunar
Idag har Huset og hele Familien været svært optaget af Brors nye Amatørapparat, som Peter
Sygehus [karl] har skaffet ham fra Kjøbenhavn. Det er meget fint og godt, og Bror venter sig megen
Fornøjelse deraf. Den Dag, da jeg kom hjem fra Horsens, havde her været Telegram om, at Greven
[Fr. Rantzau, Rosenvold] var død om Morgenen. Det er ikke faa Dødsfald, jeg nu har bragt Dig
Meddelelse om allerede i Vinter, og dette berører os jo meget. Gid han maa være død med Guds
Fred. Jeg har været omme hos Schous for at bede dem skaffe mig hvide Blomster til en Krans. Vi
var saa venskabelige, at jeg endte med at bede dem herom imorgen Aften sammen med Urmagerens
for at høre Beretningen om Frk. Hammers Død. De udtalte nemlig, at de havde stor Respekt for Frk.
H. Om de kommer, bliver jo et andet Spørgsmaal, men undertiden længes jeg efter at komme lidt
mere i Berøring med de Mennesker her, som jeg dog holder af, og saa forsøger jeg at benytte en
saadan Anledning som nu Frk. Hammers Død. Der vil ogsaa blive god Anledning, naar Du engang
kommer hjem, lille Adda, for de vil jo alle saa gjærne se Dig igjen, det var jo mest Dig, der holdt
Forbindelsen vedlige med Folk. Igaar havde jeg Hans Poulsens fra Bjerre Mark, som ventede paa
Far, herinde til en Kop Kaffe, og vi saa alle de grønlandske Billeder, og jeg fortalte dem om Jer.
Han er gift igjen med sin Kones Søster, kan Du huske, hvem det er? Hun har Hjemlandstoner [I.M.s
salmebog] og taler med lidt Forstaaelse om det, der hører til Guds Rige.
D. 22 Januar
Min kjære, lille Adda! Sidst jeg skrev, var nok Fredag. Lørdag Eftermiddag kom Fru Jensen fra
Braaskov [husbestyrerinde for stationsforvalteren i Braaskov] med Fru Westphal for at spørge, om
der ikke skulde gjøres noget af Santhalforeningen i Anledning af Grev Rantzaus Død. Da ingen
anden havde gjort noget, foreslog hun at vi skulde udsende Opfordring til at give 1 Kr. hver til en
Sølvkrans. Planen strandede imidlertid paa, at det var os umuligt at faa fat i en Liste over
Medlemmerne af Rosenvoldforeningen hverken hos Godsforvalteren eller andetsted, og vi blev saa
enige om at lade Sagen falde og tage det lille Tab at betale de trykte Opfordringer, som allerede var
bestilt hos Boghandler Henrichsen for ikke at spilde Tiden, da der jo kun var faa Dage til
Begravelsen, og Sølvkransen jo skulde have været skaffet til Veje forinden. Det eneste, vi fik ud af
det, var jo saa det lille Besøg af Fru Jensen, og jeg havde bagt og trakterede med en fin Kop Kaffe.
Nielsens og Schous kom ikke om Lørdagen, men derimod Torsdag Aften, og da morede de sig
godt med at se de grønlandske Billeder, og den alvorlige Del af Festen bestod i at læse om Frk.
Hammer og synge et Par Sange af Hjemlandstoner. Schous har undertiden Besøg af Broderen,
Rudolf Schou fra Endelave, og vi haaber engang at faa dem herom med ham. De gik ikke før Kl.
11½, og om Natten sov vi næsten ikke for lille Dedde, som har en meget slem Hoste. Igaar vaskede
vi en meget stor Vask, men om Morgenen ringede Dr. Saugman [Vejle Fjord Sanatorium] og meldte
sit og Families Besøg her i løbet af Dagen, saa jeg maatte bede Pigerne om at indstille deres
Virksomhed i Vaskeballien ved Middagstid og saa vaske idag igjen. Flere smaa Gjenvordigheder
indtraf; bl.a. faldt jeg i Haven i det glatte Føre og forslog min Arm, saa det var et Under, at den ikke
knak, men Kl. 4½ modtog vi dog med en Kop Kaffe og med stor Glæde de kjære Gjæster, og
Børnene var søde og morede sig godt, og til Aften tillavede jeg to Daaser Ryper, som var gode og
serverede dem med brunede Kartofler og Syltetøj. 2 Daaser, som saa lidt tørre og lidt mindre gode
ud, spiser vi nu selv imorgen til Middag, og det begynder snart at svinde i Beholdningen [Adda
henkogte hvert år ryper og laks i stor stil, og en del af dem sendtes til Hornsyld].
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Dr. Saugman med familie
Inat sov vi heller ikke godt for Dedde, og Formiddagen var ret besværlig. Pigerne vaskede, dødtræt
var jeg, og Dedde laa paa Sofaen og græd undertiden, naar jeg gik fra ham. Johannes skulde hjælpes
lidt med sin A.B.C. og Tabel, men samme Johannes var alligevel meget flink til at hjælpe mig, og
dækkede Bordet, uden at jeg endnu havde bedt ham derom. Kl. 12 spiste vi saa med mere eller
mindre god Appetit Øllebrød og stegt Lever, og nu har jeg Pigerne igjen; jeg er ogsaa en daarlig en
uden Piger. En Aften i forrige Uge gik jeg med Fru W. om til unge Cartensens [gårdejer i Hornsyld]
og i Aften er vi bedt hen til gl. Fru Carstensen. Imorgen skal jeg til Alters, og om Eftermiddagen
maaske til Kredsmøde i Stenderup, hvor Lærer Christiansen taler.
Torsdag Kl 2 begravedes Grev Rantzau, der havde været Sørgehøjtidelig i Kjøbenhavn, saa her var
ingen tilrejsende, men Kirken [Stouby] var dejligt pyntet og fuld af Egnens Folk. Provst Theilade
talte kort og meget passende, jeg hilste lige paa Grevinden men talte ikke med hende, og jeg saa for
første Gang den unge Grevinde. Vi har ikke hørt et Ord fra Grevinden, altsaa ikke hørt noget
nærmere om Grevens Død. Der siges, at hun rejser bort fra Rosenvold om nogle Dage. Begravelsen
foregik fra Kirken, og det var bitterlig koldt med Rimtaage, saa vi kom meget forfrosne hjem.
Blomster og grønt til Kransen kostede mig 4 Kr, foruden hvad jeg havde i Haven, og saa var den
desuagtet ikke særlig smuk, men jeg vilde helst selv binde den, der var vist ikke et Menneske, der
saa den, der var jo en uendelig Masse og 2 Sølvkranse, en fra Rosenvold Arbejdere, den anden
husker jeg ikke hvorfra og en Palmekrans med Baand og Indskrifter fra Stouby Folk. Ja, Palsgaard,
Barritskov og Rosenvold, efterhaanden bliver det fremmede altsammen, og Fru Eckardt ser saa
ældgammel ud, saa det varer vel heller ikke mange Aar med Ørumgaard. Abba [Halfred Hastrup]
springer omkring heromme idag, han tager sig det vist ikke videre nær med Skolen iaar, da han er
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Oversidder, det værste er, at saa forsømmer han jo tillige Præstegang. Han og Bror fotograferer
hinanden.
D. 27 Januar
Min kjære, lille Adda! Jeg maa nok til at skrive lidt flittig i Dagbogen, for i Marts kan den maaske
sendes afsted, og da skal den gjærne være beskrevet. Igaar Eftermiddag talte en Kandidat Høher,
som rejser for Søndagsskolen, i Kirken baade for de smaa og de store, og han var et meget rart, ungt
Menneske. Jeg var bedt om paa Apoteket til Kaffe før Mødet, og om Aftenen talte Methodistpræst
Nielsen heromme i Kapellet [Hornsyld havde et methodistkapel. Der blev også holdt møder i kroens
sal], han var ogsaa Gjæst hos Fru Westphal, for gamle Mine spiser jo to Gange om Ugen paa
Apoteket, og Ane Hornbæk om Søndagen, og de havde jo saa klaget sig for, at Præsten manglede et
Sted at tage ind, saa tilbød Fru W. sig, og baade hun og Kandidaten og jeg var omme at høre ham,
og han talte med stor Kraft og Dygtighed for meget faa Tilhørere. Bagefter var vi alle samlede paa
Apoteket og sang og talte rart sammen bl. a. om Arbejdet bl. Hedningene. Elisius Rasmussens Kone
fra Nebsager var med til begge Møderne, hun er vist ikke langt fra at blive omvendt. I Formiddags
var Høher her for at sige Farvel, og jeg skal hilse Jer fra ham, han er forlovet med en Datter af Dr.
Selle i Tersløse, hun er for Tiden i Edinburg. Far var slet ikke med igaar, for om Eftermiddagen
havde han noget at bestille, og om Aftenen holdt Menighedsraadet sit første Møde i Præstegaarden,
hvorfra han først kom hjem Kl. 11. I Eftermiddag samles Urlev-Stenderup Menighedsraad, og der er
jo vor Kjære N. Hansens Kone med, og Fru Jensen, Braaskov. I morgen Aften taler Sekretær ved
“Kristelig Forening for Vildfarende Børns Redning”, Mads Lind, og det glæder jeg mig til at høre
noget om i Stenderup Missionshus.
Idag er det Elfridas [pige i huset] Fødselsdag, og hun har faaet en Mængde Breve. I Mandags var
jeg bedt til Fru [dr] Jensens Fødselsdag sammen med Fru W, Frk. Darre, gl. Fru Carstensen, Lone
Elling, Fru Ølbrygger og Præstens. Pastor Brøndum saa lidt forfærdet ud ved Synet af mig, men da
den første Skræk var gaaet over, underholdt han mig hele Tiden paa det livligste. Jeg har altid saa
ondt af ham.
Vi er ikke sikre paa, at lille Dedde ikke har Kighoste, for han hoster, saa han næsten ikke kan se ud
af sine Øjne, og det er nogle slemme, lange Anfald, saa de tager meget paa ham. Hvis det nu bliver
Kighoste, er det jo godt, at lille Nikolaj ikke saa let kommer sammen med ham foreløbig.

Apoteker Hartvig og Anna Westphal
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D. 1ste Februar
Kjære, lille Adda! Jeg skal fortælle Dig om en Tur, som Fru Westphal og jeg var paa igaar. Kl. 1½
om Middagen, for at have en lang Eftermiddag for os, spaserede vi til Stouby og styrede vore Skridt
ind til Peter Hjerrilds, hvor vi drak Kaffe. Derefter gik vi til Niels Lunds, den største gaard i Stouby,
og spiste til Aften, ligeledes i den samme venlige Hensigt at faa dem med til Møde i
Forsamlingshuset. Stouby Missionsuge begyndte nemlig igaar, og vi skulde have hørt
Højskoleforstander Thomsen [I.M.s højskole i Børkop ved Fredericia], men han var bleven syg og
sendte i sit Sted en Landbrugskandidat Madsen, som ikke fuldt erstattede ham, men som dog talte
ganske godt. Efter Mødet, hvor bl.a. Dr. Saugmans var tilstede, gik vi med hjem til Laursens og
drak Kaffe sammen med nogle flere, deriblandt et stort Læs fra Vrigsted. Eva og Esther Ammentorp
[døtre fra Barrit præstegård] var kjørende derover med Peter Olesens, og Eva var da ærlig nok til at
klage sig lidt til Fru W. og mig over Forholdene hjemme, det var jeg glad over.
Iaften er vi bedt til Apoteket sammen med Fru Jensen, Braaskov, vi har siden haft Planer om at
indsamle en god Gave til Santalmissionen i Anledning af Grev Rantzaus Død, men Frk. Tillisch
skriver idag til mig, at Grevinden vilde ikke synes derom, og desuden vilde det se ud, som om
Rosenvoldforeningen dermed skulde ophøre, saa der skal nok intet foretages. Hun ønsker meget, at
vi skulde komme med til et stort Santalmøde i Vejle imorgen, hvor Hovedkomitéen bl.a. vil drøfte,
hvorledes Rosenvoldforeningen kan fortsættes, men vi kan naturligivs ikke komme derud, da Far
har travlt, og der er saa meget i denne Tid for mit Vedkommende. Imorgen skal jeg først til Fru W.s
Fødselsdag og om Aftenen høre Provst Zeuthen i Stouby Kirke, og jeg skal kjøre enten med Fru
Ruge eller med P. Olesens, Vrigsted. Paa Onsdag er Fru W. og jeg bedt til Pastor Christensens,
Horsens, for at være sammen med og høre Baronesse Kurck og Frøken Collet, saa gaar der det
meste af Dagen, og Torsdag Aften taler Pastor Sørensen fra Husby for Østerlandsmissionen i
Stefanhjemmet; der ved jeg nu ikke, om jeg kommer med, men jeg vilde da gjærne. Saadan er der jo
tidt saa meget, og naar lille Dedde saa ligger og hoster om Natten, og jeg faar for lidt Søvn, har jeg
ondt nok ved at overkomme det og samtidig passe mit Sytøj og være lidt for Hjemmet. Du vilde vist
gjærne have lidt af al denne Livlighed, og jeg vilde godt afstaa noget til Dig.
Jeg var meget glad over at høre Mads Lind i Stenderup, han udlagde Hoseas 3 Kpt. godt og talte
varmt og kjærligt de ulykkelige Børns Sag. Far kom naturligvis ikke med, da der kom en Patient paa
Sygehuset, han bryder sig nu heller ikke om at komme med, og den eneste Recreation, han kjender,
er at ligge paa sin Sofa, der laa han, da jeg kom hjem iaftes og læste i en af Læseselskabet, Vigilias
Bøger. Bror har jo kun en Tanke i denne Tid, nemlig sin Fotograferen, og han maa jo betale nogle
Lærepenge, før han faar det lært. Johannes og Dedde er jo tidt temmelig livlige, saa det er ikke altid
saa let at sidde ved mit Arbejde herinde i Spisestuen og høre paa al den Støj og al den Renden med
Dørene og saa den forskrækkelige Hoste, som sikkert er Kighoste. I Lørdags var jeg oppe at se til
Fru Ruge og Søster, som er ene hjemme, mens Helga og Hr. Ruge er i Kjøbenhavn. Alvilda kom
senere paa Eftermiddagen, da hun havde læst sine Lektier og blev til igaar.
D. 4 Februar
Kjære, lille Adda! Det var en dejlig Dag igaar. Fru Westphal og jeg tog med Middagstoget og gik
saa lige op til Pastor Christensen, hvor vi Kl. 1½ spiste til Middag sammen med Baronesse Kurck
og Schaffalitzky, Duesteg og Is, som Fru C.hristensen selv havde lavet, hun er meget dygtig, og der
er altid saa nydeligt. Kl. 4 var der Møde for alle Medlemmer af K.M.A. [Kvindelige Missions
Arbejdere], og for Resten sad vi rolig og talte sammen. Baronesse Kurck sagde, at det var jo ikke
altid gaaet saa glat med Frk. Hammer, hun og Søster Alma kunde ikke enes, og da den sidste paa
Grund af Sygelighed var bleven sendt ud af Hjemmet, havde Pastor Lohmann som Leder af
Missionærerne dernede, (vi maatte jo ogsaa stille os under Tyskernes Beskyttelse ifjord), forlangt, at
der skulde tildeles Frk. Hammer en Tilrettevisning for hendes Haardhed imod Søster Alma. Dette
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gjordes paa kjærligste Maade af Frk. Blædel, men Frk. Hammer optog det ikke godt. Hendes sidste
Ord var: “Ja, skal Søster Alma tilbage, saa rejser jeg, og saadan stod Sagen, da Frk. Hammer blev
syg og døde, saa det vilde ikke have været let for den danske Komité at klare de Vanskeligheder.
Paster Ekmann dernede stod dog paa Frk. Hammers Side og tog hende i Forsvar paa sin Rejse hjem
til Tyskland, og det blev da ogsaa tilsidst bestemt, at Søster Alma skulde blive hos de tyske Søstre,
men det fik Frk. H. aldrig at vide. Denne Historie er nok Skyld i, at Frk. H. engang skrev til mig
efter K.M.A.s Konference i Maj, at Frk. Wasserweg var en mere udviklet Kristen end Pastor
Lohmann, han gjorde ellers saa godt Indtryk paa os. Baronesse Kurck sagde, at hun talte kun herom
med os, fordi vi kjendte jo Frk. H. og holdt af hende, det gjorde de alle og takkede Gud for hende,
men der var nogle, som ikke taalte at høre om Fejl hos Frk. Hammer og dem hørte hun ikke til. Vi
omtaler jo nu ikke dette til andre, vel? Velsignet være Frk. Hammers Minde, hun fik en salig
Udgang, og hendes Skrøbeligheder vil snart være glemt. Jeg skulde hilse Eder mange Gange fra
Baronesse Kurck, hun er meget sød; Frk. Tillisch sendte ogsaa Hilsener i sit Brev. Kl. 8 om Aftenen
kom Fruerne Broe, Søderberg, Lassen, Olesen, Westergaard og flere til Pastor Christensens, og vi
gik Kl. 9 til Toget.
Jeg maatte kjøbe Uldtrøjer og Strømper til Holger, som altid er i en eller anden Forlegenhed, og af
Lagener og Lommetørklæder fandtes kun 1 af hver Slags herhjemme, saa han maa jo have dem
liggende snavsede derovre. Han er ikke let at holde i Tøjet, han har vist arvet sin Fars Gaver i den
Retning, og jeg haaber, at Bror bliver bedre. Det er ikke altid let at sørge for saa mange Mandfolk,
naar de er upraktiske. Fru Ruge hoster og ligger i Sengen, og Far har været hentet derop.
Pastor Olesen er lige kommen hjem fra et 3 Ugers Ophold i England, men han har det nok slet ikke
godt. Dyrlægen [Sander-Larsen] var ude at se til sin Kone igaar, og hun er begyndt at komme op,
saa han var glædestraalende. Pastor Olesen havde været meget sammen med Ejnar Sander-Larsen i
England og syntes godt baade om ham og om hans Kjærreste. Pastor Olesen havde ogsaa været
meget hos Pastor Meyer. Pastor Christensen sagde, at han kunde ikke holde ud at tale med Fru
Sander-Larsen, for hun var saa fuld af gudelige Talemaader, men i Virkeligheden stendød, saa nu
overlader han vist Besøgene hos hende til Pastor Olesen. Eva og Esther Ammentorp vilde saa
gjærne have været med os til Horsens igaar, men de skulde med til Præstekonvent hos Pastor
Brøndum. De to stakkels Piger!
D. 8 Februar
Kjære, elskede, lille Adda! Inat, da jeg havde en Smule Ro for Deddes Hoste, drømte jeg saa meget
om Dig, særlig at jeg pakkede en vældig stor Kasse til Dig. Det er ellers nogle slemme Nætter for
os, og lille Dedde ser meget træt og medtaget ud, for naar Hosteanfaldene kommer, kaster han alt
op, hvad han har spist, og han trænger ofte til at sidde paa mit Skjød, saa jeg faar intet bestilt. Idag
kom en vældig Bunke Tøj fra Holger, det ser denne Gang ud til, at han har skrabet Bunden af
Skuffer og Skabe, saa vi maa til at vaske, for at han ikke skal komme i Forlegenhed. Vi har lige
strøget og gjemt den sidste Vask. Jeg har lige sendt en 20 ’s Pakke over til Bedstemor til Uddeling
blandt de fattige i hendes Nærhed, mest gammelt Tøj, Rasmus Jørgensen har faaet en stor Pakke, og
saa er der vel nu ikke længe til, at min Drøm gaar i Opfyldelse, og jeg skal til at sende Dig, hvad jeg
har til Jer.
Nu skal jeg fortælle Dig om vor Søndag igaar. Om Morgenen ringede Forpagter Ravn [på godset
Møgelkjær] og spurgte, om vi var hjemme, for han vilde over at betale Far nogle Penge om
Eftermiddagen. Jeg fortalte ham saa, at vi havde et lille Møde her Kl. 3½ og spurgte, om hans Kone
ikke kom med, men det kunde hun nu paa ingen Maade, for de har jo ingen Barnepige, og hun kan
altsaa kun komme herover, naar hun kan have hele Redeligheden med sig, og det kunde hun nu
ikke denne Gang, da lille Ingrid ikke har haft Kighoste. Kl. blev 5 Minutter i 4½, før Forpagter
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Ravn holdt for Døren, og i samme Øjeblik kom Frk. Abelone Elling, som jeg havde inviteret til
Møde, saa vi maatte trække Portiererne for og sidde i Havestuen og drikke Kaffe med de 2, mens
Mødets Deltagere samledes i Dagligstuen. Der var Fru Westphal, Frk. Darre, Frk. Rørdam, Pastor
Blauenfeldts Lærerinde, Fru Darling og Henriette, Sygeplejersken Frk. Nielsen med en
Sygeplejerske fra Brædstrup, som var i Besøg hos hende, Katrine fra Epidemihuset, gl. Mine,
Frøken Bülow fra Braaskov og - Veninden, Fru Nielsen, som jo saa kom op at kjøre hjem med
Forpagter Ravn. Her var ogsaa en hidtil ukjendt Kone fra Lindved Mark, og vi læste Joh. 3 Kap.
med Aschenfeldt-Hansens Forklaring og talte lidt derom. Om Aftenen var vi til Ære for Henriette til
Fest ude paa Stationen [hos Darlings], og de er saa elskelige som muligt, og i Aften skal vi vist til et
lille Møde for Blaa Kors paa Apoteket. Et Par Dage har jeg befundet mig ret ilde med lidt Feber og
megen Hovedpine, men jeg har som sædvanlig stivet den af og har det nu helt godt igjen.
Lille Dedde er nu i Middagsstunden falden i Søvn paa Sofaen, Bror sidder og klæber Billeder op,
Alvilda læser Lektier, Elfrida stopper som sædvanlig, og Far er ude paa en lang Kjøretur. Jeg har
vist maattet rende 5 Gange, mens jeg har skrevet dette, saa mange har her været for at betale
Regninger eller tale med Far, ja her er kun lidt Ro.
Holger skriver, at der er kommen Telegram til Fru Fox Maule, saalydende: Passé, Rudolf,
Constantinopel. Det vil sige, at han har bestaaet den Prøve som han skulde tage paa fransk, og som
er meget svær at bestaa, for at faa Lov til at praktisere i de tyrkiske Besiddelser. Det var meget
glædeligt. Nu kommer han hjem efter sin Kone, som skal opereres i Kjøbenhavn. Jeg var i Torsdags
Aftes Kl. 8 til et Møde for Østerlandsmissionen i Horsens, som var meget rart, men som desværre
kun var halvt færdig, da jeg maatte tage hjem med Toget. Frk. Darre og Darlings var ogsaa med.
D. 13 Februar
Elskede, lille Adda! Jeg er saa træt, saa jeg næsten ikke kan se ud af mine Øjne. I over 3 Uger har vi
jo nu sovet meget lidt om Natten, og om Dagen vil lille Dedde allerhelst sidde og hænge paa mit
Skjød. Alt, hvad han faar, kaster han op, og vi maa være meget hurtige i Vendingen med et
Vandfad, hvis det ikke skal komme ud over alting. Som Følge deraf kan han jo ikke komme i de
andre Stuer, men maa holdes herinde i Spisestuen, og her farer saa Bror ud og ind med sine
Fotografier, Elfrida farer omkring og gjør Lamperne i Stand, og her er ikke Ro et Øjeblik. Far ser vi
kun paa den vildeste Fart fra det ene til det andet, der er overfyldt paa Sygehuset og mange
Kjøreture, og Telefonen ringer lystigt, saa jeg føler mig lidt nervøs idag, men naar jeg tænker paa
Dig, saa har Du det vel endnu besværligere, det er for Resten en daarlig Trøst, men jeg fortæller mig
selv, hvor godt jeg har det imod saa mange, dog, hvad kan det nytte, naar man har et daarligt Hoved.
Dette Aar har jo bragt megen Afveksling, og Vejr og Føre er jo daarligt for Tiden, saa man kan jo
ikke komme ud.
Jo, nu kom jeg ud, før jeg tænkte paa det, for her kom en stakkels Mand, som havde faaet 2 Fingre
skaaret af i Savskæreriet, og ham maatte jeg løbe over paa Sygehuset med og faa foreløbig
forbundet, indtil Far kommer hjem. Saa kom Fru Westphal og snakkede lidt med mig, og imidlertid
er Tiden gaaet, saa det er næsten bleven mørkt. Marie [pige i huset] har gaaet med en slem
Tandpine, Betændelse i Tandrødder, og Elfrida har været 3 Gange i Horsens, og vasket og skyllet
har vi igaar og idag, saa her har jo ogsaa været meget. Mine Tanker er meget i Kjøbenhavn, hvor Hr.
Wilder jo for Tiden taler for Studenterne, imorgen har de Bededag. I Torsdags Aftes var vi bedt til
Braaskov Station sammen med Fru Westphal og Darlings. Far var jo ikke med, men jeg traskede
derover i det rædsomme Vejr og Føre, saa det var en helt anstrængende Tur, men [stationsforvalter]
Andersen er nu rar, og vi er glade ved at tale med ham; han bliver nok snart omvendt. Jeg skriver nu
helt i blinde.
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d. 21 Februar
Over 8 Dage, siden jeg skrev sidst. Tilstanden betydelig bedre, da Dedde bliver raskere og livligere,
og mit Hoved kommer sig godt. Solen begynder at skinne for os, og det er meget oplivende her til
Dagsligstuesiden. Holgers Fødselsdag, om jo indtraf Fastelavnsmandag, fejrede vi med Chocolade,
og jeg havde bedt Fru W. med Børnene, Fru Jensen og Diddi herom og Fru Hastrup, som imidlertid
var daarlig og ikke kom. Om Aftenen havde en en lille Visit af Elleys i Juelsminde, som vilde tale
med Far, han skal være Stationsforstander i Horsens ved Odderbanen, og de er glade derover for
Børnenes Skyld; der er vist heller ikke rart i saadan en Nybygd som Juelsminde. Tirsdag
Eftermiddag kom Fru Darling for at se til lille Dedde, og hun var meget hjærtelig, som hun kan
være, og vi talte rart sammen. Som vi sad sammen her omkring Bordet, jeg syende, og Dedde med
Appelsin og Chocoladecigar foran sig, som fru D. var kommen med, fotograferede Bror os, og Du
kan nu paa Billedet se os lyslevende, som vi sad. Onsdag døde Fru Jespersen [degnens kone] stille
uden Dødskamp efter lang Tids Sengeleje og Lidelse, og hun skal begraves paa Tirsdag; jeg maa
kjøbe Blomster til Krans. Det er mange, der dør, men blot de dør, som Jespersen skriver i Avisen i
Troen paa Jesus Christus, saa skal vi jo ses igjen; det kan jo være, Fru Jespersen fik det godt, før
hun døde, der var da ikke den Modstand i hende, sidst jeg talte med hende.
Mandag d. 22de
Ja, jeg fik ikke skrevet ret langt igaar, for Frøken Darre [privatlærerinden] kom lidt herom, og saa
drak vi Kaffe, og saa gik vi til Møde hos Fru Westphal. Der var saa mange, som Stuen kunde
rumme, bl.a. Frk. Abelone Jørgensen, Fru Morten Mikkelsen, Stationsforvalter Andersen og flere.
Efter The gik Alvilda og jeg en lille Tur til Skjerrildgaard for at se til Fru Ruge, som har maattet
holde sig inde den sidste Maaneds Tid af Forkjølelse, det var et rædsomt Føre, men mildt Vejr og
lidt Maaneskin, saa det var ikke saa slem en Tur; idag sner det, saa alt er hvidt. Vi skulde endda
have samlet en lille Kreds her og læst højt iaften om Østerlandsmissionen, som vi gjærne vil sætte
os grundig ind i fra Begyndelsen af, men nu ved jeg ikke, om de kan komme for Sne, Darlings, Frk.
Bülow og Hr. Ruge, fra Sygehuset og Apoteket kan de jo altid komme. Methodisterne begynder en
Missionsuge idag, og Pastor Nielsen skal nok bo hos Fru W, saa Mine og Ane er da glade. Vi har
atter haft Tab paa en Hest, idet vi har maattet bytte den ene bort mod en bedre. Vore Heste bliver jo
altid ødelagt paa en kort Tid, og det er naturligvis, fordi de kjører for stærkt med dem.
D. 26 Februar
Min egen, kjære, lille Adda! Vi fik et dejligt, lille Møde Mandag Aften. Baade [stationsforstander]
Darling og [stationsforvalter] Andersen var med, og Abelone Jørgensen og begge Sygeplejersker.
Kl. 9, da vi havde læst højt og skulde til at drikke Kaffe, kom Pastor Nielsen herom efter endt Møde
i Kapellet, og han er meget rar, og vi glædede os sammen og sang en Del. Tirsdag Aften talte
Missionær Kring og Pastor Brøndum i Nebsager Kirke, men da jeg havde faaet nok af Pastor
Brøndum ved Fru Jespersens Begravelse om Middagen, og Kring heller ikke frister mig stort, lod
jeg begge Pigerne gaa og gik selv tidlig i Seng. Pigerne var henrykte. Den Eftermiddag havde jeg
Besøg af Fru Nielsen, Ravnholdt, og Frk. Larsen, Stenderup, saa jeg var ogsaa lidt træt; fra dem
begge skal jeg hilse Dig.
Onsdag Aften hørte Bror og jeg Pastor Nielsen, og det var udmærket; der er endda nogen
tilslutning af Byens Folk. Igaar Eftermiddags valfartede vi i store Skarer ved hver Station ned at
høre Pastor Olesen i Klakring; jeg havde gjort mig megen Umage med at faa Halfred [Hastrup] med
derned, og han kunde saa udmærket, da de netop havde Fridag fra Skolen, og jeg havde talt med
ham derom mange Dage i Forvejen, men da jeg saa ringede derom igaar, sagde Fru Hastrup, at han
havde været til Latinerbal til Kl. 3 om Natten og skulde sove. Da jeg kom hjem Kl. 7, og vi havde
drukket The, gik jeg om til Dr. Hastrups for at lykønske Halfred, det var nemlig hans Fødselsdag, og

19

jeg tænkte da, jeg skulde have faaet Lejlighed til at tale lidt med Fru Hastrup, men hun undgik
omhyggeligt enhver Hentydning til Pastor Olesen, og jeg gjemte saa mine Bemærkninger til en
anden Gang, men følte mig meget træt og skuffet, mens Fru Hastrup lod Munden løbe om alle
mulige Ting.
Vi skal have en Daase Ryper til Middag, som vi glæder os til. Dagene bliver længere nu, og jeg
faar da lidt syet. Jeg har bagt en stor Kasse brune Kager til Dig, og hvis Slagteren kan skaffe Flæsk
til idag, skal jeg skynde mig at faa lavet et Par Spegepølser. Hvordan er I dog kommen over
Vinteren uden Mælk? Ja, vi har det lettere her paa mange Maader.
28 Februar
Elskede, lille Adda! Jeg maa vist til at skrive lidt oftere, for at Bogen kan blive fuld. Idag er det
Søndag, og Solen skinner paa den hvide Sne, saa det er lyst og dejligt. Iaftes var Fru Westphal og
jeg til et lille Samtalemøde i Vrigsted, vi blev hentet i Kane og gik hjem, og da det var meget glat,
faldt jeg to Gange, saa lang jeg var, med høje Skrig og til stor Forfærdelse for Fru W. men uden at
tage mindste Skade. Mødet var hos P. Olesens, og der var foruden Husets Folk kun de to
nyomvendte, Karen Therkelsen, Søster til Danselæreren hop.en.to.tvei, Snedker Thomsen og dennes
Søster. Ingen af dem sagde et Ord, og ingen af dem kan synge, saa man kan høre det da, saa de sad
som stumme, og det er virkelig højst fornødent, at Fru W. tager sig lidt af dem og leder deres
Møder.
Fredag Aften var jeg i Methodistkirken og sad der ved Siden af Fru Dr. Jensen; Diddi [datteren] og
Fru Ølbrygger var der ogsaa og syntes udmærket godt om Pastor Nielsen [metodistpræsten], der
talte over Davids Ord: Herre lær mig Din Vej, jeg vil vandre i Din Sandhed o.s.v. Der var i det hele
mange af Sognets gode Folk, Hr. P. Rasmusssen, Elisius’s Rasmussens, Morten Mikkelsens,
Smeden, Skræderen, Bødkeren og Karetmagerens Koner og mange flere. Efter Mødet fik jeg Fru
Jensen med om paa Apoteket, hvor de netop lige havde endt deres Pigemøde, og hvor vi havde et
Par rare Timer. Fru Jensen var meget begejstret over Methodistpræsten, og Sammenligningen
mellem ham og Pastor Brøndum falder rigtignok ikke ud til Fordel for vor. Pastor Nielsen har i
denne Uge taget ind til Horsens hver Morgen med 7 Toget og ud igjen med 4 Toget, fra 4 til 7 rendt
rundt for at besøge Folk uden at faa noget ordentligt at spise, fra 7 til 9 holdt Møde alene eller
sammen med andre Talere, og om Aftenen været livlig og utrættelig; om Natten har han ligget paa
Apotheket. Pastor Brøndum er jo saa magelig, og hans bedste Kræfter gaar til verdslig
Selskabelighed.
Vor elskede Marius [kusken] søger til Maj en mere selvstændig Stilling, helst paa denne Egn, da
han gjærne vil giftes med sin Maren, og vi søger derfor i Kristeligt Dagblad en ny Karl. Vi faar
nogle meget pudsige Tilbud. Et begynder saaledes: Dæ jeg ser i Kr. Dagblad, at De søger en Karl til
1ste Maj Vedkommende er 26 Aar og som har Tjent hos et sort (skal være stort) Herskab o.s.v.
D. 2 Marts
Søndag Eftermiddag, mens jeg var i Methodistkapellet, havde Magnus Madsen været hernede for at
klage sig til Far over, at han havde ingen Fred, og hans Synd pinte ham, han havde fornægtet os og
troede, han havde syndet mod den Helligaand og maatte ende som Judas. Mandag Morgen kom han
igjen efter en søvnløs Nat, og da talte jeg med ham. Tirsdag Eftermiddag, igaar, fulgtes Fru W. og
jeg op til Ole Madsens, og skjønt han netop have lagt sig, stod han dog op og sad og fortalte os,
hvordan han [Magnus] havde det; han har ikke Ro Nat eller Dag, kan ikke spise og ikke arbejde,
men er i stor Anfægtelse. Vi aftalte med dem, at Højskoleforstander Thomsen fra Børkop, som skal
tale her om 14 Dage, skulde bo hos dem, og vi haaber, at Magnus har det godt igjen inden den Tid.
Vi skal nemlig have Missionsuge, det er Fru Westphal, der har holdt derpaa, og som sætter den i
Værk, gid det maa lykkes. Hun begyndte da med at støde Præsten, saa han vilde ikke indlede den
første Aften, men nu var vi derinde igaar, da vi gik fra Ole Madsens, og da hans Navn allerede var
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trykt paa Missionssedlerne, bad jeg ham meget om at gjøre det alligevel for ikke at forarge, og jeg
tror nok, han blev formildet. Saa kom det ogsaa ud af hende [fru Brøndum], hvorfor hun ikke har sat
sin Fod her siden Selskabet efter Jeres Bryllup. Jespersen havde nemlig fortalt hende, at jeg have
beklaget mig over, at vi var nødt til at bede Præstens og Degnens. Det er jo aldeles usandt, for vi var
netop glade over at vise dem en lille Opmærksomhed. Det kan kun være kommen fra Fru
[stationsforstander] Darling, og jeg har har til hende ikke nævnt det ulykkelige Selskab, men jeg har
sagt til Fru W, at Darlings kunde da ikke med rette føle sig fornærmerede over, at vi bad Pastor
Brøndums i Egenskab af vore Præstefolk, og det har Fru D. saa ladet gaa videre under en noget
anden Form, og Fru Brøndum hører jo efter Sladder i Stedet for at holde sig til mine egne Ord, at jeg
var glad over at se dem. Ja, Fru Darling er i Sandhed vort Smertens Barn, og Sladder volder hele
Ulykken, idet hun snart er fortrolig med en, og snart med en anden. For Øjeblikket hilser hun næppe
Fru Brøndum, men vi er i Kridthuset, skjønt nu er hun forarget over vort Forhold til Methodisterne.
Hun og [datteren] Henriette havde være nede hos Frk. Nielsen paa Sygehuset og sagt, at blev det
saadan ved, saa meldte de sig ud af “Indre Mission”, jeg kan ikke lade være at smile over deres
Barnagtighed, skjønt den er sørgelig nok. Vi fik nu selv Lejlighed til at drøfte den Sag med dem
igaar, da vi var bedt derud om Aftenen, og da Kl. var c. 7, inden vi gik fra Præstens, gik vi lige
derhen med det samme og telefonerede hjem, at vi ikke kom.
I Mandags var vi til unge Fru Carstensens Fødselsdag fra 2 til 4 og til Fru Hastrups fra 4 til 6,
begge Steder med fineste Chocolade og Kaffe, saa vi spiste ikke mere den Dag. Hos Dr. Hastrups
fik vi Lejlighed til en lille Samtale med [sønnen] Ragnvald, han sagde med ligblegt Ansigt og
dirrende Stemme, at det var noget af det formasteligste for et Menneske at kalde sig frelst; den
Afgjørelse maatte vi nok overlade til Gud paa Dommens Dag. Saa er Carstensens dog bedre at tale
med. Der var hos Dr. Hastrups kun Hr. Ruge, Helga og Frk. Rosendahl; Herredsfogedens er der jo
saa altid om Aftenen. Vi har kjøbt 1/4 Kasse Appelsiner og ønsker, at vi kunde dele dem med Dig;
dem kan I vel aldrig have.
D. 5 Marts
Kjære, elskede, lille Adda. Nu har jeg lavet 4 Spegepølser og Leverpostej, og idag har jeg lavet
Medisterpølser, som jeg ønsker, Du kunde smage. I Eftermiddag har jeg skrevet til Frk. Knudsen og
Elisabeth, som jeg har haft et meget lykkeligt Brev fra. Hendes lille Dreng Alf, er fin, lille og mørk,
og hendes Moder har baaret ham, og Grev Schimmelmann fra Dronninglund staaet Fadder til ham.
Folk bliver omvendt deroppe, og det er jo dejligt, at der er Vækkelser nogle Steder, i Vejle f. Ex.
skal der være svært Liv i det for Tiden. Fru Ingerslev var med til Barnedaab og derefter Missionsuge
i Hals og var helt betaget deraf. Vi har baade Sne og Is for Tiden, og lille Bror, som har kjørt rundt
med sin Far fra Middag til Kl. 5, kommer nu rigtig forfrossen hjem. Johannes er ufortrøden paa
Slædebakken og en frisk og rask, lille Gut, Dedde kommer ogsaa godt til Hægterne, vi har det i det
hele godt allesammen.
D. 7 Marts
Igaar Formiddags gik Fru W, Far og jeg i Kirke, og Præsten begyndte da sin Prædiken med et
vældigt Udfald mod Methodisterne, vi maatte intet Samfund have med dem, for de var af en anden
Aand, end vi. Det var saa meget mere stødende, som der i alle Kirker igaar holdtes Taksigelse for
Bibelselskabets velsignede Gjerning, som netop er stiftet af en Methodistpræst, og Pastor Brøndum
endte da ogsaa med at opfordre os til sammen med hele den reformerte Kirke og Folk af alle Slægter
og Tungemaal at prise og takke Gud for hvad der var udrettet i de 100 Aar. Om Eftermiddagen
havde vi et rart, lille Møde hos gl. Fru Carstensen, hvor bl.a. Magnus [Madsen] var med, og jeg tror
da, der var lidt Fremgang med ham, og Karl Vold var der og meldte, at han var bleven omvendt, saa
han havde aldrig haft det saa godt. Lige efter Mødet gik Alvilda og jeg og Fru W. og Frk. Darre til
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Skjerrildgaard, og Far og Bror kom kjørende lidt efter, der var ingen andre Fremmede, og vi sad og
talte meget alvorligt hele Aftenen.
Lille Dedde sidder paa Brors Skjød i den store Lænestol, og de er meget søde begge to og meget
gode Venner. Johannes sidder og pludrer i Sofaen. Han kan nu begynde at læse, og han er meget sød
til af sig selv at tage sin Bibel og sætte sig til at stave et Par Vers igjennem. Saadan hørte jeg ham
igaar læse: At vi friede fra vore Fjenders Haand skulde tjene Ham uden Frygt i Hellighed og
Retfærdighed alle vort Livs Dage o.s.v. Johannes er nu en brillant, lille Fyr, i Fastelavn blev han saa
begejstret over Drengene, der gik og solgte Boller, at han absolut vilde have rendt rundt paa samme
Maade. Jeg foreholdt ham jo, at den Fortjeneste skulde de fattige, smaa Drenge have, for
Hansemand manglede jo ikke Penge; dertil svarede han ganske troskyldig: Ja, Moder, jeg har da
ikke en eneste Øre. En energisk og livlig Dreng er han; og baade han og Dedde er meget religiøse.
Iaften, da vi sad og spiste Leverpostej, sagde Dedde pludselig ved Synet af Eddiken: Tænk, Far,
Jesus fik engang Eddike.
I Eftermiddag ringede Fru Ravn og læste en Bekjendtgjørelse op af Berl. Tidende, om, at de, der
vil sende noget til Grønland, kunde henvende sig paa Kontoret og faa Besked om Tiden. Jeg skrev
strax derover og faar vel saa Besejlingslisten, det er det første Livstegn fra Grønland; jeg havde
netop tænkt saa meget paa, hvornaar jeg skulde have mine Sager afsted. I er næsten aldrig af mine
Tanker, tror jeg, gid Du maa være fornøjet med min Dagbog. Du faar vel ikke meget skrevet.
Alvilda begynder at holde sig lidt mere til Hjemmet, Gudrun [Westphal] er hende jo lidt for
barnagtig, og hun sidder pænt med sit Haandarbejde om Aftenen. Hun syr en nydelig Krave til Ellen
Hjorts Konfirmation, en Forklædebort, som Frk. Knudsen har sendt hende paabegyndt, og en sen
Lysdug, som vel kan blive til vort Sølvbryllup. Saa syr Smaapigerne engang imellem omme hos Fru
Westphal til et lille Udsalg, der syr Alvilda en kjøbenhavnsk Bakkeserviet. Jeg faar da lidt syet nu
og skal paa Fredag, da jeg skal til Præstekonvent, kjøbe, hvad jeg endnu mangler til Alvildas
Konfirmationsudstyr. Godnat, min søde Pige.
D. 9 Marts
Nu har vi faaet Svar fra grønlandsk Handel. Breve kan sendes indtil d.18.de, saa skal Dagbogen
altsaa afsted, men Kasser kan først sendes rimeligvis i Juli med Xeres og Nordlyset. Hvordan kan
det dog være, at det er saa sent iaar? Saa faar I jo intet derop af nogen Slags før langt hen paa
Sommeren. Far er idag i Horsens til fælles Menighedsraadsmøde, og her har været en glædelig
Stilstand, mens han har været borte; kun en Vogn har her været fra Chr. Smidstrups, som kommer
igjen nu til 4 Toget. Iaftes kom Diddi [Jensen] herom med Frk. Darre, og jeg underholdt dem med
alle de Billeder, jeg havde, og fortalte dem meget om Dit Bryllup f. Eks, saa jeg gjennemlevede det i
Erindringen. Diddi er en rar og flink lille Skabning. Imens var Fru Jensen vist hos Fru W, og jeg
tror, at hun føler sig mere tiltrukket af os, end hun har gjort. Nu er hendes Stilling jo ogsaa en
anden, og Herligheden med Præstens er vel ikke saa stor, som den har været. Igaar Eftermiddags
var Henriette Darling lidt hernede, og hun var meget elskværdig, men hun maatte hurtig gaa igjen,
da det gav sig til at fyge og sne. Idag er det Tøvejr, Vejret er i det hele meget omskifteligt i denne
Tid
D. 13 Marts
Min egen, elskede, lille Pige! Det bliver nok en af de sidste Dage, jeg kommer til at skrive i
Dagbogen, for først i Ugen skal den nok sendes afsted. Det er da godt, vi kan sende Breve, det er
slemt nok, at vi ikke kan sende Pakker før engang midt i Sommer og en Kasse med lidt syltede
Sager, som jeg har staaende til Dig. Det bliver jo for tidligt paa Sommeren til at sende af det nye
Syltetøj, saa jeg haaber, det fra ifjor maa kunne holde sig. Jeg har to store Glas med Pickles, et
Sylteglas med Svedskeblommer og en stor Krukke med Stikkelsbær; af Saft maa jeg helst sende
Sprit-Ribssaft, som jo holder sig bedst. Jeg havde ellers dejlig Rabarber og Stikkelsbærsaft, som I
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skulde have haft til Grød, men den er kogt af med Vand, saa det er et Spørgsmaal, om den kan være
lige god hele Sommeren over. Carl Andersen averterer i Avisen om alle Slags tørrede Urter og
Grøntsager, og jeg sender Dig nu til Prøve en Pakke med Persille og en med Rødkaal og beder Dig
sige mig, hvad Du synes om dem, og hvilken Slags Du helst vilde have op til Vinter; man har
foruden disse to Slags Spinat, Rosenkaal, Gulerødder, Grønkaal, Snittebønner, og flere Slags
blandet til Suppe. De sættes i Vand et Par Timer, før de bruges.
Saa havde Dedde i lange Tider snakket om, at han vilde give lille Nikolaj noget Chocolade, og i
Fredags, da jeg var i Horsens, havde jeg Ordre til at kjøbe noget og betale det af en blank Tokrone,
som han ejede. Da jeg kom hjem, var det hans første Spørgsmaal, om jeg havde Chocolade med til
Nikolaj, og saa skulde Du have set hans Travlhed for at faa det pakket ind. Før jeg vidste af det,
havde han været oppe paa Loftet at finde en Magarinebøtte og en hel Mængde Avner og Skaller,
hvori Chocoladen skulde ligge, og hvormed hele Gulvet straks efter var overstøet. Den Glæde
maatte jeg berøve ham, da vore Pakker og Breve jo skal være saa smaa som muligt, men Bøtten er
nu sat hen for at pakkes til, naar Skibet engang gaar. Han er meget kjærlig og sød, den lille Dedde,
og Du kan tro, han glemmer Dig ikke. Iaftes, da en af Pigerne omtalte Alvilda som “Søster”, sagde
han straks: “Ja, den allerrareste Søster er hun nu ikke.” Han er nu næsten rask og har i nu et Par
Dage været en Smule ude i Luften, nu er det ogsaa lidt mildere Vejr. Det var ogsaa morsomt iaftes,
da kom han med sin Blyant og et Stykke Papir og bad mig om at tegne en Gris. Jeg var lidt
betænkelig ved det og mente ikke rigtig, jeg kunde huske, hvordan en Gris saa ud, men saa kom
Dedde mig til Hjælp med at sige: “Du kan se efter den, som Alvilda lige har tegnet, for den skulde
have været en Hund, men den ligner meget en Gris.” Johannes sender Nikolaj en Bold, som han har
kjøbt oppe hos Kjbmd. Petersen. Hansemand passer flittig sin Søndagsskole og er en rar Dreng.
Imorgen begynder vor Missionsuge med Pastor Blauenfeldt, som skal bo hos Fru Westphal. Saa
kommer Pastor Christensen, som skal bo hos os, Onsdag Missionær P. Petersen, Apoteket, Torsdag
Pastor Olesen, Apoteket, Fredag Højskoleforstander Thomsen, Ole Madsens, Lørdag Missionær
Knipschildt, Darlings, og Søndag Bager Fenneberg fra Vejle, som skal bo her. Vi har sendt
Indbydelser ud over hele Sognet, foruden at det staar i Bladene; igaar var Elfrida og Johannes
saaledes inde de fleste Steder her i Byen, og Marie er hos Ladegaards og et Par andre Steder i
Formiddag.
I dette Øjeblik kom et Brev fra Elisabeth, som jeg skal sende Dig. Hun beder mig samtidig kjøbe
og sende Dig en Brudegave [må vel være dåbsgave?] fra dem til 10 Kr. Da Skibet nu ikke gaar før i
Sommer, vil jeg ikke kjøbe noget, før jeg hører, hvad Du ønsker Dig, jeg har ogsaa endnu de 10 Kr.
fra Frk. Jensen, og jeg beder Dig sige mig, hvad Du kunde ønske Dig til Dig eller Drengen for de 20
Kr. Vi maa jo hellere vente, saa Du kan faa noget, Du virkelig trænger til. Men kan jeg ikke naa at
faa Svar herpaa, saa sender jeg Dig maaske Kopper af kjøbenhavnsk Porcellain for Frk. Jensens
Penge, og saa kan du altid selv vælge noget for Elisabeths. Hvor jeg ønsker, at jeg vidste, hvad I nu
særlig mangler, om I har lidt Urtefrø at saa i Haven, eller hvad jeg kunde sende Eder i et Brev, men
jeg er jo helt uvidende her. Du skal nok faa nogle Mønstre og Modeblade til Sommer. Jeg har nu alt
kjøbt ind til Alvildas Konfirmation lige til Strømper og Silkebaand.
I Fredags var vi til Konvent, d.v.s. Fru W. og jeg, Altergang af Pastor Krog, Fredericia, og
Forhandling om det almindelige Præstedømme, indledet af Pastor Bierring. Da det var en Fredag, og
der altsaa ikke gik Ekstratog, maatte vi med det første Tog derud, og jeg foretrak saa at gaa midt
under det bedste og tage med 4 Toget, mens Fru W. blev om Aftenen. Jeg gik lige fra Toget,
bevæbnet med en Hyacinth, om til gl. Fru Carstensens Fødselsdag og kom hjem lidt før 6.
Igaar havde jeg en vældig Hovedpine, men en rolig Dag. Til Aften havde vi Besøg af den unge
Ammentorp [fra Barrit præstegård], som fortalte, at han rejste til Amerika først i April for at prøve
sin Lykke derovre. Herhjemme vil intet gaa for ham. Han har nok sat en Del til paa sit Hønseri og
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nu solgt alle sine Indretninger med Tab; gid det maa gaa ham bedre der! Der er en Kone i Breth,
som der er lidt Gudsfrygt ved; hun havde været her en eneste Gang med Ruges til et Samfundsmøde
og befandt sig vel derved, saa forleden Dag, jeg mødte hende, sagde hun uopfordret, at hun kom
snart herned igjen, naar Vejr og Føre blev lidt bedre. Nu fik jeg Brev igaar med Tak fra hende og en
anden Kone, at jeg vilde have haft dem med til vore Møder, men de var begyndt paa noget lignende
i Barrit Præstegaard, og der vilde de saa holde sig til. Stakkels Pastor Ammentorps! Konkurrencen
er haard i vore Tider, og det gaar ikke at ligge paa den lade Side, der maa gjøres noget! Det minder
mig om den første Gang, vi begyndte at holde Møder hver anden Søndag, da startede Pastor
Brøndum straks et Foretagende hver anden Mandag, det er nu blidelig gaaet i sig selv igjen, men lad
dem bare prøve. Pastor Ammentorps vogter deres Faar! Pastor Berthelsens har det godt med deres to
smaa Børn, det er de eneste Børnebørn. Anna og Larsen har taget en lille fattig Dreng til sig paa 9
Aar, jeg har ikke set hende, siden hun blev gift.
Lille Bror har det rigtig godt og har altid travlt med sine Fotografier og nu i den sidste Tid med at
indramme Billeder. Han har Hul endnu i Ryggen, men der afsondres kun lidt, og Far vil nu høre op
med Drainrøret og kun lægge en Gazestrimmel ind. Vi vil være glade, om det snart vil lukke sig
helt.
De fik til Nobr. en Husmand paa Skjerrildgaard, som udgav sig for en troende Mand og betingede
sig Frihed fra Søndagsarbejde; han viste sig straks at være en stor Hykler, og skjønt deres Hus var
fuldt behængt med Skriftsprog, viste det sig, at han var ikke engang gift med Konen, hun rendte da
ogsaa fra ham en Dag med sit uægte Barn. Manden havde forlængst faaet sin Afsked fra
Skjerrildgaard; men blev ved at holde til hos en af Karlene, særlig om Natten, og var vist uden
Arbejde og Underhold. Saa for et Par Nætter siden blev Far hentet op til ham, han havde drukket
Gift og var bleven fundet i et af Karlekamrene, nu ligger han paa Sygehuset, forbrændt indvendig og
lidende, i aandelig Henseende saa ussel og sørgelig, som et stakkels Menneske kan være. Her var
ikke Plads til ham, men jeg bad Far ynkes over ham, og paa samme Maade beder jeg Gud forbarme
sig over ham for Jesu Christi Skyld. Nu faar han dog Guds Ord at høre, og han er jo sikkert ikke helt
ukjendt med Sandheden. Maatte han dog være bleven træt af at gaa paa sine egne, daarlige Veje og
vende om.
Det gaar fredeligt og godt paa Sygehuset, og man hører ikke et ondt Ord mere. Fru
[apotekerbestyrer] Grundtvig sætter aldrig sine Ben her og kommer aldrig mere til Møde, jeg ved
ikke, hvordan hun har det. Vi har heller ikke turdet se Otto [sønnen, jævnaldrende med far] i denne
Tid, da Dedde har haft Kighoste, saa der har slet ingen Forbindelse været imellem os. Lille Aage
[Saugmann] var da bleven smittet den Dag, da Dr. Saugmans var hernede, saa de har haft en slem
tid med ham, ligesom vi med Dedde, men nu er det forbi.
Fru [stationsforstander] Darling overfaldt Fru Westphal forleden Dag og bebrejdede hende vort
Samfund med Methodisterne, anførte, at alle Mennesker talte derom. Fru W. svarede, at der var
meget større Fare ved at omgaas Verden og høre for meget efter deres Snak. Dertil svarede Fru D. at
Fru W. og jeg kom meget mere i Selskaber, end de, og f. Eks. med Dr. Hastrups talte jeg vist ikke
meget om aandelige Ting. Det er noget af det gamle misundelige Sind hos Fru Darling og det Sind,
der vil regjere over os. Saa syntes Darlings heller ikke om, at vi havde været indenfor i
Præstegaarden den Dag, for der har vi intet at gjøre, og Præstens vilde de nu have for sig selv, enten
de nu er Perlevennner og stikker Hovederne sammen med dem om os, eller som for Tiden, da de
river ned paa dem og knap hilser dem.
Holger har bedt, om han maa tage et Par af sine bedste Venner, en medicinsk studerende, FrimodtMüller og hans Kjæreste, Frk Ragnhild Høgsbro med hjem i Paasken. Det syntes vi godt om, og vi
glæder os nu til at holde Paaske med lidt Ungdom. Frim.-M. er en Ven af Fox Maule og vil holde
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Foredrag over Østerlandsmissionen, som jeg tænker skal være 2 Paaskedag. Skjærtorsdag siges der,
at Pastor Friis-Hansen kommer hertil og vil tale i Kirken.

Lægemissionær Frimodt-Møller og Ragnhild f. Høgsbro.
Lille Dedde har hele Vinteren sprunget omkring i de smaa grønlandske Sko og holdt sine Fødder
godt varme. For kort Tid siden, da det var meget koldt, gik Far omkring i Stuerne med
Bjørneskindsstøvlerne paa, og det saa uhyre komisk ud en Morgen, da han sprang op af Sengen og
iført de lodne Støvler og for resten ingenting, d.v.s. i bar Skjorte, gik ud og holdt en Samtale i
Telefonen. Far er kommen rigtig godt over Vinteren og er nu, da det begynder at hjælpe lidt med
Travlheden, eller i al Fald Dagene bliver længere, frisk og rask og i bedste Humør.
For nogle Nætter siden drømte jeg saa livagtig, at Du kom hertil med Nikolaj, og I fik naturligvis
en meget varm Modtagelse, som I ogsaa fortjener. Det glædede mig igaar, da jeg fik Brev fra Din
Svigermoder, at høre, at Knud Balles Kjærreste [Ester Helweg] har Mod og Lyst til at følge ham til
Grønland, og jeg holder af hende derfor, men han er da nu ung nok, saa de kunde jo godt vente et
Par Aar, som I. Elisabeth Balle har nok Slim paa den ene Lungespids, men det kan jo ikke være
noget slemt, da hun fastholder sin Bestemmelse om at rejse til Godthaab til Søsteren. Ja, maaske
lever vi den Dag, da Alvilda rejser op til Jer, hun er ikke forknyt af sig, men et frejdigt Pigebarn og
altid med en god Ligevægt i Sindet. Hendes Følelser generer hende ikke meget, og man ser hende
aldrig græde over ingenting, som andre Pigebørn i den Alder, og hun kommer altid godt ud af det
med alle Mennesker. I Torsdags blev Gudrun [Westphal] 14 Aar, jeg var da med de smaa paa
Apoteket, og Dedde var da første Gang i sin Sygdom ude. Dedde aabenbarer mere og mere Lighed
med Bror i Sind og i Skind, mens Johannes jo ganske er en Holger Nr. 2.
Den Kalla, som Niels Hansens Kone gav mig ved Brors Konfirmation staar i Blomst og minder
mig daglig om den herlige, kjære Kone. Vi ser sjældnere end før Niels Hansen, men han bliver jo
ogsaa ældre, saa det er ikke saa sært. Pastor Borchsenius prædikede i Fredags i Skjold Kirke, saa af
den Grund kom Pastor Lunds ikke til Konvent. Vi saa ham [Borchsenius] heller ikke den Gang og
vi har ikke hørt fra dem siden Evas Død. Fru Blauenfeldt har det nok helt godt, og ligeledes den lille
Dreng. Fru Hastrups Stemme er stadig ynkelig, naar jeg taler med hende i Telefonen; denne
Svigerdatter [Agnes] har vist taget hendes sidste Kraft i Vinter. Fru Ravn lovede at komme herover
en hel Dag, saa skulde jeg læse noget højt af Dine Breve, men hidtil har der da som sædvanlig været
Forhindringer. Først var deres Lærerinde syg, saa skulde hun selv læse med Børnene, nu har
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Christian Forkjølelsesfeber. Jeg tænker ikke, de kommer hertil i Missionsugen, for de skal nok have
Missionsuge i Skjold lige efter vor. Fru Lund har jeg ikke set længe, men hun har intet at kjøre med,
hun er trofast og rar; baade Pastor Lunds og vi venter et lille Besøg af Scharling i Marts, han har
lovet at komme her paa Hjemvejen fra Randers.
D. 15 Marts
I morgen skal Dagbogen sendes afsted. Idag er det dejligt Vejr med Solskin, man mærker, at
Foraaret nærmer sig. Iaftes regnede det, Føret var skrækkeligt, og brandmørkt var det, men alligevel
var der dog kommen en Del Mennesker i Kirke for at høre Pastor Brøndum og Blauenfeldt, og efter
Gudstjenesten gik vi lidt ind til Præstens og drak Kaffe; saa har vi været der, og de kan nu gaa paa
Omgang til os de andre Aftener. Iaften skal vi vist have mange med hjem, vi bager i den Anledning,
og Fru W. og Frk. Darre skal herom til The. Paa Torsdag skal vi sammen med Pastor Olesen paa
Apoteket, og Fredag Aften efter Mødet skal vi allesammen til Ole Madsens. Jeg blev saa lykkelig i
Kirken i Aftes over at høre, at nu har Magnus [Madsen] det godt igjen, saa kan han rigtig fryde sig i
Missionsugen. I Formiddag var jeg med Pastor Blauenfeldt paa Sygehuset, og han talte rigtig rart og
godt til de syge, deriblandt den stakkels Chr. Larsen. Jeg glæder mig meget til Pastor Christensen
idag, han er saa rar.
Lille Dedde fik et lille Tilbagefald med Hosten, da han var begyndt at komme ud, igaar kastede
han igjen alt op, og iaftes hostede han saa slemt, saa de, der sad hos ham, spaaede os en slem Nat.
O, sagde jeg, det kan maaske gaa meget bedre, end det ser ud til, og da lille Dedde og jeg sammen
havde bedt vor Aftenbøn og overgivet vor Sag til Gud, sov vi trygt og godt hele Natten, det var et
helt Under. Men vi trængte til lidt Hvile, og Gud ved, at vi har alle disse Ting behov. Jeg sov just
ikke saa meget, men jeg laa saa glad og takkede Gud, som gav den lille, elskede Dreng Ro. Idag
gaar det ogsaa bedre. Pastor Baluenfeldts er meget lykkelige over deres lille Dreng, og hun har det
da ganske godt, nu har Fru W. lige fulgt ham op til Formidddagstoget. Frk. Jensen skrev for et Par
Dage siden til Far, at Grevinden var paa Rosenvold for at pakke sine Sager sammen, og det var
svært for hende at gaa i det døde og tomme Hus; den unge Greve kommer der nok først til Maj. Vi
hører aldrig noget fra nogen af dem.
Onsdag d. 16 Marts.
Min elskede lille Pige! Igaar hentede Fru W. og jeg Pastor Christensen ved Eftermiddagstoget, og
saa havde vi det rart sammen et Par Timers Tid. Kl. 6½ kom Dr. Saugmanns med Lærerinde og en
Reservelæge, Dr. Ostenfeldt, og vi gik saa straks til Bords og spiste Skinke og Oksetunge med
grønne Ærter og Blomkaal og Smørrebrød og The. Saa kjørte Fru Saugmann for Bror, Pastor
Christensen og mig til Kirke, medens de andre gik, og vi havde en meget herlig Gudstjeneste. Pastor
Christensens Tale, hans Stemme, Ansigtsudtryk og hele Fremtræden, alt forener sig om at gjøre et
godt Indtryk, dog saa de fleste Ansigter usædvanlig alvorlige ud bagefter, for hans Tekst, den tabte
Penning, talte lige til de retfærdige her i Sognet, de gudfrygtige Kirkegængere, dem, der ikke var
bleven tabt i Skarnet, men tabt indenfor Folkekirken, og han talte meget varmt om Guds
Kjærlighed, om den Haand, der blev ved at søge efter den tabte Penning, som flyttede Møblerne og
brugte Kosten og tilsidst fik Mønten hentet frem af Støvet, præget med Kongens Billede. Kirken var
fuld, og alle Ruges var der da, Fru Ruge ser daarlig ud efter den lange Indespærring; de afslog min
Indbydelse til at tage med os hjem. Her var saa kun til Kaffe Præstens med to unge Piger, Fru
Darling og Henriette, Fru W. og Frk. Darre og Dr. Saugmanns. Vi sang en Del, men nogen videre
Samtale kom ikke igang, naar Præstens er med, bliver det jo noget uensartet. Iaften skal vi drikke
Kaffe hos Darlings, efter at Peder Pedersen har talt i Kirken. Imorges maatte jeg jo op Kl. 6, da
Pastor C. skulde med det første Tog. Fru W. og jeg fulgte ham til Stationen og fik ham puttet ind i
en Kupé sammen med Hr. Ruge. Dyrlægen [Sander-Larsen] var i Kirken iaftes, og da Pastor C. før
Gudstjenesten hilste paa ham, sagde han, at han havde ventet, Pastor C. havde set over til hans
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Kone; de Horsens Præster saa jo til hende, mens hun laa syg derude. Dertil svarede Pastor C, at han
ikke havde haft Tid igaar Eftermiddags; ligeefter, at han havde sagt det, fortrød det ham, og han
maatte ned og sige til Dyrlægen, at det var jo strængt taget ikke rigtigt, han kunde jo have faaet Tid,
hvis han havde villet. Han fortalte os dette bagefter.
Det er en let Frost idag, og Vejret er saa klart og dejligt, igaar var det ogsaa godt. Lille Johannes
holdt saa meget af Pastor C. saa han vilde endelig kaldes paa Kl. 6, og han var med ved Toget, han
faar akkurat Holgers venlige og vindende Væsen. Lille Bror saa saa godt ud igaar, han var kommen
i sin Jakke, han har ellers stadig gaaet med en vid Overfrakke. Jeg glemmer da, at Peter Olesens var
her ogsaa 4 Mand iaftes, vi var 2 Hold til Kaffe.
Du kan tro, jeg tænker meget paa Jer, lille Adda, nu da den Tid nærmer sig, da vi skal høre fra
hinanden. Jeg ringede nu paa Skjerrildgaard og sagde til dem [Ruges], at de skulde sende deres
Breve idag, og Søster [datter] sagde, det var noget af det forfærdeligste, hun havde hørt, hun havde
intet skrevet endnu. Jeg haaber da ikke, I skal komme til at mangle noget til Føden, det er jo saa
sent, Skibet gaar. Ja, nu kunde jeg jo godt fylde det sidste Blad med Hilsener, for der er mange fra
os allesammen, og vi havde jo ventet og haabet at kunne putte dem i en stor Kasse sammen med
andre gode Ting, men den kan altsaa først faas afsted i Sommer. Jeg føler mig Jer trods Afstanden
meget, ja ganske nær, og jeg tør sige, at jeg er med i Arbejdet for Guds Rige deroppe. Pastor
Christensen stillede Jer paa den rette Plads igaar, idet han nævnede Grønland først i Bønnen. Pastor
Blauenfeldt nævnede af vore Bilande kun Island, og vi lod ham da ogsaa høre ilde derfor og fortalte
ham, at vi plejede at tage Grønland med, men det er nu kun de yngre, der har Sans derfor, tror jeg.
Vor kjære Svigersøn vil nok være trofast og blive ved at fortælle os om Arbejdet deroppe med dets
Glæder og Skuffelser og lægge frem for os, hvem vi særlig skal bede for. Gud give Eder Kræfter og
Taalmodighed til at holde ud deroppe i mange Aar, frugtbare for Jer selv, for os, og for dem, I lever
iblandt. Og tage saa til Takke med denne Dagbog, som er skrevet til Eder begge, men som i
Sandhed er meget daglidags og omhandler mange Ubetydeligheder. Bror ligger gjærne til langt hen
paa Formiddagen, han raaber nu herind, hvad Kl. er, og da jeg svarer godt 9, sender han Dedde
herind til mig for at spørge, om den ikke er skidt 9, I ser deraf, at han er munter og i godt Humør;
han og Dedde er saa Perlevenner, ja, han er ligefrem saa god og øm over Dedde, mindre mod
Johannes, men han har saa mange Venner udenfor Huset. Far er ude at kjøre, og han faar vist ikke
megen Tid til at skrive idag. Jeg er glad over at have Fars Fødselsdagsbrev liggende. Dr. Hastrups
vil jo desværre nok holde sig stive i Missionsugen, de er ikke til at komme nær. Ja, Resultatet af
mine Skriverier er jo da, at vi har haft det godt i Vinter, og vi har erfaret mere af Guds Trofasthed
og Naade og venter mere hver Dag. Jeg er vis paa, at Herren har ogsaa gjort sin gode Gjerning i
Eders Hjærter, og Han vil fuldføre den, saa vi alle vil vokse i det at forlade os paa de usynlige Ting,
ikke de synlige, for de synlige Ting er foranderlige, men de usynlige er evige. Hvordan mon lille
Nikolaj har det? Mon der er Tale om, at vi faar Jeres Besøg iaar? Ja, det raader Gud nu for. Farvel,
kjære Børn. Gud velsigne og bevare Jer og raade helt for os alle.
Eders trofaste og hengivne Moder Agnete Th.
Holger Thorborg fra Kbh til sin far, Jens Thorborg:
Studenterhjemmet 22/III 04
Min egen, kære Far!
Rigtig hjertelig til lykke med Din fødselsdag! Den kommer jo desværre lidt for tidligt til, at jeg
personlig kan overbringe min lykønskning. Gid Du må få en rigtig god fødselsdag med fred og ro.
Vi er allesammen forfærdelig glade for vores Far, og vi ønsker ham alt godt i det nye år, selv om vi
ikke kan være samlede alle.
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I Søndags prædikede L. P. Larsen i Helligåndskirken, og jeg var til alters sammen med mange af
mine venner; det var en god dag. Og forleden dag var jeg sammen med Fox Maule - hans hustru er
jo blevet laparotomeret, og hun har det rigtig godt: han var meget stolt over, at hun ligefrem havde
været gnaven forleden dag - det tog han for et godt tegn. - Jeg har en hilsen til Dig fra dr. Brodersen,
som jeg så til medicinermøde for 14 dage siden. Og så skal jeg hilse Dig og ønske Dig til lykke fra
Aage Jacobæus (hvis fødselsdag det er i dag) og fra la Cour (om ham skal jeg fortælle Jer i Påsken,
han rejser til Calcutta som arbejder blandt studenterne). - Så kommer vi onsdag d. 23 (der går jo
extratog?), og vi glæder os meget. Det er rart, at Frederiks fødselsdag falder i påsken - også ham
skal jeg hilse fra la Cour, ligeså Mor. Tilsidst en rigtig kærlig hilsen til Jer alle i hjemmet fra Din
Holger.

Jens og Holger Thorborg
Alvilda Levinsen til Jens Thorborg:
23 marts 1904
Min kjære Svigersøn!
Idag er det din Fødselsdag, og jeg ønsker dig alt muligt Godt, - baade for din og for min egen Skyld.
Gud give dig Helbred og Styrke til din store Gjerning, Gud lade os høre Godt fra Grønland, og gid
den kjære Frederik maa blive heelt rask og begynde sine Studier i Skolen. Det er da godt, lille
Dedde er ovre den slemme Hoste, og at I Andre slap, - hos os havde de den Alle paa eengang og
min Mand hostede allerværst.
Vi [hun og August] leve ellers ved det Gamle, ja, igaar vare vi til stor Fest hos den 80-aarige Fru
Faber, Axel Schmidts Svigermoder, som altid har viist August og mig megen Venlighed. Han er
hendes Sagfører. Der traf jeg doctor Skovs og de talte meget om Grev Rantzaus og synes, at Kai er
skrækkelig. Jeg synes ikke, jeg vil hilse paa Grevinden, naar hun slet intet Livstegn giver til mig, man skal ikke trænge sig paa hos den Slags Folk.
Nora Bøttger [Rudolf Bøttgers datter] er jo igjen forlovet med en Gaardmandssøn [Theodor
Therkelsen] fra deres Egn, en pen lille Mand, som har Plads paa et Contoir og tjener 1800 om Aaret,
som de vel gifter sig paa, og de blive nok lykkelige med beskedne Fordringer. Jeg synes, Agnete
skulde gratulere.
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I har jo havt en bevæget Tid med Møder og Gjæster, kjære Børn! Hvordan I kan samle saa mange
Taler i Eders Hoveder og Hjerter, det fatter jeg ikke, - jeg blev da heelt tummelumsk. - Nu begynder
Sommeren da godt, - tak Agnete, fordi hun gjerne vil have mig over til Eder, men jeg har jo bedst af
at være i de gamle Folder, skjøndt jeg længes efter Eder.
Nu Farvel i Guds Navn, kjære, rare Thorborg! Gid I faae en glad Paaske, - Holger har været
forkjølet, men er nu bedre!
Hils Alle kjærligt fra mig, ogsaa din gamle Moder!
Din hengivne Svigermoder.
I maa snart skrive. Jeg har havt rigtig godt af Pillerne.
Note: Greven på Rosenvold, August Fr. Rantzau vardød i jan. 1904, og godset overtoges af hans
søn, Kai Rantzau, der imidlertid allerede døde i 1906.
Brevdagbog fra Agnete Thorborg til Adda Balle i Julianehåb, Grønland, oktober 1905 - marts
1906:

Vivi, Holger, farmor & farfar, Frederik (Bror], foran Johannes og Dedde i Hornsyld c.1905
8 Oktober 1905
Min kjære, elskede, lille Adda!
Det første, som jeg begynder min nye Dagbog med, skal saa være en kjærlig Tak for det tilsendte.
1000 Tak for Sengetæppet! Min egen, lille Pige, det er mange Firkanter, Du har hæklet til mig, og
jeg er meget henrykt og lykkelig over det, skjønt jeg synes, det er alt, alt for meget. Tak ogsaa for
Dine søde og kjærlige Breve. Vi forestiller os ogsaa levende i Tanken den ikke længere saa fjerne
Dag, da I træder ind af Hjemmets Dør med Barnebarnet. Skjønt vi har baade Hjærterum og Husrum
til flere, er vi for Din egen Skyld højst tilfredse med, at det hidtil er blevet ved lille Nicolaj. Lidt og
godt, det er lige efter min Smag, og Nic. gjør det magelig ud for to. Vi finder nok et Locale til
Møblerne, og I skal da mest være hos os. Hvor jeg glæder mig til, at lille Vivi skal være ung Pige i

29

Huset til den Tid, og Holger snart Kandidat, og Bror faar jo flere Maaneders Sommerferie, tænker
jeg. Johannes og Dedde vil jo fuldstændig lægge Beslag paa Nicolaj, jeg haaber, de vil blive ved at
være ligesaa kjærlige og søde, som de er nu. Lille Dedde gaar næsten altid og synger, lige nu har
han ligget og sunget i Sengen, men for et Øjeblik siden er hans lille Røst forstummet, saa er han
falden i Søvn. Johannes sidder og holder mig lidt med Selskab, han blev iforgaars 9 Aar, men da der
den Dag var Basar paa Apoteket, blev den egentlige Festlighed henlagt til igaar. Her var saa hans
Skolekammerater og Fru [apotekerbestyrer] Grundtvig, som for Tiden er yderst venlig, til
Chocolade; Børnene blev om Aftenen, og Marie [pige i huset] og jeg legede Blindebuk med dem,
saa de morede sig kosteligt. Dedde listede afsted med Kamikkerne paa, saa der var næsten ingen,
der fangede ham, hvad han var meget stolt af. Der var ikke kommen saa mange til Fru Westphals
Basar iaar, som der plejede, men Udbyttet var dog 150 Kr, saa det var jo meget godt. Der var
kommen mange pæne Ting, som jeg om Aftenen før var med til at vurdere. I Mandags vaskede vi en
meget stor Vask, som vi var saa heldige at faa tørret Tirsdag og rullet Onsdag. Torsdag gik jeg til
Præstens [pastor Kierkegaard, som havde afløst pastor Brøndum i Nebsager] og Degnens
[Jespersen] for at faa et Møde ordnet, som vi skal have paa Torsdag, og Fredag strøg og bagte vi,
pakkede Vadsæk til Børnene og var til Basar. Forpagter Ravns var her Tirsdag Eftermiddag, saa her
var meget i den Uge, nok til at gaa tidlig i Seng hver eneste Aften.
Denne min første Visit hos Præstens forløb meget venskabeligt. Jeg kommer altid til at tale saa
lige ud med Præsten, han er saa indladende til en Samtale, jeg tror, at saadan et Fænomen, som mig,
interesserer ham, han har vist aldrig mødt noget lignede før. De har et smukt Hjem, tre søde Børn,
og hans lille Kone var meget venlig imod mig. Far skulde have været med, men kom ud at kjøre.
Jespersens traf jeg ikke hjemme, men jeg saa til Ole Madsens Datter, som ligger for Døden af
Tuberkulose. Idag var Far og jeg i Kirke og hørte en højst daarlig Prædiken, lige tilpas, til at give
Folk Appetit til Møderne paa Torsdag, da vi skal have to lollandske Præster. Kl. 3 kommer Pastor
Bachvold og skal prædike i Kirken Kl. 3½, og Kl. 6 kommer min Fætter, Alfred Levinsen og skal
tale i Salen Kl. 7½. Det blev aftalt i Sommer, da jeg traf Pastor Bachvold i Silkeborg, og jeg glæder
mig meget dertil.
I Eftermiddag havde vi et rart, lille Møde hos Fru Carstensen, som Fru Westphal ledede. Deromme
er unge Carstensens gjærne med, og der læser vi gjærne en almindelig Omvendelsesprædiken, idag
en rigtig udmærket Prædiken af vor gode Ven, Pastor Buch. Marius paa Sygehuset, som til Novbr.
havde lejet Lejlighed ved Stationen, og skulde giftes og gaa paa Savskjæreriet eller hos Kjøbmand
Petersen i Vinter, har nu pludselig idag gjennem sin Broder faaet fast Ansættelse paa
Cabelfabrikken i Middelfart og maattet ordne sine Sager her og rejse over Hals og Hoved, da
Pladsen skal tiltrædes imorgen tidlig. Det skal være et Held, for der er i Hundredevis, som gaar og
venter paa en saadan Plads. Begyndelsesløn er 19 Kr. ugentlig, og Broderen har 30-40. Frøken
Larsen har været her idag en lille Visit, men hendes Hovedbesøg gjaldt Fru W, heldigvis havde jeg
nær sagt, for hun snakker jo over al Maade, det Skind, og kun alt godt, og hvert Ord, som jeg siger,
gjemmer hun som Juveler og Perler og tager dem frem atter og atter. Tænk, Fru Ravn er virkelig
meget bedre, hun ser da knap saa ræddelig ud, har lagt sin Husjomfru af og gaar i Huset og vasker,
Kræfterne tager til. Drengene bor nu i Horsens, og hun baade henter dem og kjører dem ud og
besøger dem hver Onsdag hos Holms, min underholdende Bordkavaller, som ikke sagde et Ord, ved
Barnedaaben.
D. 15 Oktbr.
Kjære, elskede Adda! Idag er det 26 Aar, Far og jeg blev forlovede, nu sidder vi som et Par ældre,
snart enlige Folk, men vi har det Gud ske Lov saa godt. Far erklærede imorges, at han følte sig saa
knusende rask, og Humøret er storartet. Det er Søndag idag, og Marie er fri fra tidligst Morgen, saa
jeg er ene om alt. Vi havde en dejlig Dag i Torsdag. Kl. 3 hentede jeg Pastor Bachvold ved Toget,
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og Pastor Kierkegaard mødte ogsaa og tog ham og mig med ind til Kaffe i Præstegaarden, fulgte
med os hjem efter Gudstjenesten og var saaledes med fra først til sidst. Det var yndigt at se ham
sammen med de to Lollands Præster, saa ærlige, besindige og kjærlige imod ham, og der blev talt
meget den Aften, særlig mellem ham og Pastor Bachvold, som særlig lod til at have Lyst til ham.
Fru W. var ellers den eneste Gjæst til Aften, men efter Mødet i Salen havde vi baade Jespersens,
Darlings, Andersens, Braaskov, Buscherne, Vogelius og Snedkerens til Kaffe. Det var saa fint stillet
an, som jeg formaaede, og min Kaffe var god, og mine Bagværker gjorde Lykke, Far bidrog sit med
Pærer og Nødder fra Haven. Begge Præster talte udmærket, Bachvold om Sandhed i Hjærtedybet,
og Fætteren om Lazarus’ Opvækkelse. Det er min største Glæde at høre et godt Guds Ord her midt i
vor egen Forsamling. Kjærligheden til den enkelte Sjæl gjør, at Bønnens Aand kan være over mig,
som intet andet Sted, og jeg har derfor selv dobbelt Velsignelse deraf. Fra Levinsen skulde jeg hilse
Jer saa mange Gange og sige, at han tænkte saa tidt paa Jer, men var saa efterladende med at skrive.
Far, som ingen af dem kjendte før, var meget begejstret over det hele, og vi havde med Glæde bragt
et større Pengeoffer og havde da tænkt os, det næsten kunde være bleven en 50 Kr; men de rejste
saa billigt og tog saa lidt, saa det hele blev ikke til stort; noget indsamledes i Kirken. Det var nu
opofrende af dem, at gjøre den lange Rejse og kun være her saa kort, vi lejede Søren Laursen til at
kjøre dem ud om Aftenen, og saa kunde de endda ikke være hjemme før næste Dags Eftermiddag.
Der var ikke overvældende mange Mennesker, men dog ganske godt Besøg begge Steder. Vi havde
gode Breve fra alle 3 Børn igaar.
D. 25 Oktbr.
Min egen, kjære, elskede, lille Adda! Tiden gaar, og mange, mange Tanker flyver op til Jer.
Dagbogen ligger i Skuffen og kommer desværre ikke saa ofte frem, som den burde. Men naar vi nu
har faaet Jeres sidste Breve, saa belaver vi os paa Vinteren og begynder rigtig at tage fat. Vi har det
rigtig godt og venter Besøg af Moster og Onkel Faber sidst i denne Uge i Anledning af, at de nu
sparede Rejsen til Sølvbrylluppet. Tirsdag d. 17.de talte Pastor Larsen fra Nørre Snede her i Kirken
for ydre Mission. Der var ikke mange, der vidste det, og ikke ret mange, der interesserede sig for
det, saa da Far og jeg kom i Kirken, var der ikke andre, end os. Efterhaanden kom der vel en 30-40
Stkr. og det blev en rigtig rar Gudstjeneste. Bagefter var vi inde i Præstegaarden og og drak Kaffe,
og om Aftenen var vi sammen med Pastor Larsen, Fru W. og Lærer Jespersens hos Darlings, hos
hvem Pastor Larsen blev om Natten. Fredag Aften talte Ole Poulsen i Methodiskapellet, da Salen
ikke kunde faaes, da var det et skrækkeligt Regnvejr, og der var næsten ingen, det var for Resten det
bedste, jeg har hørt af Ole Poulsen. I Søndags havde vi Møde her, og der var en Del, og det var
rigtig rart. Henimod Slutningen af Mødet kom Fru Ravn kjørende med Troels, som var gaaet
igjennem en Rude og skulde syes sammen og derved skaffede sig en lille ekstra Efteraarsferie. Hun
var saa med til at høre et af Pastor Prips Breve, som vi læste højt, og i Eftermiddag skulde hun være
kommen igjen, med Drengen, og vi har nu bagt Kager til dem, men Forpagteren ringede nu og bad,
om Far vilde komme derover, og saa har jeg i Stedet for bedt Fru Jespersen her nede med Døttre i
Anledning af, at Gudrun til Novbr. rejser til en Præstegaard som ung Pige. Det er saamænd
mærkeligt, at hun vil, nej ikke at Gudrun vil ud, men at Karen vil blive hjemme, det glemte jeg at
skrive; de har en voksen Pige, og Ægteparret har det vel bedst sammen ene. Vi skal hilse Jer saa
mange Gange fra Fru Busch, hun har været hos sine Døttre paa Apoteket et Par Dage og er jo en rar
og pæn Kone. Vi var her Søndag Aften, og Mandag var jeg saa til Frk. Fanny Buschs [hun afløste
frk. Darre som privatlærerinde] Fødselsdag paa Apoteket.
Mandag Aften talte Pastor Vilhelm Hansen fra Balle omme i Salen, og jeg gik derom uden altfor
store Forventninger, men det er det bedste, jeg har hørt af grundtvigsk Tale. Han talte dejligt om den
tabte Søn og hans Hjemvenden til Faderhuset. Naar det virkelig er godt, er vi jo glade over at være
med, for ellers sætter det lidt ondt i de andre, og de tænker, der maa være noget meget snævert ved
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os, naar vi ikke kan være glade ved dette. Nu ved vi jo heldigvis ikke i Forvejen, hvordan det bliver.
Man begynder jo med at føle sig lidt ilde i Selskabet, der sidder og snakker og smiler, og Dyrlægen
[Sander-Larsen] optræder som Formand for det hele, men denne Gang endte det virkelig glædeligt
for mig. Lad dem kun prøve sig selv overfor denne Tale, og det, der mangler i Talen, faar de en
anden Gang, det han sagde, var overordentlig godt og sandt. Jespersen lod højst glad over at se mig
og spurgte, om jeg ikke syntes, det var godt. Jo, sagde jeg, det var saa godt, at det burde baade være
begyndt og endt med Bøn, for man kunde godt vente sig Frugt deraf; det savner jeg altid. Ja, det gjør
vi egentlig ogsaa, sagde baade han og hans Kone.
Nu skriver Bedstemoder, at Mosters og Fabers Jyllandsrejse er opgivet, det er sært, de ikke selv
lader os det vide. Det er nok i Anledning af, at de skal til Kjøbenhavn med [sønnen] Otto, han skal
nok ogsaa opereres i Næsen, nu har de lige haft en af de smaa derinde, det er nok galt med dem alle.
Fru Jespersen kunde nok heller ikke komme, saa jeg faar Afbud fra dem alle.

D. 29 Oktbr.
Min egen, lille Adda! Med Udsigt til en stille Søndag, sætter jeg mig nu til Dagbogen for at bringe
Dig en lille Morgenhilsen. Vi har ellers haft nogle temmelig urolige Dage, og jeg har paa Grund af
Forkjølelse ikke været ganske rask. I Onsdags gik det saadan, at Fru Hansen fra Bjerre telefonerede,
at hun vilde komme herover om Eftermiddagen for at være sammen med Fru Ravn; det havde jeg
nemlig foreslaaet hende Dagen før, da hun var her for at tale med Far. Saa maatte jeg telefonere til
Fru Ravn om endelig at komme alligevel, og saa var Troels bleven saa rask imidlertid, saa de kunde
tage ham med. Vi havde saa en ganske god Eftermiddag, og paa Grund af min store Livlighed er jeg
jo dygtig træt bagefter. Torsdag syede jeg noget paa Maskine og havde Besøg af Henriette [Darling]
om Eftermiddagen. Fredag maatte jeg lade Marie vaske, da Børnene havde sendt deres Tøj hjem, og
det vil jo vare en Tid, inden jeg kan lade den nye Pige vaske, da var jeg saa ene om det hele, og da
kom først Fru Cartensen og Fru [apoteker] Topps og derefter Fru Jespersen med de unge Piger. Jeg
kunde ikke bede Fru C. og Fru Topps om at blive om Aftenen, da vi havde Murer til Kakkelovnen i
Spisestuen, og Marie skulde til Pigemøde, saasnart hun var færdig med at vaske, men jeg bad dem
saa i Stedet til iaftes. Igaar Eftermiddags var Aage Holm [Borchsminde] med Kone og Plejesøn her
til fin Chocolade og Kaffe. Han har en daarlig Arm, som skal forbindes, og hans Kone er meget
nervesvag og har ligget i Flakkegrav [Vejle Fjord Sanatorium] meget af Sommeren, men de er rare
og venlige. Mens de endnu var her, kom Aftengjæsterne, og de blev saa beværtede med en dejlig
Daase Ryper, som smagte dem og os godt. Far havde saa usædvanlig travlt igaar, saa der var saa
meget at huske paa og løbe om, saa det gjør godt at hvile lidt idag. Nu har Forpagter Ravn lige
siddet og ført en lang politisk og statsvidenskabelig Snak med mig og kjørte mig godt igjennem i
den Smule, jeg husker af Historien, saa nu er der ikke ret meget tilbage af mig, det er nemllig slet
ikke indenfor mit Omraade, men heldigvis kan Forpagteren næsten føre hele Felttoget selv. Han var
her til Formiddag med Troels, og Far lod lidt vente paa sig.
D. 14 Novbr
Kjære, søde, lille, elskede Adda! Den Søndag Middag, som jeg havde skrevet til Dig, og lige som vi
sad ved Middagsbordet, ringede Moster og sagde, at hun var i Vejle og vilde komme hertil Mandag
Kl. 6. Mandag havde vi saa travlt med at stryge og bage, og til Ære for Topps var vi bedt til The hos
gl. Fru Carstensen, der gik saa Far hen, mens jeg hentede Moster ved Stationen, og vi to gik senere
paa Aftenen derom. Tirsdag var vi for første Gang bedt til Grevinde Scheel [Barritskov] til Middag
Kl. 5, og Moster var bedt med, der var vi saa sammen med Dr. Saugmans, Godsforvalter Jensens,
Forpagterens fra Barritskov og en af de unge Grever fra Rygaard. Grevinde Scheel bor dejligt og
Midddagen var fin med Dyresteg og alt godt. Hun har faaet sin Søster, Frøken Heegaard, i Huset
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hos sig, og hun lader til at være rar. Saa var Fru Ravn og Fru Lund her om Eftermiddagen i den Uge,
og Søndag d. 5te var Moster og jeg til Alters om Formiddagen og om Eftermiddagen havde vi fin
Chocolade for Fru Hastrup, Fru Jensen, Fru Grundtvig, gl. og unge Fru Carstensen, Fru Ruge og
Edith. Fru Westphal var til Møde i Horsens for Ungdomssagen. Om Aftenen var vi trættte og
heldigvis ene i al Stilhed. Tirsdag var vi paa Skjerrildgaard, og vi tog lige derfra med Toget til
Stenderup, hvor der var Missionssuge, og hvor Pastor Borchsenius talte. Han tog med os hjem om
Aftenen, og han var rar, som altid og glad over at træffe Moster, vi talte meget alvorligt sammen,
inden han rejste næste Dag. Onsdag Eftermiddag var vi til Chocolade hos Fru Darling i Anledning
af Sønnens Bryllup om Lørdagen; de var meget venlige. Fredag var vi bedt til fin Chocolade og
Kaffe hos Fru Grundtvig sammen med Fru W. og gl. Fru Carstensen, og Lørdag inviterede vi de
nærmeste Fruer til at bese Sygehuset, og Frk. Nielsen [sygeplejersken] trakterede med Kaffe. Den
nye Afdeling er nemlig nu taget i Brug, og hele Amtsraadet med Amtmand og Fysikus i Spidsen og
alle Bygherrerne spiste stor Middag hos Kjøbmand Christensen og holdt Taler over det i Fredags,
der var Far naturligvis med og holdt Talen for Fysikus. Lørdag Aften var jeg igjen i Stenderup og
hørte en Tale af en Missionær, som ikke gik mig til Hjærte, det sker desværre saa lidt, og efter
Mødet mødtes vi med Moster paa Braaskov Station og drak Kaffe hos [stationsforvalter] Andersens.
Søndag gik vi i Kirke og havde det ellers ganske stille, og igaar lige efter Middag fik de smaa og jeg
Lov til at kjøre Moster til Stouby, hvorfra hun idag vilde rejse over Vejle. Vi drog først til
Sanatoriet, som Moster gjærne vilde bese, og havde en rar Time hos Dr. Saugmanns, derpaa gik vi
op til Grevinde Scheel og sagde Tak for sidst og drak Kaffe og derefter til Peter Høgs, hvor Konen
Marie er vor gode Ven fra de unge Dage. Hun var jo lykkelig over at se os og meddelte os sin
Glæde, at deres Datter i Kjøbenhavn er lige bleven omvendt ved Vækkelsesmøderne. Moster sang
baade Solskinsangen og Himmelsangen, og vi havde en meget yndig Stund i den lille, lave Stue.
Marie er sikkert selv et troende Menneske. Saa gik vi i Storm og Regn op til Stouby, hvor Vognen
holdt, og spiste festlig, varm Aftensmad hos Klausine, hvorefter Børnene og jeg kjørte hjem, mens
Moster puttede sig i Alkovesengen. I Eftermiddag sejler hun saa afsted efter at have besøgt vort
gamle Hjem og et Par andre. Naar jeg saa fortæller, at Niels Hansens var her en Eftermiddag for at
træffe Moster, som den Dag var i Horsens hos sin Svigerinde, har Du vist hørt om alle mine Gjæster
og Udfarter. Under al denne Selskabelighed har jeg saa skiftet Pige, og det er jo en Overgang, og jeg
har maattet gjøre en hel Del af Arbejdet selv naturligvis.
Det var efterhaanden bleven hel mørkt, saa jeg kunde ikke se at skrive, nu har jeg faaet Lys. Det
første, Far sagde imorges, da vi vaagnede, var: Moster var meget sød. Ja, hun var rigtignok meget
sød. Der var en Fredens, Mildhedens, Kjærlighedens og Sagtmodighedens Aand over hende, saa det
var yndigt at have hende, og jeg havde en saa dejlig Tid sammen med hende, saa jeg kan takke Gud
for den af mit ganske Hjærte. Det var gaaet godt fremad med Moster, siden hun var her sidst, hun
var kommen til saadan en Hvile i Gud, og man kunde se og mærke, at Guds Fred sejrede i hendes
Hjærte. Hun havde rigtig lært at sige Tak for alle Ting, saa hendes Hjærte var fuldt af Tak og Lov
og Pris, og et lille godt Ord havde hun til enhver, hun saa, og et lille godt Brev til mange rundt
omkring fik hun jo Tid til at skrive her. Maren [den ny pige] sagde ogsaa idag: Ja, Fru Faber var
dejlig. Hun nød jo rigtig sin Hvile her og var uendelig glad ved mig og sød mod de smaa. Fru
Saugman sagde ogsaa igaar, at hun havde haft saa godt af at tale med Moster hos Grevinde Scheel,
hun havde været saa glad siden. Ja, vi mærkede rigtig de levende Vandstrømme og havde godt af
dem. Moster sagde, at Gud havde særlig lært hende saameget af anden Krønikernes Bog 20 Kapitel,
det var bleven saa herligt for hende, og hun havde lært at staa stille og se Herrens Frelse - Jesus
fuldbragte Værk, og nu var hun i Lovsangsdalen og kunde tage Bytte - drage Velsignelse af alle
Ting. Nu var hun fuld af usigeligt og forherliget Glæde. Jeg fik Indtryk af, at Gud havde vist hende
alt dette, og at det ikke var fra andre Mennesker, hun havde det, og hun havde da ogsaa levet sit Liv
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ganske stille i den forløbne tid, fuldt af Arbejde i Hjemmet, ja, i Sommer, da hun ingen Pige havde,
sled hun ligefrem haardt i det.
Saa igaar kom Eders Breve, og 1000 Tak for dem, begge to, vi er saa lykkelige over Eders kjærlige
og søde Breve, og idag kom et Brev fra Dr. Deichmann, hvor han skriver om de gode Forhold i den
rare Præstegaard, at det er et lykkeligt Hjem, og at Nikolaj er et Pragteksemplar af en Dreng, som
det er en Fornøjelse at se paa. Samtidig sendte han os det yndigste Billede, som jeg har set endnu, af
Nicolaj og rigtig sødt af Adda. Far blev saa henrykt over det, saa han lagde det ned i sin Skuffe, og
jeg maa kun, naar jeg er rigtig sød, faa Lov at laane det. Heldigvis er jeg nu saa oplivet af Mosters
Besøg, saa jeg faar nok lidt Lov. Moster var saa munter og huskede alle smaa Pudsigheder, saa vi
fik os mangen Gang en hjærtelig Latter, og det gjør saa godt.
Jeg har mange Hilsener til Dig fra Grevinde Scheel, Dr. Saugman, og hvem jeg ellers har set. Fru
Lund har mistet sin Søster og været i Kjøbenhavn til Begravelse. Søsteren var det meste af
Sommerferien i Skjold for at komme sig, hun havde Blodmangel og saa ud, som om der ikke var en
Draabe Blod i hende, og det gik nedad med hende, saa Fru Lund har været kaldt engang over til
hende, efter at hun var rejst tilbage til Kjøbenhavn igjen. Hele denne Sommer har taget saadan paa
Fru Lund, hun er meget nervøs og saa stille. Den Dag, hun var herovre med Fru Ravn, fik hun nogle
Flasker Saft med hjem, for hun havde ingen Ribs i Sommer, og jeg kunde ikke faa nogle over til
hende. Saa sendte hun mig nu en dejlig Høne til min Fødselsdag, som jeg blev meget rørt over.
Jeg er jo grumme lykkelig over de fine Sko, jeg fik fra min Svigersøn. 1000 Tak. Paa det Billede
fra Doktoren ligner Laj mest Elisabeth Balle, de fine Træk er jo saa smukke her, hvor de er forenet
med Kraft og struttende Sundhed. Jeg kan naturligvis ikke andet end ønske mig nogle flere
Børnebørn af samme Kaliber, saa hvis det skulde ske til Foraaret, at I meldte om en lille ny’s
Ankomst, vilde jeg ogsaa tage den ind i mit Hjærte og glæde mig med Eder. Og Dag for Dag lægger
jeg jo Eder i den kjære Guds og Faders Haand, lykkelig over, at han elsker Eder med en evig
Kjærlighed og kun har Fredstanker med Eder. Moster sang en lille, yndig Sang med det Omkvæd:
Han skabte Fred, Han skabte Fred, Hans Tanker er om idel Fred, for Dig og mig og Verden al, Han
tænker kun paa Fred.
Søster [Lollesgaard] venter jo da en lille, kan jeg se. Hun var forkjølet d.5te [farmors fødselsdag],
men sendte mig en Fuchsia og vilde komme herned en Dag i Stedet, men foreløbig ligger hun i
Sengen af Forkjølelse. Jeg har faaet en meget smuk Sofapude fra Ruges og et Klædes Tæppe til
Lysdug eller Sybordtæppe.
D. 18 Nobr
Elskede Barn! Jeg har skrevet og sendt Pakke til de 3 i Kjøbenhavn, gid jeg kunde gjøre ligesaa med
Dig, det er jo Vasketøj, jeg sender dem, men der er da gjærne et Par Æbler, lidt Nødder eller en
Kage med. Nu skal Du lige have et Par Ord. Vi havde Menighedsraadsmøde her iaftes, og da der
ikke var videre at forhandle, bad vi Præstekonen og Fru Sander-Larsen med, og vi drak Kaffe og
læste noget højt af [Olfert] Ricards “Ungdomsliv”, som Far forærede mig til min Fødselsdag. Jeg
havde nok at gjøre med at bage igaar og faa Huset lidt pænt, saa jeg er dødtræt idag. Dagene bliver
lidt korte, og vi har lidt ondt ved at naa baade det gaaende og det siddende Arbejde. Idag, det er
Lørdag, og Maren gjør rent i Kjøkkenet og polerer, staar hun jo over mig hele Tiden, saa efter
Pudseklude, og saa efter Aviser, og saa kommer hun jo med alle mulige Ting af Børnenes, som hun
finder paa sin Vej, og som jeg heller ikke ved, hvad jeg skal gjøre af. Den forrige Marie forstod at
komme saa rask over alting, det er nu baade godt og ondt; jeg savner dog ikke Marie, for Maren
gaar saa trolig ved Arbejdet og snakker ikke nær saa meget. Hver Gang man indlod sig med Marie,
var det, som om man aabnede for en Sluse af Veltalenhed, og jeg kan ikke holde ud at snakke
saameget.
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Den gamle Marie er for Tiden bedre, men hun maa nøjes med en Lunge, da den anden er væk. Fru
Ravn bliver bedre og bedre, det er forbausende, for Tiden plages hun af en Tandbyld. Troels har
igjen været et Par Dage hjemme, men han kan vist sagtens følge med endda i den lille Klasse; det er
vist mest for Selskabs Skyld han er sendt med Christian i Skole, da de jo har Lærerinde hjemme, det
er jo kjedeligt for Christian at være ene, og han længes. Ja, jeg ved jo, hvor Bror kjedede sig den
Vinter, da han var derude [i Horsens] hos Holger, og ikke havde det fjærneste at bestille. Dedde er
saa rask og frisk, som han ikke har været det sidste Par Aar, og Johannes er en Kraftkarl og meget
pligttro. Den Dag, vi kom hjem fra Stouby ved Sengetid, løb han om efter sine Bøger og læste dem,
medens Dedde og jeg sov sødt.
D. 26 Nobr
Elskede, lille Adda! Har du ikke Lyst til at kigge lidt ind til os i Eftermiddag. Kaffen har vi lige
drukket, efter at jeg er kommen hjem fra Kirke og havde faaet gjort Ild paa, for Maren har fri idag,
og hun havde jo da glemt at lægge Tørv til, før hun gik. Saa er Far nu gaaet paa Sygehuset for at se
til to Patienter, der blev opererede igaar, og Johannes og Dedde leger og gynger paa Loftet. Jeg har
det altsaa i al Stilhed med mig selv og ønsker heller intet andet Selskab uden netop Jer, kjære Børn,
som altid er i mine Tanker og fylder saa stor en Del af mit Liv. Det er Fru Darlings Fødselsdag, og
vi er bedt derop iaften. Søster Helga er hjemme et Par Dage og skal derefter til Hostebro, hvor hun
skal gaa i Menighedspleje og tillige overtage et Arbejde blandt Fabrikspiger. Hun er altsaa flyttet fra
Næstved, hvor hun vist har været meget afholdt.

Søster Helga Darling
Fru Darling er voldsom henrykt over Assistent Vogelius, som kommer der hver Aften og hele
Søndagen og sidder og læser højt for dem, det kan jo ogsaa være hyggeligt, han er et rart Menneske.
I Onsdags var jeg til Hedningemissionsmøde i Horsens, jeg vilde egentlig ikke have været derud,
men saa traf det sig, at Far skulde have et Pengebrev hentet, og da jeg saa kunde tjene ham dermed,
var det jo ogsaa rart at høre Missionær Lykkegaard fra China og Gøtsche fra Indien. Jeg saa lige
Pastor Scheppelern, han havde prædiket om Formiddagen, før jeg kom, og skulde nu skynde sig til
Toget; han trykkede lige min Haand paa Forbifarten i Stefanshjemmet, og jeg tog det bl.a. som en
Hilsen til Jer. Fru Blauenfeldt skriver Bøger, taler, og bliver i det hele lidt fremtrædende, men den
stille og sagtmodige Aands uforkrænkelige Væsen er jo nu den smukkeste Prydelse, den har N.
Hansens Kone. Hun var her med sin Mand i Mandags og er lidt bedre, hun har ellers ikke haft det
godt i lang Tid. Enkefru Birgitte Nielsen var her samme Eftermiddag, og det var jo godt Selskab for
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hende. Hun betroede mig, at havde hun nu været ung og ugift, vilde hun have været missionærinde
Jordemoder i Grønland, maaske som en lille Afbetaling paa den Gjæld, hvori hun mener at staa til
mig.
Nu er Johannes og Dedde kommen herned, fordrevne fra Loftet af det tiltagende Mørke, og de er
ved at anlægge en Telefon i stor Stil i Spisestuen, saa omtrent alt er flyttet fra sin oprindelige Plads.
De er saa friske og søde og forklarer mig med stor Iver, hvordan det hele gaar til, saa jeg finder mig
i det hele med en god Villie. Dedde bliver saa stor og ser saa rask ud. Da jeg for et Par Dage siden
kom herind, var de paaklædte til Kroningsfest med lange Slæb, Ordensbaand og Hermelin, det var i
Anledning af Prins Carls Udnævnelse til Konge i Norge [som Håkon VII], som I jo endnu ikke har
hørt noget om, vi følger jo bedre med Tiden her. 36 Tugthusfanger skal benaades i den Anledning;
vi er spændte paa, om Philipsen slipper ud. Vor nye Karl, Kardia, skal saa passe de smaa iaften, naar
vi gaar. Du har det vel godt, min egen, lille Pige, og skaaner Dig saa meget, som Du kan. Det var
ingen Sag, hvis vi to kunde gaa lidt sammen og hjælpe hinanden.
D. 3 Dcbr.
Min egen, lille Pige! Atter er det bleven Søndag efter en Uge fuld af Arbejde. Først i Ugen tog jeg
imod noget Flæsk og lavede Medisterpølser, Torsdag vaskede vi og havde den yndige Margrethe,
som dog ikke var slet saa "naadig", som hun plejer, det vil sige ikke slet saa nedladende, for hun har
nu mistet sin gode Fortjeneste paa Sygehuset, hvor de har faaet lutter faste Folk, saa hun vil herefter
gjærne tjene en Dagløn. Men en farlig Mængde brugte hun, f. Eks. et helt  hvid Sæbe, og
Lampeglasset knækkede de, saa det var en temmelig dyr Vask, og nu gaar vi og flytter omkring med
det halvtørre Tøj, saa det bliver dog vel ikke ret pænt til sidst. I morgen skal jeg selv vaske Uldtøjet,
og saa har jeg en vældig Bunke Strømper at stoppe til mine Kjøbenhavnere. En Søndag var altsaa
velkommen midt i alt dette, og jeg har ogsaa faaet meget ud af den. Først Kirkegang i Formiddags,
som der jo ikke var meget ved, hvad Prædikenen angaar, saa Ane Hornbæk til Kaffe, og i
Eftermiddag til Møde i Methodistkapellet, hvor Pastor Jensen opfordrede os kraftig til at “iføre os
Christus” og derefter til et rart, lille Møde hos gl. Fru Carstensen. Iaften er Maren og Kardia
[kudsken] i Vrigsted, hvor Missionsuge begynder, og jeg sidder i Spisestuen. Børnene leger
Kjøbmand og holder farligt Hus.
D. 10 Dcbr.
Elskede Barn! Atter er det Søndag, og det bliver nok snart den eneste Dag, da jeg ser til min
Dagbog. I den forløbne Uge har min Kamp for Tilværelsen været haard med Strømpestopning,
Rulning o.s.v. Maren har heldigvis med stor Iver deltaget i Missionsugen i Vrigsted; foruden iaften
har hun været der 4 Gange, og da de skal afsted Kl. 6 og spise 5½, er Dagene i Sandhed korte.
Det har været saa knugende mørkt, saa jeg har næsten ikke kunnet se til noget om Dagen, og ved
Lys ser jeg heller ikke godt. Idag er det klart og lyst Vejr, det er en stor Oplivelse, Mørket er
trykkende, jeg synes, vi Mennesker føler, at vi er skabte til Lyset paa alle Maader. I Eftermiddag
vilde jeg saa gjærne over at se til Niels Hansens Kone, for den kjære Søster ligger nu tilsengs og har
nok en Kræftknude i Maven, saa det bliver jo nok hendes sidste Sygdom. Far sagde, at, da han
fortalte hende, det var Kræft, gik et af de lyse Smil, som jeg har talt om, over hendes Ansigt, det er
ligesom Solskin med Lys og Varme fra Gud selv. Hun tænkte jo straks paa, at saa var Sygdommen
Herrens Bud efter hende.
Mandag og Tirsdag Aften var jeg i Vrigsted og hørte Pastor Olesen og Christensen tale og var
sammen med dem til Kaffe hos Peter Olesens bagefter. Tirsdag var vi ogsaa bedt ned til Kunstmaler
Christensens i Stouby Skov, Christensen er gift med Godsforvalter Jensens Broderdatter og har
bygget et Hus ved Siden af Peter Høgs, og hos dem skulde hendes Fader, Pastor Jensen saa tale om
Aftenen, men vi vilde jo ikke forlade vor egen Forsamling og sagde nej Tak, skjønt det ellers havde
været rart, da Pastor Jensen kan tale om Livet i Gud som en erfaren Mand, og hans Datter skal være
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en meget yndig Kone. Far var med oppe at høre Pastor Olesen, men gik hjem straks efter Mødet. En
Aften i denne Uge har Helga, Edith [Ruge-søstre] og Jfr. Rasmusssen været her, mens den øvrige
Familie var til Middagsselskab i Saksild. Jeg har da endnu ikke talt med Bitten [Ruge], men de
andre siger, at hun er bleven omvendt, og hun skal jo nok holdes lidt herfra, for Forældrene er nok
ved at faa lidt for meget af det og havde nok haabet at beholde Bitten for sig. Nu er de ogsaa bange
for, at det skal bringe Mislyd ind i Forholdet til hendes Kjæreste, de ser jo kun paa hendes jordiske
Lykke.

Ældre billede af Bitten Ruge og Frederik Thorborg
D. 12 Dcbr.
Min egen, lille, elskede Pige! Jeg tror dog, Du skal have et Par Ord iaften efter en højst bevæget
Dag. Vi har strøget, og jeg har samlet alle mine uldne Klude sammen og sendt dem afsted i Haab
om at faa en smuk Rejseplaid lavet af dem. Saa har jeg gjennemrodet mit Pulterkammer for at finde
noget Tøj til Din og Holgers Barnepige, Randine, som meldte mig forleden, at hendes Mand var død
fra hende og 8 smaa Børn i Horsens. Under alt dette var jeg jo ikke bleven klædt om, men modtog i
Eftermiddagens Løb Besøg, først af Forpagter Ravn med Børn, som havde Udslet i Ansigterne, og
siden af Professor Saugman, Henriette [Darling] og Halfred Hastrup. Jeg havde ikke Ild i
Dagligstuen, for dels havde jeg saa meget at bestille, og dels har jeg Dedde i Sengen herinde i
Spisestuen, og det tager Maren næsten det halve af Formidagen at gjøre Stuen ren, saa det er
fristende at lade det gaa over en Gang imellem. Dr. Saugman kom, medens jeg stod og gjemte mit
Tøj i Spisestuen, og Far var ude at kjøre, men han satte sig ved Deddes Seng og legede med ham, og
jeg fik jo da en Kop Kaffe lavet og lidt ryddet til Side, saa kom Far hjem, inden han [Saugman]
kjørte igjen, han var her med en Patient fra Sanatoriet, som var bleven sindsyg. Saa er vi nu endelig
færdige med Tøjet, det har været en haard Tur, og jeg har været temmelig ene om det, da Maren
havde saadan Lyst til at komme til Vrigsted i Missionsugen, saa jeg lod hende gaa de 5 Dage. De
smaa Drenge har rykket alle Lagenerne med mig saa pænt, der var da over 30, de smaa Skind, den
ene maatte hale bag i den anden. Saa igaar, da Søster [Ruge] besøgte os, og vi var gaaet ind for at
vaske Hænder efter Thebordet, hører jeg Dedde skrige. Jeg troede jo, han var kommen i Klammeri
med Johannes, men da jeg kommer derind, opdager jeg, at han har faaet sin Fod i Klemme mellem
mellem Væggen og Kakkelovnen, og da Varmen begynder at gaa igjennem hans lange Støvle,
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raaber han: Jeg brænder, jeg brænder. Han fik jo en vældig Vable paa Foden, inden jeg fik ham
reddet, og holder nu Sengen idag for hurtig at faa Skaden lægt, for vi skulde gjerne til Horsens
imorgen for at gjøre Juleindkjøb. Han har været meget taalmodig idag og sagt: Jeg vil da hellere
ligge og kjede mig lidt end blive hjemme fra Julehorsens.
Jeg kom da godt fra min Tur til Spjettrup i Søndags, traf den kjære Kone helt vel og naaede at se
ind til Pastor Hjorts paa Hjemturen. Søster kom til Kaffe igaar Kl. 3, og hendes Mand [Jacob
Lollesgaard] kom kjørende efter hende om Aftenen. Jeg sømmede nogle Lommetørklæder for hende
paa Maskinen, og vi sad jo og havde det nok saa rart; vi talte næsten hele Tiden om Dig. Jeg har nu
omtrent sendt alt, hvad vi ejede af Strømper væk, for i mange Aar har jeg mest sat nye Fødder i, og
Skafterne var bleven lidt simple, saa nu skal jeg strikke og strikke, og det kan jeg ogsaa komme til,
for jeg har ikke videre Sytøj for Tiden. Jeg har syet 2 Natkjoler, 2 Nattrøjer og 2 Skjorter til
Johannes fornylig, og nu har jeg ikke mere Tøj før Udsalget, altsaa intet, der trykker mig, og jeg
laver naturligvis ingen Julegaver. Vi fik Brev fra alle tre Børn idag, og de glæder sig jo meget til
Julen.
D. 19 Dcbr.
Elskede, lille Adda! Idag har jeg bagt en vældig Lagkage af 12 Æg, saa nu begynder det at se ud til
Jul; jeg har ellers levet næsten uden Æg, da Kjøbmanden ingen har haft, og jeg kun haft 10, som Fru
[apotekerbestyrer] Grundtvig gav mig til min Fødselsdag, men nu har jeg da kjøbt nogle. Saa har jeg
gjort to pæne Puder i Stand til Bror med Broderier, som han havde liggende, en til hans Sofa og en
til hans Kurvestol, det skal være hans Julegave. Alvilda skal have en Kaabe, Holger skal have
Rejseplaiden, som kostede 8 Kr. foruden Strømperne. Far skal have et billigt Album med de smaas
Billede, ogsaa de stores, hvis de nu har opfyldt mit Ønske og ladet sig fotografere.
Faster Marie [gift Justesen] i Raarup har faaet en lille Pige [Anna], og jeg har tænkt paa, hvis jeg
kan faa Tid, at se til hende en af Dagene. Det er saa koldt og klart Vejr idag; de smaa fryder sig paa
Isen. Jeg var saa i Horsens med dem i Onsdags, og det var ikke saa slem en Tur. De kjøbte for alle
deres Penge og er nu lidt fornærmede over, at de ikke maa faa alle Sagerne udleveret før Juleaften,
da de dog selv har betalt dem. Dedde kjøbte en Tandbørste og engang imellem, naar han bliver
gnaven, siger han: Saa er det ikke sikkert, at Du faar den Tandbørste, Mor. Imorges kostede det ham
ligefrem en Dragt Prygl.
Vi har været saa dygtige idag, faaet en dejlig Suppe med Kjødboller til Middag og lavet Dejg til
brune Kager, som Bageren nu skal bage for mig imorgen, for jeg kan faa nok at bage foruden; jeg
har snart bagt min Ovn helt i Stykker. Det gaar meget glædeligt med Maren, hun har faaet saadan en
Lyst til sin Frelser, hun siger, som vi sang imorges: Allevegne, hvor jeg vanker, jeg min Jesus har i
Tanker, og hun kommer saa fortroligt og rart og taler med mig om, hvad der rører sig i hendes Sjæl.
Der er kommen saadan et Liv over hende, og hun synger altid Salmer, idag den: O, Herre Jesus, hør
mit Raab, og hun siger, at hun har ligget og sunget Omkvædet inat, saa jeg gaar jo som
Brudgommens Ven og glæder mig. Det er yndigt, naar vi ogsaa lægger det i Herrens Haand, hvem
vi skal have til at tjene os, og Gud saa fører Mennesker til os, som vi kan være noget for. Nu var
Maren dog helt fremmed for Livet, men der maa være Sandhed i hende, for hun har fra første
Øjeblik af set, at her var Livet og Lykken, og hun kjøbte sig straks en Bibel, som hun nu sidder med
foran sig hver Aften. Under de Omstændigheder kan Du nok tænke, at vi arbejder godt sammen.
I Søndags gik jeg først i Kirke og hørte en Prædiken, som stod i en skjærende Modstrid til
Salmerne, vi sang: Blomstre som en Rosengaard og Herren har har besøgt sit Folk. Derefter hørte
jeg Pastor Gaarde tale i Kapellet om Marie Bebudelse, der var jeg sammen med alle 3 Døtre fra
Skjerrildgaard [Ruge], og tilsidst hørte jeg Anders Bundgaard tale i Krosalen. Han havde oplevet sin
Tjenestekarls Omvendelse, og det fortalte han jo rart om. Om Aftenen var vi bedt sammen med ham
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og [lærer] Jespersens til [stationsforstander] Darlings, og Fru Darling og jeg mindedes den Aften til
Darlings Fødselsdag, da vi var sammen med Borchsenius og Niels Kring-Jespersen. Jespersen føler
sig for Øjeblikket alt andet end tiltrukket af min Varmegrad, kan jeg mærke, og hans lille Kone er jo
nok meget paavirket af ham, saa hun sad og sagde, at hun var saa glad ved Præstens Prædikener,
man kunde ikke altid være lige højt oppe, og det passede nok, som der stod i Salmen: nu i Fald og
nu i Sæde, jeg svarede, at jeg var glad over, det ikke var i Biblen, det stod, og at naar vi byggede paa
Klippen, gik det ikke saadan op og ned for os. Præsten havde nu malet Christenlivet saa mørkt for
os og trangere og mørkere, jo længere vi kom frem paa Vejen, det er, som sad han selv i Fængsel,
og alt det herlige i Guds Ord f. Eks. det, at vi friede fra vore Fjenders Haand skulde tjene Gud i
Hellighed og Retfærdighed alle vort Livs Dage, kan han ikke faa til at passe med sit Livs Erfaring,
saa lægger han det altsammen hen til Livet efter Døden, og saa prædiker han Tvivl, Anfægtelser og
Mørke og højst en svag Længsel efter noget bedre som vor Del og Lod i dette Liv. Men saa synger
vi alle de dejligste Salmer, og ved hver Daab siger han: Gud har udvalgt Dig til at være hellig og
ustrafffelig for hans Aasyn i Kjærlighed, og jeg sidder jo og fryder mig over, at Gud, som har ladet
sit Lys komme til Verden, ogsaa har ladet det skinne ind i mit Hjærte, men med inderlig Sorg over
saadan en stakkels Præst, der i Sandhed intet Evangelium har at bringe, og saadan en stakkels
Menighed, for hvem det er et Evangelium til at faa Lov til at blive i deres Baand og Lænker,
Halvhed og Verdslighed, for de ønsker jo i Grunden intet bedre. Men vi, som med ubedækket
Ansigt skue Hans Herlighed, som i et Spejl, vi forandres efter Ham fra Herlighed til Herlighed,
Jesus bliver herligere og herligere for os, og tilsidst bliver der slet ikke Plads i os for andet, som jeg
lige har læst om min kjære Fætter Johannes [Levinsen]. Lige før han døde, sagde han: Jeg har en
Fornemmelse, som om jeg hang med Jesus paa Korset, I kan ikke forstaa, hvor det er dejligt. Nu har
jeg kun et Ønske tilbage at være alene med Jesus, gaa saa allesammen!
I Fredags var Fru Westphal og jeg ovre at se til Fru [herredsfoged] Hansen, som jo er en Stakkel,
og der var en anden Frue, som ogsaa lod til at være en forkludret Stakkel, hendes Mand er i
Sydamerika, vi talte jo, saa godt vi kunde, om Lykken og Friheden i Jesus, og de sad jo med Vandet
i Øjnene og fortalte om al deres Ufred. Herredsfogeden er ved at gaa til af Nervøsitet og har vænnet
sig til at sove hele Eftermiddagen og saa ligge vaagen om Natten til Pine for hans Kone. I Aften er
vi bedt lidt om til Ølbryggerens, hun er bleven rask nu efter en slem Ørelidelse og Operation paa
Sygehuset. Vi er nu bleven i den Grad Venner med den gamle Onkel paa Apoteket, at han sender
mig Bud, han længes efter mig, naar han i nogen Tid ikke har set ham, saa gaar jeg lidt derom med
mit Strikketøj. Paa Sygehuset bliver jeg derimod helt fremmed, da Sygeplejersken [frk. Nielsen]
aldrig kommer til mig, og stor Tid har jeg jo ikke til at gaa der. Der gaar saamange Piger og Elever
derovre, saa jeg ikke engang kjender dem allesammen, og Far behøver mig jo aldrig mere til en
Haandsrækning, saa jeg gaar mer og mer stille herhjemme. Iaar giver jeg saa kun Sygeplejerskerne
og Kokkepigen, som har være der saalænge, Julegave, for der bliver for mange nu.
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Anton og Marie Justesen
D. 3 januar 1906
Glædeligt Nytaar, kjære Børn! Jeg har naturligvis ikke haft Tid til at skrive i Juletiden, men jeg har
tænkt meget paa Jer og glædet mig meget til den Jul, da vi skal være samlede. Holger og Bror kom
Fredag Aften, og Alvilda Lørdag Morgen, alle raske, friske og glade. Jeg var lige bleven færdig med
mine Juleforberedelser til Fredag Middag og gik saa til Raarup for at gratulere Faster Marie. De var
henrykte for Datteren, og Marie laa højst veltilpas og tog imod Visitter, Svedsketærter, Kransekager
og ligesaa mange Flasker Vin. Den korte Tid, jeg var der, kom der 5 Koner med store Kager. De har
faaet Huset omtrent bygget om og har det nu rigtig nydeligt. En af Drengene, Magnus, gaar i
Latinskole og er rigtig flink. Saa kjørte de mig paa Vej, og jeg kom i god Tid for Drengene og
kunde modtage dem paa det festligste. De havde glemt deres Kuffertnøgle, og da Alvilda kom næste
Morgen, havde hun glemt deres Fotografi, som var taget for at glæde og overraske deres Far.
Heldigvis havde jeg et meget udmærket Billede af de smaa, som jeg havde faaet taget i Horsens, og
jeg glæder mig til at sende Dig dem begge med første Post; det var da ogsaa med Tanken paa Dig, at
jeg fik det sat igjennem

Johannes og Dedde 1905
Juleaften spiste vi Risengrød og Andesteg Kl. 3, havde Juletræ her Kl. 5 og paa Sygehuset Kl. 7.
Juledag havde vi Fru Westphal med Børn og Fru Grundtvig med Søn [Otto] heromme om
Eftermiddagen, og om Aftenen var vi paa Apoteket og spillede Lotteri med Børnene. 2 Juledag lod
jeg Maren gaa i Kirke og vaskede selv op, var næppe færdig dermed, da Frøken Mygind traadte ind
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af Døren paa Takkevisit for 10 Kr, som vi havde sendt hende til Børnene. Hun har nemlig et
Børnehjem heroppe ved Stationen. Saa lavede jeg Kaffe, og saa kom ogsaa Niels Hansen, og han
fortalte jo saa rart om sin Kone, som med stor Fryd og Glæde ligger for Døden med Solskin paa
Ansigtet. Vi har Juleglæden mødt i Sygdommen, sagde han. Torsdag kom Ruges af sig selv, først
Helga og Minna for at høre, om vi var hjemme og senere Hr. og Fru Ruge. Jeg havde da netop bagt
og følte mig altsaa ret skikket til at tage imod dem. Fredag blev vi pr. Telefon bedt til Borksminde,
Far var med Toget i Klakring og tog deraf Anledning til at blive hjemme, Bror maatte heller ikke
komme med, da det var bidende koldt og sneede, men Holger, Alvilda og jeg tog afsted og var glade
over at se Borksminde. Der er hyggeligt og smukt, og Holms er rare. En Langhorn fra
Christiansminde er Forvalter der, og de spillede Stop om Pebernødder. Om Lørdagen meldte Dr.
Saugmans sig, og Alvilda og jeg sled i det for at faa lidt Orden. Da de saa kom Kl. 5, gik vi straks til
et festligt Kaffebord, og Kl. 7½ spiste vi ganske almindeligt til Aften; de havde jo spist til Middag
lige før, de kjørte. Børnene er jo noget af det livligste, jeg kjender i denne Verden, og det var
morsomt at have dem sammen med vore Børn, og Legen gik af uden Uheld. Saa kjørte de lidt over
9, og jeg kunde faa alle mine Ting gjemt hen og komme i Seng i ordentlig Tid, det var jo ogsaa rart.
Nytaarsaften spiste vi igjen til Middag Kl. 3, de to Aftener faldt jo paa Søndage, saa der var lidt
mere Ro over Dagen, end der plejer for Fars vedkommende, saa kom Fru W. og Gudrun herom til
Kaffe, og Kl. 9, efter at vi havde drukket The, fulgte vi alle Holger til Stationen, han skulde nemlig
møde til Hospitalstjeneste næste Morgen. Før Aften spillede vi, store og smaa, Lotteri om nogle fine
Marzipansager, som Alvilda havde med hjem til de smaa fra Dig. Tak, lille Adda, Du er sød!
Nytaarsdag var vi bedt til Skjerrildgaard, som sædvanlig, og da vor Karl have fri et Par Dage, gik vi
derop i klart Maaneskin og Frostføre. De unge legede i den røde Stue og morede sig især kostelig
over Hansemand, som nok var meget vittig; vi gamle sad stille og samtalede i den anden Stue.
Bitten var der med Kjæreste, og Søster gjorde vi en lille Fødselsdagsvisit hos straks, da vi kom.
Holger fik af Grevinde Rantzau til Julen en smuk Papirkurv af presset Læder, og Bror fik en Taske
Mage til den ifjord, saa den kjøber jeg af ham. Alvilda fik fint Kjoletøj, som vi maaske bytter,
Johannes nogle morsomme Klovner, som kan gjøre Kunster, og Dedde et dejligt Bælam, som kan
bræge, og som jeg tænker, vi sender Nicolaj til næste Jul. Moster sendte os et Par fede Ænder,
Faster Marie en Gaas og to store Kyllinger, og en Mand fra Klakring 1 And, det hjalp jo godt i
Spisekammeret. Jeg har jo selv maattet lave al Mad, bage alt og ofte rede alle Sengene selv, for
Maren har jo haft fuldt op med den almindelige Rengjøring, og idag har jeg vasket alt Børnenes
Uldtøj og Strømper, som nu skal stoppes og afsted med Alvilda paa Lørdag. Mandag skal vi saa
rigtig vaske. Igaar besøgte de gamle Koner, Mine og Ane, os og blev til Aften. Henriette Darling var
her ogsaa lidt. Bror sidder og slider i Fars Regninger fra Morgen til Aften, jeg synes nu, han
overdriver det, for han faar hverken Motion, frisk Luft eller Hvile, men Far er jo himmelglad over at
ligge paa sin Sofa og slipppe for de ham saa kjedsommelige Skriverier. Vi faar nu Post hver Aften,
Aviserne kommer nemlig herud med 5 Toget, og saa bliver de bragt omkring her i Byen.
D. 20 januar
Ja, der er længe imellem, at jeg skriver, min egen Pige, men nu har jeg idag fulgt Bror afsted, og saa
er Travlheden med deres Tøj jo ogsaa for saavidt tilende, saa nu vender de mere rolige Tilstande
nok tilbage. Alvilda efterlod det meste af sin Garderobe hjemme til mit behagelige Eftersyn med
nye Skoninger, Halslinning og den Slags Ting, og vi fik jo ogsaa vasket deres Tøj og sendt med
Bror efter utroligt Besvær med at faa det tørt. For 14 Dage siden fulgte jeg Alvilda ud, og paa disse
to Horsensture har jeg saa gjort temmelig store Indkjøb, saa nu har jeg Masser af Sytøj, men det er
jo for hele Aaret, og det maa komme, naar det kan, saa det hænger da ikke lige over Hovedet paa
mig. Jeg har ogsaa kjøbt adskillige Ting til Dig og maa nu vente med Resten, til jeg faar Dine
nærmere Ordrer. Bror drog helt glad afsted; han kan jo ogsaa have det nok saa godt ovre hos Holger
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og Alvilda, men han hænger jo ved Hjemmet. Han var saa sød at have, og jeg vil savne ham meget,
han gaar saa stille omkring og er mig næsten baade Søn og Datter, d.v.s. lidt behjælpelig. Han havde
Overvægt for 1 Kr. 12 Øre, og saa maa jeg endda sende en stor Vadsæk, det er jo meget at holde 3
Børn med Tøj i Kjøbenhavn.
I Bedeugen havde vi Møde hver Aften sammen med Methodisterne, Mandag i Kapellet, Tirsdag
hos os, Onsdag i Kapellet, Torsdag hos Snedker Hansens, Fredag hos Fru W. og Lørdag hos
Darlings. Det var rigtig rare Aftener, og i Søndags afsluttede Pastor Nielsen Bedeugen med
Gudstjeneste i Kapellet; det var en dejlig Tale, men de meget rettroende, som Darlings og Vogelius
holder sig jo strængt derfra. Der maa jo ogsaa enhver gjøre, som han kan forsvare det.
I Mandags Aftes var Far til Menighedsraadsmøde i Præstegaarden, og jeg var bedt med. Der er
meget smukt og hyggeligt, og Præsten sluttede Mødet med at læse et Stykke højt af
Studenterhjemmets Julebog, som gav Anledning til lidt Samtale, hvorefter vi sang et Par Salmer.
Fru Ravn ser vi ikke noget til for Tiden, da hun atter har slaaet sig paa Doktor Petersen [læge i
Skjold]. En Dag før Jul telefonerede Forpagteren efter Far, men bemærkede udtrykkelig, at det var
ikke efter hans Kones Ønske. Hun var nok tværtimod saa lidt for det, at hun truede sin Mand med at
ville kjøre til Horsens samme Eftermiddag. Der har nok i det hele taget været slemme Rivninger
imellem dem, og en Dag, da Forpagteren var herovre, talte han meget aabenhjærtigt derom og gav
tildels Lærerinden, Frk. Raarup, Skylden. Hun havde efter hans Sigende været som en ond Aand i
Huset og sat ondt for alle Mennesker, han betroede mig da ogsaa, at hun kunde ikke fordrage Far og
mig. Det var hende, der fra først af under Forpagterens Fraværelse havde tilkaldt Dr. Petersen, og nu
havde hun henvendt sig til Dr. Westergaard [læge i Horsens], men saa var hendes Rolle da ogsaa
udspillet, og hun fik sin Afsked paa Stedet. Forpagteren saa saa daarlig ud og sagde, at han kunde
ikke beskrive mig, hvad han havde gjennemgaaet siden Sommer, men nu mente han, det vilde gaa
bedre.
Helga og Bitten [Ruge] var her iforgaars Aftes, og de var to Gange med i Bedeugen. Bitten lader da
til at være paa ret Vej, og Helga lod til at være glad og oplivet af hende. Edith [en søster] er en Tur i
Kjøbenhavn, hende er der jo altid saadan en Uro over. Fru Ruge skal være meget forpint over
Splittelsen i Familien, og Søster gaar nok med en meget daarlig Samvittighed og tør ikke komme
ind paa det farlige Punkt med Bitten.
Efter at jeg var kommen hjem i Eftermiddag, har jeg været et lille Løb omme hos Fru Hastrup, og
fra hende skal jeg hilse Dig saa mange Gange, hun var saa meget venlig og priste Jer Børn i de høje
Toner for Jeres Elskværdighed og mig for min Forstand, jeg ved ikke, af hvilken Grund. Tænk
Hugo Faber [bror til Ludvig Faber] i Vejle er død af Lungebetændelse, stakkels, lille Kone, de var
nok alt for hinanden og hjalp hinanden saa godt med Forretningen. Fru Holm i Tølløse er ogsaa død
af Hjærneapoplexi efter 2 Timers Sygdom. Niels Hansens Kone gaar nok mod Døden. Den nye Fru
Jespersen har været her lidt en Eftermiddag, hun maa nok stjæle sig til at komme her, for hun maa
vist ikke for Manden, men imidlertid fik vi os en god Samtale, da jeg tilsidst fulgte hende hjem.
Hun kjender jo endnu kun Gud som den, der kræver mere, end vi kan give, og ikke som den, der
giver, hvad han kræver. Det er Ulykken, Menneskers forvrængede Forestillinger om Gud - at kjende
Gud, det er det evige Liv. Hvor er vi dog lykkelige, at vi er begyndt at kjende Gud, og alle Hans
Førelser med os skal kun drage os nærmere ind til Ham, og Aanden skal aabenbare Hans Kjærlighed
og Hans Almagt mere for os. Han er mægtig til at bevare os fra Fald, og vi frelses ved Troen paa
Hans Kraft. Jeg tror, det forvirrer de fleste, at Troen maa komme først, derefter Gjerningerne; de ser
paa Livet, og saa svækkes Troen; gaar man derimod frem i Troen uden at vakle, stolende kun paa
Gud, da vil Troens Frugter ogsaa vise sig. Kom Gjerningerne først, da vilde vi jo forlade os paa dem,
og ikke paa Gud.
d. 21 Januar
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Min egen, kjære, elskede, lille Pige! Godmorgen. Idag haaber jeg paa en stille Søndag, som gjør saa
godt engang imellem baade for Pige og mig. Bror havde det dejligste Rejsevejr igaar med klar Frost
og Solskin, idag sner det. Om lidt vandrer jeg til Kirke, hvor jeg vist ikke har været i dette Aar, og
de smaa ligger i Sengen og glæder sig til deres Leg paa Isen og paa Slædebakken idag. Dedde har
bestilt sig en større Trillebør hos Karetmageren, for at hans lille Trillebør kan staa til Nicolajs
Afbenyttelse, naar han kommer. I det hele taget er Nicolaj aldrig ude af de smaas, særlig Deddes
Beregninger. Vi andre gaar jo ganske stille med vore Tanker for det meste, men Dedde taler daglig
om Nicolaj, tror jeg. Apoteket er ikke opslaaet ledigt endnu, saa Fru W. mener at beholde det en Tid
endnu. Saa bliver det vel ogsaa ved at gaa med Skolegangen endnu, Frøken Busch
[privatlærerinden] vil hjem til Marts efter den første Bestemmelse, men saa tænker jeg, Fru W.
søger en ny for den Tid, der er tilbage. Jeg kan ikke godt have Lærerinde med Vask og alt med kun
1 Pige, for vi har fuldt op allerede.
D. 26 januar
Min elskede, lille Pige! Jeg kunde ikke finde mit Strikketøj i dette Øjeblik og kom saa i Tanker om,
at jeg kunde skrive et Par Ord til Dig før jeg gaar i Seng. Maren er til Møde oppe i Nebsager Skole,
og jeg har lagt 3 Slags Dejg til Bagning imorgen, og nu er de smaa ved at gaa i Seng, og Kl. c. 9. Vi
fik en dejlig Daase Ryper til Middag idag, den smagte os saa godt, og vi tænkte paa Jer og glædede
os over, at I dog har noget saa godt oppe hos Jer, skjøndt i Julianehaab har I maaske ikke saa farlig
mange, tag dem dog endelig ikke fra Jer selv for at give os dem, for vi kan da faa andet Kjød. Vi er
snart saa kjede af Oksekjød, saa vi gider knap spise det, og ønsker, at vi kunde give Jer noget af
vort. I denne Uge har vi haft to Misssionærer; i Mandags Skrædder Iversen fra Horsens, som boede
hos os, og i Aften Overgaard Petersen fra Fredericia; jeg har ikke hørt nogen af dem, for Maren
trænger jo mere til at komme med, end jeg, og saa bliver jeg hos de smaa til deres store Glæde, nu
var jeg hver Aften med i Bedeugen. Denne, tænker jeg, skal bo paa Apoteket, og jeg er ogsaa helst
fri, da jeg bliver saa træt af at sidde og underholde nogen om Formiddagen, naar jeg skal gjøre mit
Arbejde. Jeg kan nu ikke holde ud at snakke meget og bliver ogsaa helt vænnet af dermed i det
daglige, da jeg jo gaar saa ene. Maren snakker heldigvis ikke saa meget, som Marie, og jeg har det
ikke saa livligt, som da Du var hjemme, og Frk. Hammer kom her saa meget. Igaar var det Fru
Jensens Fødselsdag og det mest forrygende Vejr, jeg sendte hende en Lykønskning og fik saa det
Bud, at hun vilde da gjærne se Fru. W. og mig, vi var jo da de eneste, der kunde komme i det Vejr.
Diddi var ikke hjemme, for hun er ikke rask og skal ligge paa Sofaen, og nu i Marts skal de [hun og
hendes mand] flytte til en Station paa Slangerupbanen, hvor han er bleven ansat som
Stationsforvalter, saa hun kan behøve at spare paa Kræfterne. Jeg gik med Glæde igjennem
Snedriverne om til Fru Jensen igaar, for hun har været vred paa mig over noget, som jeg har sagt til
hende om hendes Kristendom, og hun har siddet og bagtalt Fru W. og mig inde hos Fru W.s gamle
Onkel, og saa hjælper det saa godt, naar man viser sig ganske uanfægtet deraf og venlig, som
sædvanlig. Og hun er jo en enlig Stakkel, Fru Jensen, som kun har sit Hus og sine mange Møbler og
sin forlorne Kristendom og tit føler sig ensom, saa jeg vil gjærne vise hende al Venlighed.
Dedde og Johannes har siddet og spillet Skak iaften, det har Dedde været meget forfalden til, siden
Bror var hjemme, og jeg hørte dem engang sige: Ja, hvis Nicolaj nu spillede med Dine Brikker,
kunde jeg saamænd godt vinde; mere takserer de ham da ikke til, og det er vel heller ikke stort
bevendt med hans Færdighed i den ædle Kunst, Skakspil. Dedde skal til at skifte Tænder, og jeg har
lovet ham at fortælle Dig, at han fik to løse trukket ud igaar uden at brøle.
d. 28 januar
Ja, iaften gaar det ogsaa løs med Skak, jeg sidder i Dagligstuen, og jeg hører Dedde raabe ude i
Gangen, mens han forlader Kamppladsen et Øjeblik: Johannes, nu maa Du ikke snyde ved at gøre to
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Træk eller gjøre om, medens jeg er borte. Det er jo en stor Lykke for dem, at de er to baade til Leg
og til Slagsmaal, for begge Dele gjøres jo ubetinget bedst, naar man er flere.
Den sidste Aften, jeg skrev, blev jeg afbrudt af en Invitation til Kaffe paa Apoteket efter Mødet, og
jeg gik saa derom fra 9½ til 11. Overgaard Petersen er Broder til Pastor Petersen i Løsning, tidligere
Bredstrup, og han er en rigtig rar Mand, men efter hans Tale at dømme gaar han i en uafladelig
Frygt for, at han ikke skal have Olien brændende i Lampen, og at han ikke skal udrette nok for
Herren. Han mente, de troende mistede megen Kraft ved ikke at gaa nok til Alters, selv gik han der
hver Søndag, men, har jeg tænkt paa bagefter, hvad har han saa egentlig ud af al den Altergang.
Frygt bringer Pine, Frygt er ikke i Kjærligheden, men den fuldkomne Kjærlighed driver Frygten ud,
og Vi annammede ikke en Trældomsaand atter til Frygt. Efter hans Mening skulde jeg gaa i en
stadig Frygt for, at Mennesker her i Sognet gik fortabt, fordi jeg ikke gik ud og vidnede for dem, i
Stedet for at gaa glad herhjemme ved mine smaa, huslige Sysler og derigjennem lade mit lille Lys
skinne for Mennesker, saa jeg dog Gang efter Gang aftvinger dem den lille Anerkjendelse: Ja, Du
ser jo altid saa glad ud, og det er noget meget stort for mig, som af Naturen er tungsindig. Nej, at
gaa og slæbe paa sine egne og hele Sognets og al Verdens Byrder, det tærer paa Kraften. “Lad os
aflægge al Byrde” og Glæden i Herren er vor Styrke. Han maa selv drive os ud i de gode
Gjærninger, og Han gjør det ogsaa, naar vi gaar med et fornøjet og taknemligt Sind, for jo mere vi
tager fra Ham, jo mere faar vi at give ud til andre, og den Glæde, vi føler i Hjærtet, vil ogsaa give
sig tilkjende ved venlige Blik og milde Ord til Næsten. Priset være Gud, som efterhaanden aabner
vore Øjne og lærer os at gaa ind i Børnekaarene, i Guds Børns herlige Frihed fra at gaa og trælle
under Loven og slæbe paa Bekymringer og komme lige vidt dermed, for det er ikke Hans Veje, men
Veje, vi selv laver os, Omveje, saa vi tilsidst trættes og kommer hid til Ham, som giver os Hvile, og
ser, at det, Han har tiltænkt os, er noget langt herligere, end vi fra først af har anet, det er i Sandhed
Hvile fra alle vore egne Anstrængelser, Uro og Besværligheder. Ja, der er saadanne Ord, som en
bleven ved at komme igjen for mig i disse 10 Aar [efter omvendelsen] og som bliver ved at staa for
mig, indtil de opfyldes for mig, saaledes dette om at aflægge al Byrde og om at omvende sig og
blive som Børn - maaske bliver jeg aldrig færdig med dem, nej rimeligvis ikke i dette Liv.
Far har nu været hentet over til Fru Ravn igjen, saa alt er vel i den gamle Gænge; jeg har jo ikke set
hende siden først i Nvbr, hun var her.
D. 11 Februar
Elskede, lille Adda! Idag ligger der saa megen Sne, saa Mælkevognen maa kastes igjennem, og man
uvilkaarlig maa tænke paa Grønland. Johannes og Dedde kom højst fornøjede hjem fra
Søndagsskole og meldte, at der ikke havde været andre, end dem, nu er de i lange Støvler ude at
skovle. Vi har det nemt idag, da vi tager os en Daase Ryper til Middag, og efter at have siddet og
læst et par Kirkeklokker, kan jeg nu faa Tid til at skrive lidt i Formiddag. Bartholine [Faber] har
været her siden forrige Onsdag og er meget sød og livlig og opmuntrende at have. hun hjælper mig
flinkt med Sytøj hver Dag til Kl. 2-3, og efter den Tid gaar vi saa enten paa Beøsg eller ind i vor
egen Dagligstue, og tager os for, hvad vi vil.
Vi har været til Fru W.s Fødselsdag og Henriette Darlings, en Dag hos Lærer Jespersens og engang
hos gl. Fru Carstensen, og i den forløbne Uge har jeg været to Gange til Missionsuge i Klakring, den
ene Gang med Bibi [Bartholine] og den anden Gang med Maren. Første Gang hørte vi Pastor
Olesen, og i Fredags Grev Holstejn, og da var vi bedt til Aften hos Ole Poulsens, saa Fru W. og jeg
lod Toget kjøre og gik hjem om Aftenen fra Vesterby i Maaneskin. Vi var over 30 samlede i Ole
Poulsens lille hyggelige Hjem, og Oline fra Breth gik til haande og opvartede os med varm Bøf med
Kartofler, Hønsefricassé og The og Smørrebrød, Kaffe og Kage bagefter. Jeg blev jo som den eneste
Rangsperson sat tilbords med Greven, og jeg skulde jo da hilse Jer saa mange Gange fra ham, han
talte ved Mødet klart og kraftigt, som sædvanlig og holdt ogsaa en længere Andagt, før vi skiltes.
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Der var ogsaa en troende Pakmester ved Juelsmindebanen, som kjendte en af vore Sønner, og hans
og mine Forsøg paa at komme overens om, hvem af dem, det var, gav Anledning til lidt Munterhed.
“Ja, det var et højt og pænt, ungt Menneske”. “Ja, det er de begge to.” “Og han vilde være Læge.”
Ligesaa, og saadan blev vi ved i lang Tid. Pastor Olesen talte udmærket om Filip og Skatmesteren,
og Hr. Ruge var med begge de to Gange til vor Glæde; Fru Ruge var ikke rask.
D. 12. Februar
Igaar var jeg saa først til Gudstjeneste i Kirken, og derpaa til Prædiken af Pastor Nielsen i Kapellet,
det sidste var det bedste. Pastor Kirkegaard talte jo om, at man skulde baade passe paa ikke at
gjemme sin Tro for godt hen og ikke spænde den for højt op, overvurdere den, gribe efter de
allerhøjeste Forjættelser, det gjaldt om at holde sig paa det jævne, ellers kunde det gaa os, som det
gik Judas. I Formiddag har jeg skrevet til Søster Helgas [Darling] Fødselsdag og til Din
Svigermoder, som jeg ikke fik skrevet til til Julen. Nu har vi spist Solbærsuppe og Risengrynsklatter
og drukket Kaffe, og nu kan jeg lige skrive et Par Ord til Dig før jeg tager fat paa noget Sytøj. Vi har
jo alle været meget optagne af Kongens Død [Chr. 9]; de stakkels Ringere maa ringe 4 Timer daglig
3 Uger i Træk indtil Bisættelsen. Vi gaar allesammen sortklædte, naar vi gaar udenfor Hjemmet.
Lille Dedde fæstede sine store, spørgende Øjne paa mig en Aften og gjorde mig det Spørgsmaal:
“Mor, mon den gamle Konge nu troede paa Jesus.” Da jeg saa svarede: Det mener de jo, min Dreng,
og saa skal vi jo møde ham oppe i Himlen, undslap der ham kun et langt og dybtfølt A-a-a-hsaadan, som han siger, naar han ser sine Livretter for sig eller naar noget i det hele taget i høj Grad
behager ham, det lød jo rigtig sødt og morsomt. Der har været Missionsuge i Skjold, og der skal
være bleven en 10-12 unge omvendt, det siger jeg da ogsaa A-a-h til. Far har et helt fuldt Sygehus
og for Øjeblikket en Operation derovre. Imorgen indlægges Dr. Guldbransen fra Gramrode, som er
meget syg af Sukkersyge og Tuberkler.
D. 21 Februar
Kjære, elskede, lille Adda! Jeg er kommen for tidlig op idag, for Maren har den svage Side, at hun
ikke vil staa op om Morgenen, og derved bliver min Morgenro jo forstyrret. Jeg ligger og ringer paa
hende, og idag maatte jeg derop, før det hjalp; da der saa var lunt i Dagligstuen, fik jeg Lyst til at
skrive lidt til Dig, for alt kan jo være godt for noget.
Igaar var Forpagter Ravns her efter mange Tiders Forløb, og hun saa ud omtrent som da, jeg saa
hende i Efteraaret. Hendes Forfængelighed synes ikke at have faaet sit Knæk, for skjønt hun jo ser
frygtelig ud for hvem der ikke er vant til at se hende, og skjønt hun næsten aldrig ser et Menneske,
faar hun dog den ene Dragt efter den anden. I sommer fik hun en hvid Silkekjole til
Udstillingsfesten med Prins Christian i Horsens, og igaar havde hun i Anledning af Kongens Død
ny, elegant, slæblang, sort Dragt og ny Plüsch’s Kaabe med Sørgflor om Armen under sin Pelts. Det
værste er, at Forholdet er vist alt andet end godt imellem dem, jeg har nok kunnet forstaa det paa
mange Ting, og jeg tror nok, hun vilde have lettet sit Hjærte lidt for mig igaar, men da han var med,
og Far ikke var hjemme, fik vi jo ikke Lejlighed til fortrolig Samtale, kun nogle faa Minutter, før de
tog afsted. Smaapigerne var med, og de gaar jo nu uden Skolegang, siden Forpagteren sendte Frk.
Raarup ud af Stedet, og Drengene var saa daarlig forberedte til de lave Forberedelsesklasser, de gaar
i, at de maa have ekstra Hjælp og slide forfærdelig i det for at følge med. Fru Ravn sagde, at hendes
Mand var i saa daarligt Humør, saa hun frygtede undertiden for hans Forstand, og hun gjør jo vist
heller ikke noget for at forbedre det.
I Søndags var jeg bedt ud til Pastor Christensens i Anledning af, at Frk. Collet og Baronesse Kurck
var der. Jeg gik da først i Kirke her til Sørgegudstjenste for Kongen, og her var pænt pyntet med
sorte og hvide Baand og grønt, og lige derfra med Toget, spiste til Middag med Fru Christensen,
Frk. Collet og Baronessen (Pastor C. er i Kjøbenhavn). Derefter gik vi i Kirke og hørte Pastor
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Olesen, til 5 The hos Dr. Søderbergs [læge i Horsens], til Aften hos Distrikslæge Lassens og tilsidst
K.M.A. Møde i K.F.U.M.s Sal.
D. 25. Februar
Min elskede, lille Pige! Nu har Fru Balle skrevet til mig, at Fox d. 18 Marts gaar med Breve og
Pakker til Julianehaab, saa jeg begynder at faa lidt Uro over mig, det er jo saa helt uventet, at vi maa
sende Pakker, men jeg er jo henrykt derover, og en Del Tøj har jeg jo liggende parat til at sende.
Værre er det, at jeg faar vist ikke Dagbogen skrevet ud. Jeg har haft saa travlt med at sy mine
daglige Kjoler om, og Bartholine [Faber] hjælper mig trolig dermed; det lykkes ogsaa godt for os,
men det værste ved Skrædersyning er, at den tager jo saa lang Tid for uøvede, saa nogen stor
Dagløn tjener man ikke trods al sin Flid. Vi har ellers haft forholdsvis god Ro til at sidde ved det,
for vi har været fri for Vask og deslige, men nu er saa omtrent alt vor Tøj snavset, saa vi skal til det
paa Tirsdag; nu er Dagene heldigvis lysere. Vi dyrker jo ogsaa Selskabeligheden lidt, havde f. Eks.
paa Bartholines Fødselsdag d. 14.de fint Chocoladeselskab for Fru W, Frøknerne Busch, Fru
Darling og Henriette, Frk. Mygind, Fru Jensen med ung Pige, gl. Fru Carstensen og Fru Grundtvig.
Igaar var vi hos Fru Grundtvig til Afskedsfest for [privatlærerinde] Frk. Busch, som rejser til 1
Marts og imorgen (Fastelavnsmandag) skal jeg have dem til Kaffe i samme Anledning. Fru Ruge og
Søster var kjørende herinde i Gaarden for et Par Dage siden uden at ville have været af Vognen,
men jeg fik dem da overtalt til at komme ind og faa en Kop Kaffe. Søster har det jo saa godt og kan
jo nok melde Dig nyt [hun ventede sig], inden Skibet gaar; det bliver rigtignok morsomt, naar I
engang kan komme sammen med Jeres smaa Børn. Jeg har tænkt paa at hækle to smaa Trøjer, en til
Dig og en til hende, hvis jeg nu kan naa det. Jeg faar jo nu meget at gjøre med at faa Vasken i Stand,
Strømperne stoppet og sendt afsted o.s.v. Onsdag skal jeg jo til Fru Hastrups Fødselsdag, Torsdag til
Fru Carstensens, d. 6 til Fru Ruges, og d. 9 skal saa Fragtmanden have, hvad jeg har, med til
Dampskibet, saa faar Du snart Bud, lille Adda, fra os.
Frøken Mygind har et Børnehjem oppe ved Stationen og har været her et Par Gange; sidste Gang
betroede hun mig, at hun var saa Glad over, at hun havde lært mig at kjende, for forinden var hun
bleven advaret saa stærkt imod at have nogen Omgang med mig. Hun er en gammel Grundtvigianer,
som ser Manglerne ved det grundtvigske Menighedsliv; om hun er omvendt, ved jeg ikke, men hun
vil herefter med til vore Møder. Jeg kommer lige nu fra Kirke, og det, Præsten leverede, var yderst
tarveligt, de begynder ogsaa at hviske derom i Krogene allesammen uden dog rigtig at ville være
ved det, for det har jo nu skullet være saa stort med ham, det gaar omtrent, som med Kejserens nye
Klæder. Gid han selv maatte komme til at se, at han er jammerlig, blind og nøgen.
Fru Dr. Jensens Svigersøn er bleven udnævnt til Stationsforvalter i Farum paa Sjælland, og det
kniber jo for Fru Jensen at komme af med Datteren [Didi], som oven i Kjøbet er sygelig og skal
have en lille. Fru Jensen klynker og klager jo over alting, og Lærer Jespersen gjorde mig den Ære
forleden Dag at sige til sin Kone: Kan Du se Forskjellen paa Fru J. og Fru Th. Det er underligt at
være saadan et tveeget Sværd, saa man paa den ene Side tiltrækker dem og paa den anden Side i høj
Grad frastøder dem. Fru Holbech, Bibis [Bartholine] Faster, havde ogsaa meget advaret hende imod
mig og fremstillet mig som noget at det sorteste sorte. Jeg gaar naturligvis ikke og prædiker for
Bartholine, for hun kjender jo godt Sandheden, men jeg mærker ikke mindste Lyst hos hende i
Øjeblikket til at følge den. Hun er kun optaget af Grublerier over sin Fremtid, over at hun intet har
lært, og at hendes Forældre intet har gjort for hende, at hun er bleven misbrugt i Hjemmet, saa hun
nu er led og kjed af al Huslighed og mere af den Slags, og af og til faar dette Mismod Overhaand
over hende, som jo ellers af Naturen er livlig, munter og vittig. Jeg kan forstaa, at Moster er lidt i
Vildrede med, hvad hun skal gjøre med hende og derfor har sendt hende herover til os med den
Besked, at vi maa beholde hende, saalænge vi vil. Jeg kan ogsaa mærke, at hun har godt af
Adspredelse, og vort Hjem er jo vist fornøjeligere, end hendes. Far er i udmærket Humør, og vi gaar
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hver for sig og gjør vort Arbejde med Glæde og samles med Glæde ved Maaltiderne. Jeg synes jo,
her er stille for en ung Pige og er glad over, at Alvilda er godt anbragt mellem unge og lærer noget,
saa hun kan jo i den Retning intet bebrejde os, men det er jo rart, at Bartholine for en Tid saadan til
en Forandring finder sig godt i at være her. Hun er sød og kjærlig, og det er rigtig rart for mig at
have hende paa den Maade, at jeg intet skal forlange af hende andet, end hvad hun selv har Lyst til.
Hun staar jo meget senere op, end jeg, spiser mine Retter med god Appetit og hjælper mig flinkt
med Sytøj, kommer ogsaa godt ud af det med de smaa.
De har haft et frygteligt Vrøvl paa Sygehuset med deres ny Indretninger, f. Eks. blev
Sygeplejersken [frk. Nielsen] ved at føre Klage over det nye Komfur, det kunde hverken stege eller
bage, Fabrikant Hess fra Vejle blev ved at sende Folk herud uden at kunne opdage nogen Mangel.
Saa for et Par Dage siden blev der holdt stor Prøvestegning. Sygeplejersken anskaffede - for at gjøre
dem det saa svært, som muligt, - en Kjæmpe-Kalvesteg paa 33 , og 3 af Hess’ Folk fyrede og
passede Stegen. Den var ikke engang spækket lidt, men saa stor, at den stødte imod foroven, men
efter 4½ Times Forløb var den baade mør og saftig og smukt udseende. Det var godt gjort, og
Sygeplejersken maatte indrømme, at Ovnen kan bruges. Det er nok dem, der ikke forstaar Sagerne,
de smækker Stegen ind med en Mængde Vand ved og passer ikke at dryppe den, saa den bliver kogt
forneden og brændt foroven. Denne Sag har ikke været ærefuld for Sygeplejersken, hun mangler jo
ganske Dannelse og Selverkjendelse. Her sætter hun aldrig en Fod, og jeg er ganske glad over slet
ikke at blive draget ind i alle deres Forhold, men jeg synes, det er slemt for hende selv at være saa
tilbageholdende, jeg bliver jo kjed af at trække hende herover, naar hun aldrig vil komme godvillig.
Jeg fik et langt og kjærligt Brev fra min kjære Broder Sofus idag, det var en stor Glæde for mig,
han sender Frimærker til Børnene og lover, at han vil skrive til Dig med første Skib. Fru W. er i
Kjøbenhavn med Ellen og nyder Livet. Den gamle Onkel er da endnu paa Apoteket, og Pigen, Stine,
passer ham; to slemme Attentater har hun gjort paa ham i Vinter, først med et Omslag af ren
Karbolsyre, som nær have gjort det af med ham, og siden med en forkert Medicin, som skaffede
ham en slem, indvendig Forbrænding, han sagde fornylig til mig: Hvad mon det næste nu skal
blive? Fru Westphal tager sig jo Livet let, og for hendes Skyld maa der ikke tales om disse Uheld.
Hun kan se alt i det Rosenskjær, som nu passer hende. Saadan indrettede hun nu sin Rejse paa at
kunne vise Ellen Sørgeprocessionen ved Kongens Henfart. Jeg mente, der vilde blive slem Trængsel
for Ellen, det lille Pjevs, men det afviste Fru W. med stor Sikkerhed, hun var gammel Kjøbenhavner
og vidste nok, der var god Plads, naar Toget bevægede sig paa saa lang en Strækning. Nu var der
nok en Sammenstimlen, som aldrig før, i Gaderne, og Ellen opnaaede nok at staa bagest i en
tætpakket Folkemængde og se Spidserne af Fanerne, der førtes med i Toget, det var jo da altid
noget. Derimod, den Sommerdag, da Johannes og Alvilda var taget til Militærrevue ved Horsens,
forskrækkede Fru W. mig med, at der maatte hendes Børn rigtignok ikke komme med, for hun
vidste nok, hvordan det gik til, de smaa blev altid trampet ned, og det kunde let koste Liv og
Lemmer. Da var det gaaet dem saa storartet, de havde faaet Plads først i Rækken paa den umaadelig
store Omkreds, og de kom højst velfornøjede hjem, men jeg havde da været lidt ængstelig ovenpaa
den Beskrivelse. Nu skal Dedde saa til at gaa i Skole hos Fru W.’s Lærerinde, saalænge det nu varer
med Apoteket.
Fru Balle skriver idag, at Elisabeth skal rejse d. 20 Maj, det bliver jo ikke let for hende at sende
den lille, skrøbelige, fine Datter afsted, det lader da nok til, at Elisabeth vil besøge os, før hun rejser,
det vil jeg jo gjærne have. Fru Balle maa rigtignok have meget at tænke paa.
D. 2 Marts
Kjære, elskede, lille Adda! I min Travlhed maa jeg have et Par Ord skrevet til Dig, for nu er jeg saa
øm om Hjærtet ved Tanken om, at Dagbogen snart skal afsted, og det gjælder nu at benytte Tiden.
Jeg sender nu, hvad jeg har, af de Ting, som Du har skrevet om, og saa er det jo en behagelig Tanke,
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at det, der mangler, kan sendes til Septbr, Du faar jo nu Tid til at underrette mig om, hvad Du
nødvendigvis skal have. Jeg sender Dig et Stk. Sengetøj, som enten kan bruges til en lang Dug eller
skjæres over til to, jeg synes jo nu ikke, Du kan have videre Brug for Duge til 12, men Du kan jo
lade mig vide, hvad Du i Øjeblikket har mest Brug for, og saa kan mit næste Indkjøb rette sig
derefter. Vi fik vort Tøj godt vasket og tørret og har baade rullet og strøget en Del af det idag, for
Børnene skulde have noget sendt, og i Eftermiddag har jeg haft travlt med at pakke Vadsæk til dem
og en stor Bylt til vor gamle Barnepige, Randine, som trængte haardt. Det er noget af det værste, jeg
kjender, at komme til at rode i mine gamle Klæder, men det maa jo gjøres engang imellem, og man
finder jo gjærne en Del, som kan baade glæde og gavne. Hun har nu efter sin Mands Død faaet Nr. 8
Barn, og hun skrev til mig, at alt var jo saa snavset, da hun kom op, men det var saa svært at faa lidt
tilovers til Sæbe og Brændsel, da de jo kun lige har til Føden.
Bartholine og jeg har været til Fru Hastrups Fødselsdag i Onsdags og unge Fru Cartensens igaar, stor Dameforsamling begge Steder, og nu er vi glade over, at der er et lille Pust inden Fru Ruges paa
Tirsdag. Det kan nu ogsaa blive for meget af det gode. Havde man ikke sit Strikketøj med, var det
da ikke til at holde ud at tilbringe saa mange Eftermiddage med Snak og Kaffe. Iaftes lagde vi saa
Tøjet sammen paa nær Lagnerne, som knap er tørre endnu.
Faster Maries næstældste Søn, Christian, er syg og skal paa Sygehuset. Han har ligget temmelig
længe med Feber og har nu Vand i Lungesækken, saa det er ikke helt uden Fare. Dr. Guldbransen
fra Gramsrode har ogsaa ligget her en Tid med Sukkersyge og Tuberkler paa Lungerne, skal se at
komme paa en Sanatoriekur. Vi har da været saa raske i Vinter ikke engang forkjølede, de store i
Kjøbenhavn ligesaa undtaget et Par Dage, Bror maatte holde sig inde, netop under
Bisættelseshøjtidelighederne, som de andre jo fik med fra først til sidst.
Fru Hastrup var da saa uhyre fornøjet med sin Fødselsdag, og hun har jo i Virkeligheden aldrig
haft det bedre, end nu [i sin enkestand]. Sønnen [lægen Ragnvald Hastrup] tager jo mere Hensyn til
hende, end Faderen gjorde, og han styrer deres Pengesager meget fornuftigere, saa der nu ikke
mangler noget nogen Steder. Det er jo ogsaa rart for Fru Hastrup at have sin Pension, saa hun er jo
selv temmelig selvstændig stillet, og Halfred skal have Præliminæreksamen til Sommer. Det
mørkeste Punkt er vist Helge, for han kan jo intet blive til, han gaar hjemme, skjønt de holder en
gammel Karl. Herredsfogedens var der om Aftenen, og Fru Hastrup tager ogsaa undertiden ud i
Selskab med sin Søn baade til Baron Wedel paa Villiamsborg og til den ny Ejer af Braaskovgaard,
Grev Ahlefeldt. Sidstnævnte har haft lidt ondt ved at finde sig en passende Omgang, for Egnen er
ham vel missionsk; han tør hverken binde an med Møgelkjær eller Skjerrildgaard, men PollnerPetersens og Hastrups kan gaa.
Nu skal vi til at spise til Aften, og jeg maa sige Dig Farvel for denne Gang, min egen Pige, Du ved
ikke, hvor meget jeg tænker paa Dig, dog, Du kan maaske gjøre Dig en lille Forestilling derom, naar
Du ser paa Din lille Nicolaj og husker paa, at saadan holder jeg ogsaa af min lille Pige, som nu kan
staa paa egne Ben,
D. 4 Marts
Idag har Far og jeg været til Alters, og i Eftermiddag har vi Møde her. Det gjør saa godt at faa en af
Pastor Busch’s Prædikener ovenpaa vor Kirkegang, saa jeg glæder mig til den sammen med
Vennerne, hvoraf flere ogsaa var til Alters. I næste Uge bliver der Missionsuge i Bjerre, og Pastor
Kierkegaard bad pænt om at den maatte blive til Velsignelse. Imorgen Aften skal Præstens drikke
The hos os, for de var her i Onsdags, da jeg kom hjem fra Dr. Hastrups, og da kunde jeg ikke saa
godt bede dem om at blive, for vi havde ikke Varme i Dagligstuen, men nu er vi kommen over
Vasken, og det skal saa være imorgen, inden Aftenmøderne begynder i Bjerre; imorgen er det
Eftermiddag Kl. 4. Fru W.s nye Lærerinde, Frk. Christiansen, kommer i næste Uge, og jeg tror, det
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vil blive en stor Fryd for Dedde at gaa i Skole, og at han er lærnem; lidt er der jo hængt ved fra
Johannes, f. Eks. af Tabellen, Vers og den Slags.
D. 8 Marts
Idag har jeg pakket 3 store Pakker, 1 med en røget Skinke og 2de Oksetunger for at sende dem
afsted til Dig imorgen, Resten kommer saa afsted om nogle Dage. Gid Du nu maa blive glad ved
mine Indkjøb, min egen, lille Pige. Det er jo iaar en Trøst, at der kan sendes en Gang til. Jeg har jo 3
store Flasker Saft staaende til Dig fra Niels Hansens Kone, men jeg maa nok lade dem staa og vente
med at sende Kasser til Efteraaret. Husk endelig at lade mig vide, om Du mangler Æg og ønsker
nogle sendt, for det kan jo saa godt lade sig gjøre til Septbr. Augustæggene er netop saa gode at
opbevare og ikke for dyre endnu. Sig mig ogsaa, om Du kan bruge de tomme Rypedaaser. De
Ryper, vi har smagt hidtil af den nye Sending, har været udmærkede, og Laksene er dejlige, det er
da en stor Ting, at I har saadan god Fisk. Vil Du have nogle Kartofler til Septbr, eller har I nok af
dem, jeg vil jo gjærne vide det, saa Du vil nok besvare mig disse Spørgsmaal og i det hele taget sige
mig, hvad Du helst vil have til Efteraaret. Har Du Sirup deroppe, eller vil Du gjærne, at jeg skal
bage nogle brune Kager til Dig? Jeg har ikke haft Tid dertil nu, og i Sommer, da Skibet gik, var det
saa varmt at bage.
Det gik pænt og godt i Mandags med Præstens og Fru Westphal, og jeg var ikke slem imod dem.
Han har nok hørt om mig, at jeg kun kan tale om aandelige Ting, for han gjør sig altid den største
Umage for at føre Samtalen saa højt tilvejrs, som mulig, jeg holder snarere lidt igjen og bliver ved
Jorden, for vi skulde da være alene for at faa noget virkeligt Udbytte af en Samtale. Vi fik en god,
varm engelsk Bøf med Kartofler, koldt Bord og Æblekage af tørrede Æbler tilsidst - alt stillet an saa
festligt, som jeg kunde.
Tirsdag var det jo Fru Ruges Fødselsdag, og hverken Fru Westphal eller Fru Hastrup kunde komme,
og jeg kom for sent, for jeg maatte først med Far over at se den gamle Bedstemoder [i Barrit] endnu
engang, for det er nu vist snart paa det sidste med hende, man kan nu ikke engang tale med hende,
hun ligger i en Døs, klager sig undertiden, kan et Øjeblik ad Gangen kjende en, men glemmer det
straks igjen. Jeg var saa kun en Timestid paa Skjerrildgaard, for baade Ruges og vi skulde til Bjerre
at høre Pastor Christensen. Bartholine og jeg gik derop i piskende Regnvejr, saa vi var næsten
gjennemblødte.
Igaar var Onkel Faber her fra Morgentoget, og hans Søster, Fru Holbech, kom herud med 3 Toget,
og det var saa meget rart. Kl. 6½ fulgte vi dem til Toget og gik saa atter til Bjerre, hvor Pastor
Olesen prædikede. Begge Aftener drak jeg Kaffe hos J. Samuelsens, og Kirken var propfuld, saa der
var jo stor Glæde. Faber blev saa kort, for han skulde hjem for at holde Møde sammen med Pastor
Holt. Han var rejst herover for at hjælpe sin afdøde Brors [Hugo] Kone med Raad og Daad, saa han
maatte være et Par Dage i Vejle. Niels Hansens Kone er meget daarlig, nyder intet, har ingen
Afføring, men Opkastninger, saa vi venter hendes salige Udgang naar som helst. Søster holdt sig da
paa Benene sin Moders Fødselsdalg over, men hun saa ikke ud til at kunne gjøre det ret meget
længere. Fru Ruge havde faaet saa mange store Broderier af sine Døttre, saa det var en Lyst, de syr
jo nydeligt allesammen. I Slutningen af Marts har Pastor Christensens bedt mig om at komme derud
til et lille K.M.A. Møde og vise Medlemmerne nogle Billeder og fortælle dem lidt af, hvad jeg
kjendte til grønlandske Forhold; det turde jeg jo ikke sige Nej til for Sagens Skyld.
Søndag d. 11 Marts
Min egen, elskede Adda! Tiden nærmer sig, da Dagbogen skal afsted, saa jeg maa skynde mig med
at skrive, hvad jeg ved. Den gamle Bedstemoder (Bebe-ba) som Du kaldte hende i Modsætning til
bebe-hav, døde Natten mellem Torsdag og Fredag og skal begraves paa Onsdag. Igaar meddelte
Lollesgaard os i Telefonen, at Søster havde faaet en lille Pige [Vibeke Lollesgaard], sikken en
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Herlighed for Fru Ruge og de mange Døttre at faa fat i saadan en lille Dukke. Søster var tapper og
flink lige til det sidste. Stakkels Didi [dr. Jensens datter], som imorgen flytter til Sjælland, og som
var her et Øjeblik igaar for at sige Farvel, ser ud som en Dødning, ja, jeg har næsten aldrig set en se
saa daarlig ud, undtagen Fru Ravn, da hun kom fra Norge. Det maa være svært at have saa faa
Kræfter at begynde Ægteskabet med. Apoteket er nu opslaaet ledigt, saa i Slutningen af Maj vil det
blive bortgivet, og Fru W.s Tid vil snart være omme, skjønt hun har ikke kunnet tænke sig det og er
nu lige begyndt med en ny Lærerinde og har fæstet to nye Piger til Maj. Hun tænker nu igjen paa at
flytte ud til Braaskov i [stationsforvalter] Andersens Lejlighed. Igaar var Bibi [Bartholine] og jeg
omme hos hende til Chocolade paa Gudruns Fødselsdag.
I Eftermiddag er jeg ganske ene hjemme med Dedde og Ellen [Westphal], som underholder ham
lidt, for Far og alle de andre er gaaet til Møde i Bjerre, hvor Missionsugen sluttes af Sergent
Hundvad. Bartholine har taget flittig Del i Møderne og til min store Glæde vist sig lidt blød overfor
Ordet, saa det lader næsten til, at hun og Maren har det omtrent ens, at de er overbeviste om
Sandheden, ved, at Lykken er paa Guds Vej, men - hvordan skal man komme ind paa den - hvordan
skal det gaa til? Det gamle Spørgsmaal: Hvad skal jeg gjøre for at blive salig; maatte det blot blive
saa uopsætteligt for dem, at de gik til Gud og ikke til mig for at faa det besvaret.
Iaften skal Far og jeg til gl. Fru Carstensens Fødselsdag, Apoteker Topps er der. Jeg skal hilse Dig
mange Gange fra Diddi og fra Faster Marie, som drak Kaffe hos mig igaar, hun kommer i denne tid
og ser til sin Søn, som ligger paa Sygehuset, og som nok har Tuberkler. I Pintsen holder K.M.A. nok
Konference i Silkeborg, det bliver nok rart, og det er ikke umuligt, at jeg kan komme med, for
Drengene kommer nok ikke hjem. Holger læser stærkt til Eksamen, og Bror skal til Studentermøde
hos Pastor Stricker i Græsted. Kommer Alvilda hjem, kan hun nok gaa og fornøje sig herhjemme
med de smaa eller kjøre ud med sin Far i det Par Dage, jeg er borte. Der var jo ogsaa Tale om, at jeg
skulde til Mosters Sølvbryllup d. 30. Maj (Ugen før Pintse), men nu talte Faber om, at de maaske
vilde til Kjøbenhavn at holde det, ligesom vi. Der var for saa vidt mindre Gund for dem, end for os,
som de kunde ligesaa godt samle Børnene hjemme, og de har jo Plads og har ikke boet paa Stedet i
saa mange Aar, saa de havde ikke saa mange Hensyn at tage, som vi, men den kjære, lille Moster
har jo ikke Kræfter til megen Besvær, saa jeg tænker, hun vil helst forsvinde fra det hele og saa først
samle Børnene hjemme om sig i Pintsen og 2 Pintesedag holde et stort Havemøde med
Kaffedrikning for Sognets Beboeere.
Jeg gad nok vide, hvad lille Bartholine skal blive til, hun er jo saa led og kjed af Husvæsen under
den Form, som hun kjender under fra Hjemmet, hvor Moster lod alt hvile paa hende, og jeg glæder
mig over, at vi holdt to stærke Piger, mens Du gik i Huset herhjemme, og at Hovedansvaret altid laa
paa mig, saa Du fik da ikke altfor meget af Byrderne, det er saamænd ogsaa tidlig nok, naar man
selv bliver Husmoder, og det er godt at begynde med Lyst og friske Kræfter. Saa fik Du jo ogsaa
Dine visse Penge hvert Aar, mens Bibi vist aldrig har en Skilling, som hun kan kalde sin. Hun og
jeg sidder og har travlt med en Kjole, som Du skal have til din Fødselsdag. Nederdelen er af det
fineste, engelske Klæde, saa den skal være ekstra god. Livet er af en Rest Fløjel, som Fru Lorentzen
ikke kunde faa et Liv ud af, saa prøvede vi selv, og vi synes da, det er stort nok, det er jo ikke let at
sy saadan helt ud i Luften, saa vi syr det jo som Bluseliv, og saa kan Du selv sy Foret ind i Ryggen
og foran. Kan Du ikke sende et Maal hjem for en anden Gangs Skyld. Hvis Du nu mangler et dagligt
Liv, kan Du nok selv sy et af det graa Kjoletøj efter det Flonels Morgenliv, Du fik ifjor, det saa saa
let ud, og Ærmerne kan jo være ganske glatte nu. Af det samme graa Tøj kan Du nok faa en
Bærekaabe med Flonels for, eller en Trøje til Nicolaj, hvis han mangler noget Overtøj. Sig mig, om
han trænger til en blaa Frakke med forgyldte Knapper, en saakaldt Stortrøje, for saa vil jeg forære
ham en til Vinter. Fortæl mig, hvordan Du anvender hvert Stykke, saa jeg kan tænke mig, hvordan I
ser ud i Klæderne.
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I morgen Aften skal jeg hente Penge i Horsens til Sygehuset, saa kjøber jeg Blomster til en Krans
til Bedstemoder og en stribet Bluse til Nicolaj, som sammen med de Fløjls Bukser skal være hans
Fødselsdagsgave. Dedde har anskaffet sig en stor Trillebør, for at hans lille kan staa til Nicolajs
Afbenyttelse, naar han kommer herned. Vi taler jo derom og glæder os allerede dertil i stor Maade.
Nu ved jeg næsten ikke mer idag, andet, end at jeg elsker Jer og takker Gud for Jer og beder Ham
velsigne og bevare Jer, og at vi her har det ganske udmærket. Far er frisk som en Fisk og i bedste
Humør og ikke bliver overanstrængt i Vinter. Sygeligheden er meget mindre, end ifjor, Apoteket har
f. Eks. i Februar Maaned 900 Kr mindre, end ifjor, og dette i Forbindelse med, at de har faaet
Telefon paa Sygehuset, giver ogsaa mig betydelig mere Ro. Far nyder sit Maaltid paa Sengen i god
Ro og tilbringer saa det meste af Formiddagen paa Sygehuset, hvor de fleste Konsultationer ogsaa
vises over, spiser saa til Middag og drikker Kaffe, kjører nogle Ture, besørger sine Skriverier og
slutter Aftenen med at læse sine Aviser paa sin Sofa. Jeg gaar før i Seng, men staar jo ogsaa før op
og under mig jo aldrig et Øjebliks Hvile om Dagen; jeg har jo en umaadelig Mængde Haandarbejde.
Dedde er en sød, lille Skoledreng og meget opmærksom mod sin Lærerinde, bringer hende
Vintergjækker o.s.v. Ellen [Westphal] er en lille, stille og blid Pige, mens Inger [storesøsteren]
regjerer despotisk over Johannes og Otto [Grundtvig] og sine andre Undersaatter; hun kan jo blive
dygtig, og Johannes er en godmodig Fyr, som har godt af at bøje sig, ligesom Alvilda i sin Tid fik
sin bedste Opdragelse af Gudrun [Westphal], og har nu siden saa usigelig let ved at komme
igjennem Livet, saa Fordelen er helt paa vor Side. Johannes og Dedde er søde og fornuftige Drenge
at tale med, men de kan rigtignok slaas, saa det ryger om dem, uden at de dog mener noget ondt
dermed. Fru Grundtvig er højst venlig for Tiden og sender mig Æg og andre Smaahilsener. Niels
Hansens Kone lever endnu, har i 3 Uger ikke nydt noget. Bedstemoder [i Kbh] skrev efter en
Maaneds Tavshed da endelig et lille Brev til mig igaar og sendte mig nogle Appelsiner, jeg tror, det
har været meget besværligt for hende i Vinter med en daarlig Pige, og at det har taget meget paa
hendes Humør.
D. 14 Marts
Min egen, kjære, elskede, lille Adda! I Formiddag naaede vi saa at faa de to sidste Pakker afsted, saa
nu har jeg sendt 5 ialt, 1 indeholdende én Skinke og to røgede Tunger, 2 store Tøjruller, 1 Kasse
med en Kjole til Dig og flere Smaating og endelig en Tøjpakke med Løg indeni og 2 smaa røgede
Tunger, som er fra Hr. Grundtvig til dig, husk nu det. Fru Grundtvig sendte ogsaa et Glas
Hindbærsyltetøj herop, men det syntes jeg ikke kunde være med denne Gang, saa det venter nu
sammen med Niels Hansens Kones Ribssaft. Skinken anmoder Far Dig om at koge, for vi er bleven
saa kloge nu herhjemme, at vi aldrig spiser raat Kjød, ligesaalidt som Mælk. Nederdelen haaber jeg
passer Dig, men vi vilde ikke sy Linning paa, for hvis den er for vid, skal den jo syes lidt ind i alle
Sømmene, det kan Du let selv gjøre. Vi satte For i den, for at den engang kan vendes og være som
ny paa den anden Side, for det er jo saadan svært, godt Tøj. I den sidste Pakke, den med Løgene, var
der ogsaa en Del Kirkeklokker og andre Blade. De to ensfarvede Stykker Bomuldstøj (Peber og
Salt) er altsaa det, Du har bestilt til de andre Damer. De 22 Al. til to Kjoler koster 46 Øre Al, og det
mindre Stykke 34 Øre, det var en Rest og noget tyndere, end det stribede. Bordterne koster 6 Øre
Al, hvis Du vil sælge af dem i Alenvis, og 1.75 Øre for hele Stykket. Du behøver ikke at sende mig
Pengene, for det er ikke mer endnu, end jeg har af Dine. Nicolajs Bluse er nok for stor, jeg havde en
mindre hjemme, som var sød, men jeg var bange for, at den straks skulde blive for lille i Vask, og
saa syntes jeg, at Du kunde let sy denne lidt ind i Sømmene. Pas nu paa, at Du faar alle 5 Pakker, jeg
har været saa glad over at pakke dem ind, for dette var jo saa helt uventet at kunne sende Pakker
med Fox.
Idag har Far og jeg saa været til den gamle Bedstemoders begravelse, og den var jo da i alle
Maader stillet saa pænt og nydelig an. Vi samledes Kl. 12 i Hjemmet [Gården Thorborg] til
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Chocolade og Kaffe og Præsten og Degnen talte forholdsvis pænt og hjærteligt. Kisten var ikke
lukket, og Bedstemoder saa sød ud, og alle holdt jo af hende og viste hende megen Kjærlighed og
Godhed i hendes Alderdom. Pastor Ammentorps har i Sandhed været pæne imod hende, og det
undrede mig, at de ikke var bedt med hjem efter Begravelsen, ligesom Degnens. Vi spiste saa Suppe
med to Slags Boller, Steg og Kage og kjørte derefter hjem. Kirken var pænt pyntet, og der var trykte
Sange, hvoriblandt: Min Død er mig til gode. Jeg skulde hilse Dig fra Fars Broderkone i Horsens,
som Du vel kan huske. Begge hendes Døtre er bleven gift, den ene med en Dyrlæge i Aarhus med
Ansættelse paa 4000 Kr, den anden med en Bogholder i Horsens [Christian Kjergaard Petersen,
bryllup i Hjørring 3. mar 1906]. Manden [gæstgiver Jørgen Thorborg] ser frygtelig øllet og tyk ud.
Baade Hr. Ruge og Dr. Hastrup talte, og det har været en slem Pine for dem, for Pastor A. gjør det
jo saa længe. Postmester Hansen var ogsaa med og saa da nogenledes vel ud. Nu er jeg træt og vil i
Seng, godnat, mit elskede Barn, saa slutter jeg Dagbogen imorgen og sender den afsted. Gid Du maa
have det godt!
D. 15 Marts.
Ja, saa skal jeg til at sige Dig Farvel, min lille Pige, og saa sender jeg Jer 1000 kjærlige Hilsener, og
jeg beder Dig sige til Din kjære Mand, at Dagbogen er ogsaa til ham, saa han maa undskylde, at der
ikke er noget særligt Brev til ham, I er jo som et i mine Tanker. Det vil jo da glæde Eder at høre, at
vi har det saa godt allesammen, ja, jeg synes næsten usædvanligt godt; vi kunde ikke have det bedre.
Lille Dedde sidder ved Siden af mig og synger, som han plejer, og lige efter Middag gaar han med
stor Højtidelighed og Samvittighedsfuldhed i Skole, og hans Lærerinde siger, at han fatter hurtigt.
Bartholine bliver her vist en Stund endnu, for det lader ikke til, at hendes Moder bryder sig om at
faa hende hjem, hun er nu engang bleven kjed af Hjemmet og maa helst være ude. Bliver hun her i
April, maa hun jo staa op om Morgenen og gjøre nogen Nytte, for da skal vi jo gjøre Huset rent, ja,
nu maa hun selv om det, hun er en sød Pige. Lev nu vel og 1000 kjærlige Hilsener til Jer og vor
elskede, lille Nicolaj.
Eders Moder.

Johannes
Johs Thorborg (10 år) til sin mor, Agnete Thorborg, hos Alvilda Levinsen i Kbh:
Torsdag d 20/9 1906
Kære Moder!
Hvordan er Rejsen gaaet? Du har det vel godt og er kommen godt der over. Det gaar godt med
Dedde, i Dag var han ude i Haven. Jeg kommer fra Lotte hvor jeg morede mig godt. Jeg holder
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Regnskab med hvor meget vi giver ud imens du er borte. Jeg længes meget efter at komme hen til
Moster og være hos dig. Bedstemoder har det vel godt vil Du hilse hende og Onkel August fra mig
også Holger, Frederik, Alvilda og Onkel Frederik. Venlig hilsen fra Din
Johannes.
Bernhard Willer til Johs Thorborg:
Aulum 5-10-07.
Kjære Johannes!
Til Lykke med et nyt Aar igjen.
Du gaar jo i Skole nu, men jeg ved ikke rigtig om Du opholder Dig i Hornsyld eller i Horsens, det
kunde Du jo gjerne lade mig vide og fortælle mig lidt om, hvordan det i det hele gaar. Theodor er i
Kjøbenhavn. Han bor hos sin Søster og gaar i Skole derfra - baade hun og hendes Mand underviser i
Skolen og kan altsaa rigtig forstaa at hjælpe ham til Rette hjemme og vejlede ham. Han er meget
fornøjet dermed.
Herren give Dig nu et godt Aar, at Du maa gaa frem i Visdom og Yndest baade hos Gud og
Mennesker, baade i Hjemmet og i Skolen.
Kjærlig Hilsen fra Din hengivne
Bernh. Willer.
Hils ogsaa Dine Forældre!
E.S. Ja, det er sandt, Pungen er da til Dig og ikke til Dine Forældre, skjønt de kunde maaske trænge
mere til den, dog har Du vel ogsaa lidt Mønt paa Lommen en Gang imellem.
Min Kone sender ogsaa Dig og Dine Forældre en hjertelig Hilsen.

Anna Boeck og Holger Thorborg, forlovelsesbillede dat. oktober 1907
Fra Holger Thorborg til Johs Thorborg i Horsens:
Kbh 1/12 07
Kære Johannes!
Jeg har fået Lyst til at skrive til Dig i dag, skønt jeg i grunden ikke har saa forfærdelig god tid. Jeg
har vist også en gang lovet Dig et brev, og så er det jo bedst, at jeg ser at få mit løfte opfyldt.
Nu er Du jo begyndt at leve dit Liv paa egen hånd - borte fra hjemmet og alene. Det er en stor
forandring - det ved jeg, jeg har jo selv prøvet det samme. Jeg har også ofte i den tid, jeg boede i
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Horsens, undertiden følt mig noget ensom - ikke fordi jeg ikke havde nok af gode mennesker at ty
til - det havde jeg, og det har Du jo også - men fordi jeg undertiden følte savnet af en rigtig god og
fortrolig ven, med hvem jeg kunde tale om alt, hvad der lå mig hjerte, og hvem jeg kunde få til at
forklare mig alt, hvad jeg gerne vilde vide besked om, om saa mange forhold i livet, som jeg ikke
forstod. Saa hændte det mig også en gang imellem, at jeg kom i forbindelse med kammerater eller
andre, som ikke var så gode og fine, som de kunde have været - og det har jeg ofte været meget ked
af bagefter, for det er noget af det værste, der kan ske for en.
Se nu vilde jeg gerne have, at Du skulde mærke, at “de store brødre” ikke blot er nogle kedelige
gnavne, ældre herrer, der gør vrøvl, naar “de små” forstyrrer dem i deres videnskabelige studier, og
altid har så mange kritiske bemærkninger, de skal fremkomme med - men at Du skulde mærke, at
Dine store brødre først og fremmest gerne vil være Dine gode venner, der altid er rede til at forstå
Dig i alt og hjælpe Dig på alle måder, hvor vi kan. Måske har Du slet ikke brug for os nu, og så skal
Du ikke tænke nærmere over det, men den dag kunde jo komme, og så ved Du, at vi altid er rede; vi
har jo selv været i din alder, og Du og jeg ligner jo efter sigende hinanden så meget, så det var jo
ikke utænkeligt, at vor udvikling kunde komme til at ligne hinanden en del.
Jeg haaber, at Du i et og alt udvikler Dig til at blive en rask dreng, der ikke er bange for noget, men
gaar paa med frejdigt mod (vadsker Du Dig stadig væk med det kolde vand hver dag? -det er
udmærket, og når man ikke har styrtebad, er det lige så godt - det er en brillant vane at komme i fra
drengeårene; men hvis man ikke er i vane dermed, er den kolde vintertid naturligvis ikke den bedste
tid at begynde på). Du er jo glad ved at gå i skolen, ikke sandt.
Vil Du hilse Ludv. Schmidt mange gange fra mig og sige ham tak for hans venlige lykønskning til
Anna’s og min forlovelse. Jeg skal hilse Dig fra Anna - hun holder meget af Dig. De kærligste
hilsener fra Frederik og fra Din gamle bror
Holger.
Fra Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 26/1 08
Min elskede Dreng!
Overfor de mange Anfald, [han havde blindtarmsbetændelse] Du nu har havt, og særlig i
Betragtning af, at det sidste synes at være noget værre end de foregaaende, tør jeg ikke længer holde
igen. Jeg vil nu i hvert fald bede Paulli om at se op til Dig og beder Dig derfor om at holde Dig i Ro
indtil han kommer - altsaa i Sengen. Det er bedre, at han kommer til Dig end at Du skal gaae til
ham. Skulde han ikke have Plads paa Diakonissestiftelsen og ikke faae det i den nærmeste Tid, kan
vi jo henvende os til Schou. Min egen elskede lille Bror jeg forstaaer saa godt, at Du er i Færd med
at blive træt, og det er maaske ogsaa urigtigt at fortsætte som hidtil. Derfor gør som Du selv synes
det er bedst, og saa vil vi bede Gud om at han vil velsigne den Mands Haand, der skal udføre
Operationen. Jeg for min Part overdrager Dig fuldt ud til min Guds Kærlighed og Barmhjertighed,
vis paa at han vil kun det bedste for Dig og for mig. Mor véd Du er stærk i Gud og kan taale Alt.
Under alle Omstændigheder det er min store Trøst her i Livet, naar jeg tænker paa, enten at jeg den
ældre snart kunde blive taget fra Jer eller at en af Jer kunde blive taget fra mig, at vi om en liden
Stund atter skal samles og saa leve Evigheden med hinanden der hjemme, hvor alt er som det skal
være, og hvor vi skal se ham, vi har har troet paa, ham der aabnede os Hjemmet der oven til.
Elskede lille Bror jeg kan jo meget daarligt være hjemmefra, hvor inderlig gerne jeg end vilde være
hos Dig, naar Tiden til Operationen kommer, men jeg har bedt Mor om at tage over til Dig i den
Tid, og skulde der tilstøde noget, saa selvfølgelig rejser jeg trods alt. Men jeg lever jo i Haabet om,
at min egen Dreng vil overstaae denne som de tidligere Operationer og saa faae en lysere Fremtid.
Du kan jo godt sige til Paulli, at Du helst vil have Chloroform, da Æther virker saa ubehageligt paa

54

Dig, medens Chloroformen ikke har generet dig. Før om en halv Snes Dage eller et Par Uger bliver
det vel næppe, da Processen jo helst skal være i Ro først , men det er jo muligt at Paulli ønsker Dig
ud paa Diakonissestiftelsen enten med det samme eller i Løbet af nogle Dage for i Ro at forberede
alt. Naa nu farvel min egen søde elskede Dreng, Gud i Himlen velsigne og bevare Dig for sig og for
os.
Din egen Far.
Hils min kære elskede Holger, vi ere saa glade ved at have Anna som er meget sød og rar og tillige
en god Hjælp for Mor.
Påskrift til Holger:
Kjære elskede Holger! Jeg haaber da, at Brors Tilstand nu er en saadan, at han faaer lidt at spise - i
hvert fald Havresuppe og Mælk -, thi ret mange Dage kan det jo ikke gaae an, at han er fuldstændig
uden Næringstilførsel. Skulde det ikke endnu gaae an, at han spiser, maa han have Clysmate nutr.,
men i saa Fald maa Du jo have Læge tilkaldt. Prof. Paulli haaber jeg kommer enten imorgen
Mandag eller senest Tirsdag, men det er jo muligt, at I ikke kunne vente saa længe. Du maa jo da
gaae til ham og er der noget ivejen for ham, da til Prof. Jens Schou, som saa vedblivende behandler
og eventuelt foretager Operationen. Det er saa svært at være saa langt borte, naar der er Alvor paa
Færde, men i Nøden lærer man at vende Blikket opad.
Din egen Far.
Note: Der er bevaret flere breve fra farfar til Frederik om den forestående operation, som blev
foretaget af professor Paulli. Bl. a. flg:
Fra Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 4/2 08
Min kære elskede lille Bror!
Jeg vil idag væsentlig blot sige Dig dette, at jeg er ved godt Mod. Jeg troer, at Gud vil være saa
barmhjertig at lade mig beholde min Dreng, og at han vil gøre Dig frisk. Læs Ps 91-11 og 14-16 V.
Nu haaber jeg, at Du er rigtig glad over at have Mor hos Dig; at have sin Mor om sig, naar man er i
Nød paa en eller anden Maade, er vel nok bedst af alt - næst efter dette at have fat i Jesu Haand. Det
bliver nok ikke før paa Fredag, at Operationen skal gøres, men Tiden gaaer jo nok, og det er altid
godt at være ordentlig forberedt. Jeg har meget at bestille for Tiden. Der er 26 paa Hovedafdelingen
og desforuden mange Køreture at gøre; under dem har jeg Tid til at sidde og tænke paa min egen
kære Dreng, tænke med Tak til Gud paa hvilken herlig Skat han har givet mig i Dig, og saa stiger
Bønnen varmt fra Hjertet om at han i sin Naade vil mage det saadan for mig og for Dig, at vi maa
faa Lov til at følges ad endnu en lille Stund her paa Jord. Jeg skal hilse Dig fra Pastor Kierkegaard;
han var her idag for at høre til Dig. Vil Du sige kære lille Mor Tak for Brevet idag; jeg haaber at
skulle kunde sende hende nogle Linier i morgen, idag vil det ikke lykkes. Og hils ogsaa min egen
kære Holger fra mig; sig ham at Anna er en udmærket Husholderske, hun kan baade lave god Mad,
vaske op og fyre i Kakkelovenen - hun er kort sagt en Knop. Naa nu maa jeg nok sige stop, da det er
paa Tid at faae Brevet sendt op. Modtage saa tilslut min egen elskede Dreng min allerkærligste
Hilsen og Tak for alt hvad Du har været, er og bliver for
Din egen Far.
Fra Anna Boeck til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 23.2.08
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Kære Frederik! Mange Tak for Kortet i Går, det var så rart at se Din Skrift igen - og det er dejligt at
vide, at Du snart er helt rask . - Du kan tro, at jeg er lykkelig i Dag - for jeg har fået Lov at komme
med de andre over til D9. Du kan jo nok begribe, at det er det - at komme over til Holger - som er
det vidunderlige. - Å jeg er så jublende glad, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv der kom Brev fra Mor i Dag, at jeg måtte nok, så du nu kan tro, vi er optagne af Forberedelserne [til
Holgers kandidatfest] - og det bliver rigtig nok forfærdelig morsomt også at se Dig til Festen - for
naturligvis kommer Du jo med; til den Tid er Du jo helt rask - og så vildet da først rigtig være
festligt, når vi kan have Dig med - så håber jeg også, at Du skal komme til at beundre mig i en fiks
ny Kjole. […].
Fra Anna Boeck til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 27/2 08
[..] Ja, Du kan rigtignok tro, at vi glæder os ganske styrtende - Vivi og jeg navnlig - Din Mors
Glæde går i en noget højere Retning, om jeg så må sige - for hun sagde i Aftes, at hun glædede sig
rigtignok meget mere til at komme til at sidde til Bords med Abraham, Isak og Jacob - hvilket jeg
nu ikke af et oprigtigt Hjerte kan sige, at jeg gør - jeg vil unægtelig helst - og det meget helst sidde
til Bords med Holger og Dig - “ak ja - Du er ikke så fromt anlagt Anna”, siger Vivi - den Hykler!
[…]. I Morgen skal Du vel lidt op - hvor jeg dog glæder mig til at se Dig. - Jeg har på
Fornemmelsen, at jeg burde komme med en kristelig Betragtning i Enden af dette - om jeg så må
sige - ugudelige Brev - men jeg føler, at min “sorte” Sjæl ikke er i Stand dertil - og det er jo egentlig
i høj Grad sørgeligt - ja - ja - lille Frederik - vi to kender heldigvis hinanden - og forstår hinanden ellers skrev jeg heller ikke sådan, ved Du - jeg vil imidlertid skynde mig at lukke Konvolutten inden
Din Mor kommer - for ellers risikerer jeg, at hun vil læse Brevet - og det vilde dog vist være mindre
heldigt. Mange kærlige Hilsner fra Anna.
Fra Frederik Thorborg til Jens Thorborg:
Kbh 22-3-09
Kære Fader! Rigtig hjærtelig til lykke med Din fødselsdag i morgen! Jeg vilde gerne være hjemme
og overbringe Dig min lykønskning personligt, men det er jo umuligt; og det vigtigste er jo ogsaa at
vide, at I har det godt derhjemme.
Nu til april er jeg færdig hos “min ven” [prof. Sylvester] Saxtorph, der altid har kaldt mig
Schousboe, fordi han forvexlede mig med en af det navn, hvad der hver gang har været ham en
kilde til stor glæde.
Den ene frk. Ammundsen (Caroline) ligger for tiden paa V vistnok for frachira coelli femoris; jeg
fik det tilfældig at vide i gaar hos onkel Frederik, da jeg i denne tid ikke kommer paa kvindesiden.
Men jeg har ikke været henne at hilse paa hende, da hun er ganske forstyrrret i hovedet endnu efter
faldet, der skete for nogle dage siden.
I dette semester har jeg medicinsk reserveklinik hos reservel. paa III Jørgensen. Det er jo meget
interessant at begynde selv at undersøge patienter, men let er det ikke; man maa haabe paa, at det
kommer med øvelsen. Naar jeg kommer hjem i sommerferien, kan jeg nok trænge til at øve mig i at
stetoskopere paa tuberkuloseafdelingen. Nu kun de kærligste hilsner til Dig selv og Mor og alle de
andre.
Din hengivne Frederik.
Fra Agnete Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 2 maj 1909
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Kjære, elskede, lille Bror! Det var helt rart at se en Vadsæk fra Dig, jeg har ligefrem længtes efter
den. Vi har vasket og gjort rent og slidt forfærdelig i det, da vi manglede Judithe [Addas
grønlandske pige], og da hun saa endelig kom var hun syg og er kommen paa Sygehuset med
Bronchitis. Vi har faaet en ny Pige, som er ligesaa pæn som Marie, og hedder Johanne, det kan blive
rart, naar hun nu bliver lidt kjendt, for det er ikke rart at skifte. Nu er Du jo flyttet, gid Du maa faa
nogle gode og lykkelige Aar paa Studenterhjemmet. Jeg kan godt lide, at Du er der. Jeg vilde saa
gjærne have et Billede af Dig, vil Du ikke gjøre mig den Glæde at gaa op til Buchhave lige med det
samme, han har taget saadan et udmærket Billede af Balle. Vil Du ikke have Dig en Cycle, saa kjøb
en. Jeg skal hilse Dig fra Helga Ruge, som har været her i Eftermiddag. Du ved vel, at Carl
Christian [Ruge] er bleven konfirmeret i Sorø, han var hjemme i Paasken og kommer nu igjen i
Bededagsferien for at tilbringe d. 8de (Faderens Dødsdag og Moderens Fødselsdag) her. Hvor jeg
dog glæder mig til, at Du kommer herover til Pintse, Du skal ligge i det nye Gjæsteværelse med
mine nye Duntæpper. Stakkels Gjørup [Margrethes bror Ernst læste også medicin], det var sært, han
ikke kaldte paa Dig om Natten. Jeg haaber, han er bedre nu. Lille Johannes skal flytte til Oktober,
idet Fru Hansen har lejet en Lejlighed paa Smedegade. Baade han og Dedde er rare og flinke. Deres
Duer lægger Æg og faar Unger og lykkes godt. Helge Hastrup er igjen i Byen og besøgte os
forleden, og Halfred er jo en begejstret K.F.U.M.er. Lev nu vel, mit eget Barn, kjærlig Hilsen fra
Din egen Mor.
Note: Adda var med børnene og Judithe i Danmark for sommeren.

Fra Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 2/5 1909
Min egen kære Dreng! Nu skulde jeg lige til i Ro og Mag at benytte min Søndag Eftermiddag til at
skrive lidt til Dig, men saa kommer der mod god Søndagsskik Bud efter mig til Barrit, saa nu bliver
der kun Tid til lige at sende Dig en Hilsen, mens Vognen bliver forspændt. Godt var det da, at din
Sygdom saa snart ophørte, og at Du nu efter hvad Adda og Du selv meddeler atter er arbejdsdygtig.
Man faaer jo endel Forskrækkelser her i Livet, men det er vel godt det samme. Nu er Du
forhaabentlig flyttet ind paa Hjemmet, og gid Du da nu maa befinde Dig vel i dette dit nye Hjem. Vi
har det med stor Travlhed - meget ude og meget paa Sygehuset; i de sidste 2 Maaneder har
Belægningen været ca 40. Du begynder jo nu paa 4de; vær nu forsigtig min egen Dreng, det er jo
slemme Sager, man der har med at gøre, og man maa derfor have et Øje paa hver Finger for at
undgaae Infektion. Jeg glæder mig allerede nu saa smaat til snart at se Dig; der er jo Udsigt til at Du
kommer hjem en lille Tur i Slutningen af Maaneden. - Naa nu har jeg været i Barrit - til en
Abortblødning - , men nu er Klokken ogsaa over 8, og Hansemand skal snart afsted. Jeg skulde,
inden jeg igen glemmer det, endelig have at vide, om du har været til Session; lad mig vide det lidt
snart. Judithe er stærkt forkølet med udbredt Bronchitis og slem Feber, hvorfor jeg idag har lagt
hende over paa Sygehuset. Vi har jo nu Adda og Børnene igen, men 2 Maaneder gaae snart, og saa
er Herligheden forbi; inden den atter oprinder, begynder jeg at blive gammel. 8 Aar i min Alder er
jo en lang Tid. Iaar er jeg 40 Aars Student; jeg gad vide, om der bliver nogen Festlighed i den
Anledning - endnu har jeg ikke hørt noget, der tyder herpaa. I denne Maaned skal vi vel sagtens
have nyt Valg til Folketinget, gid det maatte blive til Gavn for Folk og Land. Jeg venter mig dog,
saaledes som Sagerne har udviklet sig, intet godt. Den onde Loke i dansk Politik, J. C.
[Christensen], har desværre endnu ikke udspillet sin Rolle, og han helmer ikke, før han i sin
egensindige og egennyttige Trods og i sit umættelige Magtbegær har draget Ulykken over os, hvis
der da ikke sker noget aldeles uventet. Det saa saa lyst ud for en Tid siden, men nu … Ja endnu
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raader alligevel Gud for Danmark, og det maa være vor Trøst. Ja saa endnu engang til Lykke med
Flytningen kære lille Bror, og lykkelige Aar ønsker jeg Dig endnu engang paa det rare
Studenterhjem. Lev vel til vi ses, de kærligste Hilsener fra os alle, ikke mindst fra
Din egen Far.
Hils min kære elskede Holger saa mange Gange.

Adda og Frederik Balle med Agnete og Nicolai.
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hjørring 27/9 1910
[…]. Vil Du ikke nok henstille til lederen af Eders for øvrigt vist meget respektable socialist- eller
nihilistklub, at han for fremtiden undlader at sende mig de mapper, der dog vistnok er bestemt til
Dig - med mindre jeg er bleven optagen som æresmedlem i samme samfundsstormende,
kapitalfordelende, jordudstykkende og retfærdighedsfremmende selskab, der er jo så meget her i
denne verden, der ikke går efter fortjeneste, så en kan aldrig vide.
Note: Han var kirurg på Brønderslev sygehus og havde foretaget 92 operationer.
Frederik Thorborg til Johs Thorborg i Horsens:
Rosengaarden 8-10-1910
Kære Johannes!
Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme hjem til Din konfirmation, men naar nu baade Anna og Holger
kommer, synes jeg ikke, at det gør saa meget, og da jeg skulde rejse baade lørdag og søndag nat, tror
jeg ikke, at nogen af os vilde faa nogen fornøjelse ud af det. Derfor maa jeg jo nu nøjes med
skriftligt at sende Dig min hilsen og ønsket om alt godt for Dig i anledning af konfirmationen.
Det er rart, at Du kommer herover om en ugestid, saa skal jeg se at faa tid til at være en del
sammen med Dig. Hvis Du vil skrive til mig, hvad dag og med hvilket tog Du kommer, skal jeg se
at komme til banegaarden og tage imod Dig, hvis jeg kan. Da vi altsaa saa snart skal ses, vil jeg ikke
skrive noget større brev til Dig, men endnu kun bede Dig hilse Far og Mor og alle de andre.
Kærlig hilsen fra Din hengivne broder
Frederik.
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Jens Thorborg med Johs og Carl Gustav.
Fra Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld den 9-3-1911
Det gør ogsaa mig meget ondt min egen kære Dreng, at du har faaet denne Hjertesorg at bære paa.
Men gennem Sorger kan man luttres, og derfor maa Du ikke se det som noget rent uforstaaeligt, at
Gud har ladet denne stærke Følelse voxe op i Dig, naar han dog ikke vilde tillade den at leve.
Enhver god Følelse i os, ogsaa de der maa skrinlægges, har Evighedsbetydning for os, og vi maa
ikke ønske nogen eneste saadan Følelse, selv om den ikke fik Lov at udvikles videre og selv om den
medførte Smerte, ud af vort Liv. Og gaaer vi til Gud med hvad der trykker os og beder ham hjælpe
os i Nøden, saa skal han, som jo kun vil os godt, nok bringe noget godt ud af det, der i Øjeblikket er
saa svært, og Livet kan endda blive lyst og skønt at leve, om det ogsaa ikke just bliver saadan, vi
havde tænkt os det. Og det vil jeg da nu bede min egen Dreng gøre, se paa den Sag som en Sag der
er i de bedste Hænder, Guds egen gode Haand, bliv stille for ham, og han som formaaer alt skal nok
paa en eller anden Maade faa dit Hjerte trøstet. Og modtag saa til Slut min egen elskede Dreng min
kærligste Hilsen; jeg vil i Fremtiden i endnu højere Grad end hidtil, mere indtrængende bede til Gud
for dig, at han altid vil være Dig nær.
Din egen Far.
Note: Margrethe kom på det tidspunkt sammen med en anden.
Fra Agnete Thorborg til Frederik Thorborg og Margrethe Gjørup i Kbh:
Hornsyld den 15/3 1911
Kære, elskede lille Bror og Margrethe!
Nej, hvor er jeg dog lykkelig! Det er da den største Glæde jeg kunde faa. Til Lykke, kjære Børn! Det
er underligt for mig at tænke paa, at der nu er en, der er lige saa glad over lille Bror, som jeg var, da
jeg første Gang fik ham, og som jeg har været lige siden, for Bror har jo altid været mit
Søndagsbarn, og jeg er Dig saa taknemlig, lille Margrethe, for, at Du holder af ham og herefter vi
dele ham med mig. Og, lille Bror, jeg kan saa godt forstaa, at Du vil have Margrethe, og vi vil
gjærne have hende allesammen og tage hende ind i vore Hjærter, ja det har vi allerede gjort. Du skal
være hjærtelig velkommen som Datter her i Hjemmet, og vi takker Gud for Dig og er visse paa, at
det er Ham, der har styret det hele saaledes og vil lede Jer og os herefter. Skriv nu snart til os igjen
og fortæl os lidt mere om, hvordan det hele er gaaet til, og sørg saa for at underrette Anna, saa
Margrethe kan faa en Indbydelse til Brylluppet, saa vi kan ses der.
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Kan I saa ikke tage ned til os hertil Lørdag Aften og blive her om Søndagen i det mindste; om
Mandagen er det jo Brors Fødselsdag, men jeg ved ikke om I kan blive her saa længe. Søndag og
Mandag skal Holger og Anna spise til Middag her, saa det bliver jo Fryd og Glæde. Nu kan jeg da
ført rigtig glæde mig til Brylluppet [Holgers og Annas d. 1. april] og til at ordne det smukke lille
Hjem [i Hornsyld] for de nygifte. I Paasken skal I vel saa til Herning? Hvad siger Margrethes
Forældre? Jeg vil bede Jer meget om straks at gaa op til Bedstemor, som holder saa meget af Bror;
hun er gammel og skrøbelig, og det vil glæde hende meget. Ret længe skal vi vel ikke tie stille, det
er der vel ingen særlig Grund til, men vi venter naturligvis Jeres Tilladelse først. Nu skal jeg lige
skrive til Drengene og lidt til Adda i min Dagbog. Hun vil blive glad! Far og Alvilda er højst
oplivede.
Kjærlig Hilsen fra Jeres hengivne
Mor og Svigermor.
Fra Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld den 15/3 1911
Kære lille Bror! Ja det var rigtignok et lykkeligt Brev ovenpaa al den Elendighed forud. Frk Bech
[senere gift med Sv. Lomholdt] kom springende ind til mig, mens jeg stod og forbandt en Patient,
og sagde, at Vivi havde noget, hun endelig skulde sige mig. Og ved at se paa Frk. Bechs glade
Ansigt fik jeg øjeblikkelig en Anelse om, hvad det betød, saa det var mig ikke helt overraskende, da
Vivi saa fortalte mig den lykkelige Vending i Sagerne. Jeg er jo saadan i al Almindelighed Optimist
og havde derfor stadig gaaet og tænkt: De to skal vist alligevel trods alt have hinanden, og det gaaer
nok i Orden engang, men hvornaar det bliver - om der maaske skal gaae “baade Vinter og Vaar”, ja
saavidt gav mine formodninger mig intet Svar, og at alt skulde blive godt saa hurtigt, havde jeg intet
Haab om, saa dit Brev blev paa den Maade alligevel den glædeligste Overraskelse for mig. Nu kan
vi da rigtignok fejre Brylluppet i Lønborg Præstegaard med fuld Glæde, og der faaer vi jo da
selvfølgelig din Margrethe at se. Hils hende nu saa mange Gange fra mig, jeg takker hende i mit
Hjerte for den Lykke, hun skænker min egen kære Dreng, og beder til Gud, at I to maa faae den
lykkeligste Fremtid ved hinandens Side.
Din egen Far.
Frederik Thorborg til Anna Boeck i Hornsyld:
[udat, Kbh 1911]
Kære Anna!
Tak for dit sidste brev! jeg kan kun svare som sidste gang, at jeg er fuldstændig enig med Dig i det,
Du skriver. Du må undskylde mig, at det har varet så længe, inden jeg har svaret; men det har sine
ganske særlige grunde!
Troer Du, at I kan lave lidt om på bryllupsmiddagsbordet, f.ex. noget i retning af, at jeg ikke fik
Ingeborg Erlang tilbords, men en anden, der er kommet til at stå mig - og for resten også Dig betydeligt nærmere?
Jeg sigter hermed til en ung dame, som for øjeblikket sidder lige overfor mig ved samme bord og
skriver til sine svigerforældre i Hornsyld. Hun hedder Margrethe Gjørup og er Dig jo heldigvis ikke
ganske ubekendt, og jeg er egentlig ikke særlig bange for, at jeg skal have skuffet Dig med mit valg.
Jeg vil slet ikke udmale Dig noget i retning af følelser; dem kender Du jo nok selv i forvejen.
Nå, nu får Du ikke mere for denne gang, Du har vist også nok ikke sandt? Du behøver ikke fortælle
dette til flere end højst nødvendigt.
Kærlige hilsner fra os begge
Frederik.
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Kære Anna!
Der er jo i virkeligheden ikke mere at sige. Frederik sidder og spytter paa frimærker lige overfor.
Jeg er kommen paa det punkt, hvor jeg ikke kan tænke mere.
Kærlig hilsen Margrethe.

Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hjørring 15/3 1911
Min egen kære broder!
Det kan jeg sige, at Dit brev i dag voldte mig en af de største og reneste glæder i mit liv! hvor er jeg
lykkelig over Dig - over Jer to - over os fire.
Kære lille Bror -, jeg har været med til at dele Dine sorger og ængstelser, de har ligget tungt på
mig. Så meget større er min glæde nu ved at kunne dele din glæde. Det var lige det, Du trængte til.
Nu ser jeg så frimodigt Din fremtid i møde. - At Anna er bleven ganske vild af henrykkelse, det er
jeg ikke i tvivl om. Nu skal Du alligevel høre, hvad Din kloge svigerinde skrev til mig 14/2-1911:
Margrethe G. er nu et storartet pigebarn - mon det dog ikke skulde kunne blive hende og Frederik nu ses de jo øjensynligt en del igen - det vilde blive Frederiks frelse, er jeg vis på. - Sådan så hun
altså på det for en måned siden. Anna er nu ikke så helt dum på de punkter.
Nu kan jeg neppe tænke mig, at det vil blive Dig så stor en overvindelse at rejse over til den jyske
hede til April. Jeg har nu tænkt mig, at Du holder påskeferie med det samme, tager til Herning fra
brylluppet til påske og, at I så kommer til Hornsyld i påsken. Var det ikke en god plan! Vi må have
tid til at tale rigtigt sammen alle fire.
Du vil måske være så elskværdig at overbringe min svigerinde vedlagte brev. Og lad mig så snart
høre lidt nærmere. Vær nu for en gangs skyld ikke så kneben. Du kan jo forstå, at det er skrækkeligt
for mig at sidde alene her oppe nord for Limfjorden i disse bevægede dag.
Den kærligste hilsen fra Din egen broder Holger.
Agnete Thorborg til Johs og Carl Gustav Thorborg, Smedegade 45, Horsens:
Hornsyld d. 15 Marts 1911
Kjære, lille Johannes og Carl Gustav!
Jeg skal lige skrive og fortælle Jer fra Bror, at han er bleven forlovet med Margrethe Gjørup, en
Datter af Apoteker Gjørup i Herning. Vi er saa lykkelige over det allesammen, og vi haaber, at hun
kommer med til Brylluppet [Holgers], saa I kan faa hende at se. I kan jo saa skrive til Bror paa
Søndag, naar I er hjemme. Der maa endnu ikke tales derom til nogen. Nu er Bror jo ogsaa rask, saa
det ser da saa godt ud altsammen. Lille, Johannes, vil Du ikke telefonere hjem engang paa Fredag,
for hvis der er nogle Ærinder til Lørdag, noget, jeg gjærne vilde have Dig til at tage med hjem. I maa
gjærne bede hver en Kammerat herud paa Søndag, saa kan jeg ogsaa faa Besked derom, naar I
telefonerer. Alt vel herhjemme! Hils Fru Hansen [logiværtinden]. Kjærlig Hilsen fra Far, Alvilda og
Eders egen Mor.
Fra Agnete Thorborg til Frederik Thorborg og Margrethe Gjørup i Kbh:
Hornsyld den 17/3 1911
Kære lille Bror og Margrethe!
Mange Tak for Jeres Breve. Som jeg citerede for Alvilda: “Hav Tak, Du lille Fugl, for Du har
sunget, ellers var mit Bryst af Længsel sprunget.” Jeg kan jo ikke holde det ud i disse Dage uden at
faa Lov til at følge Jer lidt paa Jeres Vej. Alvilda modtager jo alle mine Hjærteudgydelser Dagen
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igjennem, og jeg ved ikke, hvad jeg skulde gjøre uden hende, men nu maa jeg jo have Lov til at tale
aabent om min Glæde. Om 14 Dage kan I godt spare Jer - at sende Kort ud, der er da ingen
Fornøjelse ved at faa et Kort med en gammel Nyhed. Lad saa hellere helt være, som vi hidtil har
gjort i vor Familie, saa gaar det ganske af sig selv, og man risikerer ikke at tilsidesætte nogle; sine
allernærmeste skriver man jo til. Tænk, at Apoteker Gjørups straks kunde rejse over til Jer; nu er det
rigtignok spændende, om de kan lide Bror. Jeg skrev igaar en lille Hilsen til dem, som de jo altsaa
ikke har faaet. Glem nu ikke at skrive til Adda, Skibet gaar d. 1. April, og jeg har sendt 1 Kasse med
Syltetøj og 2 store Pakker afsted idag. Bror, sørg for, at der kommer et godt Billede derop af
Margrethe. Adda vil blive glad. Jeg havde netop faaet et lidt forknyt Brev fra Bedstemor, som jo
lider meget af Gigt; hun er da bleven henrykt; jeg har skrevet til hende idag. Hermed Bogen fra Far,
der som sædvanlig har travlt - er i Bjerre for Tiden og skal med 3 Toget. I har jo da selv skrevet til
Holger? Farvel, kjære Børn, alle mine kjærlige Tanker er hos Jer. Det er næsten som en Drøm for
mig, at min lille Bror har opnaaet saa stor en Lykke; jeg var saa bange for, at han skulde blive en
indesluttet og distrait Professor. Nu bliver Du vist aldrig i daarligt Humør mer, lille Bror.
Kjærlig Hilsen fra Far og Eders hengivne
Mor og Svigermor.

Johs, Jens, Agnete, Holger og Anna, Dedde, Margrethe og Frederik samt Vivi, påsken 1911
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Margrethe Gjørup, 1911

Frederik Thorborg, 1911

Familiebillede fra Thorborg gården 1912. 30-årsbrudeparret Niels og Karen Thorborg i midten.
Stående: Ungkarlene Søren og Aage. Parret Agnes og Oluf med sønnen Sigurd (f. 14/8 1911),
Ægteparret Agnes og Axel med datteren Kamma (f. 8/6 1906). I forgrunden: Familien Andrea og
Christian med Karen Kirstine (f. 9/4 1911) samt Olufs Karen hos bedsteforældrene (f. 4/11 1909).
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Vivi Thorborg i Grønland til Johs Thorborg i Horsens:
Godthaab d. 2. Juli 1911
Kære Johannes! Ja, du sagde vel, at saa havde du alligevel ret, jeg skrev ikke, da du ikke fik Brev
første Gang; men nu skal jeg da begynde i god Tid, og næsten førend jeg skriver til nogen anden.
Adda ligger i Sengen for Tiden; men nu haaber jeg da, hun snart er ovre sin Sygdom. Jeg har lige
vasket lille, dejlige Knud Erik[f. 17/5 1911], som jeg er Gudmoder til, og lagt ham i Seng. Nu kan
hans Moder jo ikke passe ham. Saa maa hans Fader og jeg skiftes dertil. Du kan ellers tro, jeg har
det storartet. Særlig var jo den første Tid, hvor vi alle var raske, morsom med Udflugter og
Selskaber. Men nu faar vi det nok rart igen, naar Adda kommer op.
Det var meget morsomt at se Judithe igen, og jeg skal hilse saa mange Gange fra hende. Hun gaar
nu aldrig mer i dansk Dragt, men altid i grønlandsk. Jeg synes for Resten, de Dragter er saa
nydelige. Til daglig gaar vores Piger i Bomuldsanorakker; men til lille Brors Daab, havde de
Silkeanorakker med store Perlekraver og fine, broderede Knæstykker. Det saa godt ud. Vores anden
Pige hedder Mathilde og Karlen, Søren, saa vi har det godt med Tjenestefolk. Til at begynde med
havde Judithe næsten glemt alt sit danske; men nu gaar det bedre for os med at gøre os forstaaelige
for hinanden. Jeg har spurgt Adda, om du ikke kunde faa en Kajak i Stedet for den, du blev snydt
for, og det kunde du godt. De havde netop en. Den skal saa blive sendt, saa snart som muligt; men
denne Gang bliver det vist ikke, for mens Adda er syg, kan vi jo intet faa pakket. Jeg ser hver Dag
Massser af Kajakroere, og det ser meget morsomt ud; det kan gaa i en strygende Fart. Drengene
øver sig i en lille Sø eller Oversvømmelse udenfor vore Køkken- og Spisestuevinduer. Hvordan gaar
det i Skolen? Skal I saa have den lille [Karen Margrethe ]Theilade i Huset?
Hvordan har din Ven, Svend Rix det? Hils ham fra mig. Kom I saa ud paa den Udflugt? Du og
Svend og Hr. Rix! Du maa endelig skrive og fortælle om alt muligt. Bliver I nogle dygtige
Spejdere? Jeg skal hilse dig fra hele Familien heroppe og ogsaa fra Judithe. Vil du hilse Fru Hansen
[logiværtinden i Horsens] og Ellen og Hans Eigil [hendes børn] mange Gange fra mig. Jeg aftalte
vist med Fru Hansen, at jeg skulde skrive til hende heroppe fra; men det bliver en anden Gang.
Lad mig nu se, at du er flink til at skrive. Rigtig mange kærlige Hilsner fra din egen Søster
Vivi.
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Johannes, Andrea Hansen, Karen Margrethe Theilade, Hans Eigil Crone Hansen, Dedde og Ellen
Hansen. Fru Hansens børn og logerende.
Brevdagbog fra Vivi Thorborg i Godthåb, Grønland til forældrene i Hornsyld 15/10 1911 til 17/4
1912:
Søndag d. 15 Oktober 1911
Kære, søde Far og Mor! Det er en hel sær Fornemmelse allerede nu at skulle begynde paa et Brev,
som I først faar en Gang næste Foraar; men det er jo bedst at tage det i Tide. I kan tro, det var nogle
urolige Dage, mens “Hans Egede” laa her. Hele Huset flød i Breve og Pakker, og naturligvis kom
der nogle uforudsete Breve, som skulde besvares i sidste Øjeblik. Et Par glemte jeg da ogsaa i
Forvirringen, og det er jo kedeligt med sidste Post. Saa havde vi stadig Visitter fra Skibet og fin
Frokost de 2 Dage, Skibet laa her. Men det er jo altsammen meget fornøjeligt. Man trænger jo til at
se andre Mennesker en Gang imellem. Nu har jeg saa faaet min sidste Elev Karen Margrethe, saa nu
er Skolen i fuld Gang. Nicolai og Lanne gaar fra 9-12, og saa har jeg Agnete, Karen og Klaus Lynge
en Time fra 10-11. Vi har jo en dejlig Skolestue oppe hos mig med et stort firkantet Bord. I Aften er
vi bedt til Aften hos Bestyrer Bugges; men først skal vi til dansk Gudstjeneste Kl. 2 i Eftermiddag.
Det har vi hver tredje Søndag. Jeg har siddet og øvet mig ved Klaveret i Formiddag. En af
Seminarieeleverne, Rosing, og jeg spiller nemlig Violin og Klaver sammen. Det er rigtig morsomt.

Vivi med ledsager i kajak, Grønland 1911
d. 22 Oktober
I kan tro, her er Fest i Dag. I Formiddags kom der Bud, at der var fanget Hval, og hele Skolen
styrtede til Fjælds for at se alt fra første Begyndelse. Det var nu for tidligt. Baadene var endnu for
langt borte og kunde kun ses i Kikkert; men man sluttede sig til, at de havde én Kripokrak, fordi de
laa tæt op ad hinanden og affyrede flere Skud, som de plejer at gøre ved den Lejlighed for at
underrette om Fangsten. Her var vild Jubel, for det siger noget for Grønlænderne, om de faar Mad i
Huset inden Vinteren, og en Hval forslaar jo noget. Det var saa heldigt, at Baadene mødte Doktoren,
der i Motorbaad kom inde fra Fjorden, og han bugserede dem saa hertil. Det var Lavvande i
Eftermiddag, saa den kommer først i Land i Morgen tidlig; nu blev den foreløbig fortøjet i Havnen.
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Jeg tog straks med Kateketen, Niels Lynge, ud til den i Baad og fik Dyret undersøgt. Det var meget
morsomt; men det var ingen stor Hval af en Hval at være. Derfor var den jo alligevel ret
imponerende, et enormt Hovede havde den, og Munden stod aaben, saa jeg kunde se alle Barderne.
Grønlænderne var allerede i fuld Gang med fra Baade at flaa Huden af. Kødet maa de ikke røre, før
Hvalen er paa Land. Men der er jo et tykt Lag Hud ovenpaa, som er en meget yndet Ret heroppe,
ogsaa ofte af danske. Det kaldes Mattak. Vi fik i sin Tid nogle Daaser Mattak heroppe fra og
undredes over, hvad det var for noget; men det er altsaa Hvalhud. I Sommer fik vi flere Gange
Mattak; men det var fra Hvidhvalen, en ganske lille Hval. Vi lever for Resten højt for Tiden paa
Oksekød, som vi har faaet fra Sydgrønland. Det er en rar Afveksling fra Renskødet, som jo ellers
ogsaa er godt. Harer og Ryper har vi ogsaa faaet en Del af i den sidste Tid; men forleden Dag fik vi
et Par Vildænder, som er noget af det lækreste, jeg har smagt. Vi har for Resten ogsaa været bedt ud
til Aften hos Bestyrerens, hvor vi blev trakteret med de lækreste Kyllinger, man kan tænke sig. Saa
vi lever jo højt for Tiden. I Gaar Aftes havde jeg Rovsing heroppe for at vi kunde spille sammen, og
det gik rigtig udmærket. Nu skal jeg have nogle Noder hos Fru Bugge for at kunne akompagnere
hende og Hr. Røjkær. De spiller begge Violin, og det er saa morsomt, naar der er flere Violiner.
Frederik spillede ogsaa lidt paa sin i Gaar Aftes med Rovsing og mig. Saa spillede vi
Salmemelodier, for han spiller ikke saa meget. I Aftes skal vi naturligvis ned til Doktorens. Det gaar
ikke saa sjældent paa; men de sølle Mennesker har ikke andre end os, for Bestyrerens kommer de
ikke mer sammen med, og Selskab kan de ikke undvære.
Nu med 4. “Hans Egede” har Doktoren faaet en Søster herop. Hun er vist paa min Alder, et lille
Pjog, men vist meget skikkelig. Til næste Aar skal hun videre nord paa, op til en anden Broder. Jeg
har da haft den Glæde, at Søren, vores Karl, der forleden gav min Ræv Vand, kom hjem og
erklærede, at det var Nr.1. Grønlænderne, der fanger Ræve, sælger nemlig Skindene i Butikken og
faar Penge efter Skindenes Værdi, Nr. 1, 2 eller 3 er der. Det er vist sjældent, at en Ræv i
Fangenskab har Skind Nr. 1; men denne har ogsaa et særlig godt Opholdssted. Den har været lidt
vild den sidste Tid; man mærker, den bliver ældre; men jeg fik den da alligevel op paa Armen i
Dag, og saa er den saa sød.
d. 30 Oktober
Nu skal I høre lidt om min Fødselsdag, der jo da var den festligste Fødselsdag, jeg endnu har
oplevet. Om Morgenen var der dækket det flotteste Fødselsdagsbord til mig, en hel lille
Bundtmagerforretning lignede det. Adda gav mig nogle Skarvskind, Frederik et Par flotte Skier,
Nicolai en fin Alkeskindshat og Krave og Agnete en Citytaske af Sælhundeskind. Den er meget fix,
kan I tro. Lille Denge [Knud Erik] vilde da heller ikke staa tilbage, men mødte med et
Vinduestæppe og en blaa Expeditionshue, som man bruger heroppe. Af Lanne Bugge fik jeg en
vældig stor Æske Kattetunger og af Karen Margrethe en lille Blomst. Ved Middagstid kom min lille
Fødselsdagskammerat, Bestyrerens Koks lille Datter, Sara, med et Par elegante, højrøde kamikker
med Broderi foran og foret med Sælskind. Det var jo en stor Gave. Jeg gav hende et Silkebaand til
Kant om Anorakken, en lille Broche, som jeg købte i København, inden jeg rejste og et Par Vanter.
Kl 3 var jeg med Børnene til Kaffe hos Kokkens paa Genvisit. Bestyrerens var der ogsaa. Saras
Fødselsdagsbord stod saamænd ikke tilbage for nogen dansk lille Piges; det var en hel lille
Udstilling.
Om Aftenen skulde den egentlige Fest finde Sted over i Gymnastiksalen. Der er lige kommen en ny
Kakkelovn, saa den blev indviet den Aften. Der skulde først være Koncert og bagefter skulde vi lege
og danse. Alle de danske var indbudt, samt Seminarieeleverne og nogle unge Piger. Sara var der
naturligvis ogsaa med sin Forældre. Hr. Røjkær og nogle af Eleverne havde pyntet Salen i den Grad
nydeligt med Masser af Flag og Vimpler. De har saa mange heroppe fra Ministerbesøget. I den ene
Ende af Salen var lavet den mest glimrende Musiktribune ved Hjælp af Gymnastikskamler, der var
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stillet i en Halvkreds og dannede Grænsen mellem den og Tilhørerpladserne. Paa hver Skammel
stod der en Lysestage, midterst en vældig stor, saa en eenarmet, saa en trearmet til hver Side og saa
smaa igen, saa det hele straalede i Lys. Bagved stod Orglet og de høje Nodestativer, hvorved
Violinspillerne stod. Der var ti Violiner, én Violoncel og Orgel. Det lød udmærket i den store Sal.
Jonathan Petersen spillede Violoncel og Fru Bugge og Hr. Røjkær hver en Violin, Resten var
Seminarister. Fru Bugge var i et elegant lyseblaat Toilette, alle de andre havde hvide Anorakker
med højrøde eller blaa Slips. De Seminarister, der ikke spillede med, havde enten hvide eller
højrøde Anorakker paa. Seminariet har nemlig saadan en Del Anorakker, der bruges ved festlige
Lejligheder, særlig ved Fodboldkampe. Det ser nydeligt ud.
Saa var der stor Thedrikning. De danske gik over til os. Og bagefter morede vi os igen paa det
vældigste. De unge Seminarister er yderst fornøjelige, og de fleste forstaar godt dansk.
Nu gaar alt igen i den gamle Gænge. Der er blevet fanget en Kripokrak igen, noget større end den
sidste, saa det er jo rart. Desværre skar vores Karl sig ved Flænsningen i Fingeren og ligger nu syg
af Blodforgiftning.

Vivi med Knud Erik okt. 1911.
d. 5. November
Tusinde kærlige Hilsner og Lykønskninger sender jeg min kære, lille Mor til din Fødselsdag i Dag!
Tænk, at du nu er 50 Aar! Vi talte om i Morges, hvor heldigt det var, at det var Allehelgensdag i
Dag, saa du kunde fejre din Fødselsdag med at gaa i Kirke og synge “den store, hvide Folk vi ser”.
Vi skal ogsaa i Kirke i Dag, da der er dansk Gudstjeneste Kl. 2. Det er dejligt, Holger og Anna nu
kan være med til Fødselsdagen, og Drengene kommer jo nok hjem fra Horsens. Det er ubegribeligt,
hvor Tiden gaar. I Overmorgen har jeg været her i 5 Maaneder. Men jeg har ogsaa min Dag godt
optaget. Nu er jeg nemlig begyndt for Alvor at læse grønlandsk. Saa hører Frederik mig 10 Minutter
om Dagen, og det er meget morsomt. Musikken gaar det ogsaa lystigt med. Nu er det ikke alene
Rosing og mig, der spiller, men vi bliver bedt ned til Fru Bugge en Gang imellem om Aftenen. Hun
spiller jo ogsaa Violin, og det lyder saa godt med flere Violiner. I Forgaars Aftes var Jonathan
Petersen ogsaa med. Jeg er jo temmelig højtidelig ved at skulle spille for saa mange dygtige
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Mennesker, og naar det bliver for svært maa Fru Bugge eller Jonathan Petersen spille Klaveret; men
de vil helst være fri, for de holder allesammen mest af at spille Violin. Nu øver jeg mig flittigt
hjemme, og i reglen er Akompagnementet ikke saa svært; men jeg ønsker jo rigtignok, jeg kunde
noget mere.
Naar nu først Skisporten begynder, bliver der sandelig nok at gøre; men endnu er der kun meget
lidt Sne, og det er slet ikke koldt. Lille Denge er dejlig, kan I tro. Vi gaar i een stadig Henrykkelse.
Nu faar han kun Mad hos sin Moder. Denge og jeg er jo nu begge i den Situation at skulle opleve en
grønlandsk Vinter for første Gang.
d. 5 December
Mon det ikke kunde være paa Tiden, jeg fik skrevet lidt igen til Eder. Det er snart længe siden; men
vi har ogsaa vældig travlt nu til Jul. Jeg sidder her og skriver i Familiens Skød og faar saa mange
Kommissioner til Eder. Kys og Hilsner fra Adda, som aldrig faar skrevet noget, og fra Nicolai skal
jeg sige, at Denge er saa dejlig. Nu kan han sige “Adada” (Far). To Tænder har han da faaet siden
sidst. Nu er han vist ogsaa paa Højdepunktet af Sødhed. Vi er nær ved at spise ham. Nu er jeg da
begyndt at løbe paa Skier. Det er vældig morsomt; men endnu er der ikke saa megen Sne. I Gaar var
alligevel rigtig godt. Vi fandt en god Bakke bag Seminariet. Men desværre sprang Læderbindingen
paa min ene Ski, mens jeg løb ned ad Bakken, saa nu maa den laves i Stand i Dag. I Gaar Aftes
havde vi en større Forsamling Seminarister her for at lave Julestads. Kl. 9 gik de; men saa blev
Andreas Høeg og Rosing her og morede sig med Frk. Andersen og mig. Doktorens var her nemlig
ogsaa. Vi spillede halv tolv og saadan noget; det var meget morsomt. Her er igen fanget Kripokrak,
og denne Gang var det saa heldigt, at jeg kunde overvære Jagten fra et Fjæld lige herved. Hele
Godthaab var paa Benene; men det var ogsaa meget morsomt; for der var to, og de dukkede op een
Gang lige neden under os. Men det var kun den ene, der blev fanget.
Doktorens havde stort Middagsselskab for alle de danske, saa nu kan vi da heldigvis alle være
samlede under et Tag igen. Hos Bestyreren var vi alle for nylig en Aften til Lammesteg. De fik
nemlig et lille Lam syd fra med sidste Post. Her har vi haft Kyllingestegsgilde en Aften, saa det gaar
jo livligt; men det kan jo være rimeligt nok at dele det gode, man har, med de andre.
Pallaséen har for Resten været meget sløg en Tid. Vi var forfærdelig kede af det, fordi han er saa
mager og ser saa daarlig ud; men nu har han det da igen bedre.
Onsdag d. 27. December
Ja, nu er vi ovre Julen, som I ser! Det har rigtignok været en travl Tid, siden jeg sidst skrev.
Hvordan mon I dog nu har det. Der er jo gaaet nogle Tanker hjem til Eder, ogsaa til Bror, som vel
nu har været oppe til Eksamen. Det er længe at skulle vente paa at faa det at vide.
Men det er vel bedst, jeg fortæller lidt om Julen, saa meget, jeg kan naa, nu inden Aftensbordet.
Juleaftensdag begyndte med Grønlænderbesøg fra tidligst Morgen. De kom med Gaver, særlig
Kammikker til Børnene. K. 4 gik vi i Kirke. Lille Denge var ogsaa med, det er Skik Juleaften at de
smaa skal med, men da Salmesangen begyndte, udstødte han nogle frygtelige Hyl, og Adda maatte
skyndsomst forsvinde med ham. Der var meget festligt i Kirken og dejlig Sang, for Jonathan
Petersen havde indøvet et stort Kor af Unge og et lille Barnekor, der faldt ind alene midt i det hele.
Det lød saa sødt. Gudstjenesten var skiftevis dansk og grønlandsk, og Salmerne sang vi paa hver sit
Sprog. Bagefter var vi saa til Juletræ i Gymnastisksalen med Seminaristerne. Der var et stort
Grantræ fra Danmark, som tog sig udmærket ud i den store flagsmykkede Sal. Tilsidst havde vi selv
et lille Juletræ inde i Pallaséens Stue. Jeg blev naturligvis overvældet med Gaver. Den største var et
Egetræs-Sybord fra min Gudsøn lavet af en grønlandsk Tømrer. Det er aldeles nydeligt med
Messingbeslag og det hele. Det blev overrakt mig i stort Optog af “Knold og Tot” (Nicolai og
Agnete). De er nemlig akkurat lige saa Knold og Totbegejstrede, som Børnene hjemme. Af Adda fik
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jeg et Par Bøger og en hvid Krave, af Frederik en fin Skistok, af Børnene et sort Hundeskind, en
Sælskindsvadsæk, nogle Benstrikkepinde og et Album til Amatørbilleder. Det sidste fik jeg ogsaa
fra Doktorens. Fra Bestyreren fik jeg en meget flot Gave nemlig et Halsbaand af Hvalrostand. Det er
med to Rækker smaa kantede Perler og er det fineste Arbejde, man kan tænke sig. Rosing havde
tegnet det nydeligste lille Isbjørnehoved og malet med Vandfarve til mig. Han er nemlig Kunstner
og maler ogsaa rigtige Malerier. Mathilde gav mig et Pudevaar med hæklet Mellemværk. Var det
ikke flot? Og Judithe lovede mig et Par røde Tøfler. Af en ung Grønlænderinde fik jeg en frygtelig
Genstand, en rød Fløjelsæske med kulørt Glas paa. Men hun har naturligvis fundet den yndig. En
Del Gaver laa der ogsaa til mig hjemme fra Danmark, saa det var jo et større Julebord.
Mine egne Julegaver kneb det jo med at blive færdige med paa Grund af den megen Musik og
Skiløbning, saa jeg sad den sidste Dag og hængte i med en broderet Kjole til Knud Erik; men helt
færdig blev den da ikke. Julemorgen blev vi vækkede ved den dejligste Korsang. Julenat gaar de
unge nemlig rundt og synger foran Husene. Her kommer de om Morgenen og synger inde i Gangen.
I kan tro, det er morsomt med Skiløbningen. Jeg løber hver Dag med Pallaséen og Doktoren. Vi
gennemstrejfer saa Godthaabs nærmeste Omegn og finder de gode Bakker. Nu efter Jul faar vi nok
flere med. Vejret er næsten altid dejligt; men det er nok ogsaa noget særligt. Nu i de mørkeste Dage
har vi haft Sol hver Dag paa vore Ture fra 1 til 3. Og nu gaar vi jo mod den lyse Tid.

Vivi
d. 30 December
Naa, nu har vi saa haft vor store Koncert. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt, at vi øvede os til den;
men det har vi ellers gjort regelmæssigt de to sidste Maaneder. Den var delt i to Afdelinger. Først
den store med 12 Violiner, Bratsch og Violoncello, hvortil Peder Olsen spillede Klaver og saa vores
lille Kvartet med Fru Bugge, Rosing, Jonathan Petersen, Røjkær og mig. For et Par Uger siden
spillede jeg i god Tro for dem, naar de øvede sig hos Bestyrerens og Hr. Røjkær; men jeg tænkte
mindst paa, at jeg skulde spille med til den store Koncert. Men da det saa kom paa Tale erklærede
de, at jeg selvfølgelig skulde spille for dem, nu da vi var sammenspillede, og det kunde sagtens gaa.
Det var oven i Købet Meningen, at jeg skulde spille Orgel; det spiller jeg de Aftener hos Hr.
Røjkær, og det har de paa Seminariet. Derfor synes jeg heller slet ikke, der var nogen Mening i, at
jeg skulde spille, da Peter Olsen er en dygtig Orgelspiller; men det skulde jeg nu. Nu har jeg jo
ogsaa spillet de 4 Stykker atter og attter, og jeg kender dem ud og ind, saa jeg kan falde ind, hvor
det skal være. Naar man først er vant til at spille med Violiner er det ogsaa en vældig Støtte. Nu
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bliver det imidlertid mildt i Vejret, saa Bestyrerens blev enige om, at de nok turde lade deres Klaver
flytte op i Gymnastiksalen (vores er nemlig for spinkelt i Tonen), og det lyder nu bedre med Klaver
end med Orgel. Peder Olsen var ikke vant til at spille Klaver; men han klarede sig rigtig nydeligt
alligevel, og alt gik i det hele taget paa det bedste. Jeg var jo bange for at mine Fingre skulde ryste,
saa jeg slet ikke kunde spille; for et halvt Aar siden vilde det have været mig umuligt; men nu gik
det rigtig godt. Der var ca. 150 Mennesker til Generalprøven i Forgaars og lige saa mange i Gaar
Aftes. Salen var naturligvis pyntet paa det festligste med Flag og Lys. Programmerne sender jeg et
Eksemplar af. Vi naaede ikke at faa dem trykt i Bogtrykkeriet, saa de er hektograferet.
d. 20 Januar 1912
Jeg har helt indstillet Skriveriet i denne Tid; men nu er jeg næsten nødt til at begynde igen, for jeg
har slaaet min højre Tommelfingernegl, saa jeg daarligt kan sy og spille. Det kniber for Resten
ogsaa med at skrive, kan jeg mærke. De sidste Julefestligheder fik jeg ikke fortalt om. Vi havde
ellers Seminaristdag i stor Stil ovre i Gymnastiksalen. Der var dækket tre lange Borde i
Hesteskoform pyntet med Lys og Flag; det saa nydeligt ud. Ved det ene Bord sad alle Lærerne paa
Rad. Jeg øste op for denne ene Bordende og havde Rovsing og Carl Hejlman til Bords. Der var
skrevet en Del Sange og blev holdt en Mængde Taler og Stemningen var yderst fornøjet. Menuen
lød paa Ærter og Flæsk, Klattekager samt Kaffe og Kager!
Hos Bestyreren har vi været til en meget morsom Kivfakfest. (Kivfakkerne er Handelens Folk). Jeg
har faaet mig en lille ny Elev i Dansk, nemlig Jonathan Petersens lille Dreng, Pavia, en dejlig, lille
Fyr paa 7 Aar. Jeg har dem hver anden Dag fra Kl. 4½ til 5½-6; og det er overordentlig morsomt,
særlig nu da jeg har to. Pavia er den sødeste og kvikkeste Dreng, man kan tænke sig, og det har
ogsaa livet svært op paa Klavs. Han var saa genert til at begynde med og meget langsom; men nu
føler han sig i høj Grad som Situationens Herre og oversætter for mig. Jeg lærer jo ogsaa selv noget
ved det. Vi begynder nemlig med at se Billeder og nævne Navnene paa dansk og grønlandsk, og saa
taler vi ogsaa sammen, og der maa vi jo hjælpe hinanden, saa godt vi kan, med det lidt vi ved. Nu
vaagner Knud Erik, saa maa jeg vist ind til ham. Han udvikler sig i en højere Grad, begynder nu at
række og er i det hele taget en Kilde til stadig Overraskelse og Henrykkelse.
d. 4 Februar
Tænk, nu er der kun godt 2 Maaneder til vi kan vente Skib; saa nu maa vi rigtig til at hænge i med
Skriverierne, saa bliver nok Dagbogen her forsømt, for jeg har endnu ikke skrevet til andre. Vi har
nu i længere Tid haft det dejligste Vejr, og 0 Grader og straalende Solskin, og Aftnerne har ikke
været de mindst smukke, fuldstændig lyse og blikstille. Men desværre var Sneen, lige inden det
gode Vejr, frosset fast, og da der saa ingen Sne faldt, har vi ikke kunnete løbe paa Ski i længere Tid,
saa nu er jeg helt glad over Sydvesten og det daarlige Vejr, saa er der Haab om snarlig Skiføre.
Sidste Skitur, vi var paa, skød Frederik to Ryber. Det var første Gang jeg saa levende Ryber i Sneen.
Vi havde naturligvis ingen Bøsse og var temmelig langt fra Godthaab; men i godt Vejr bliver
Ryberne tit siddende længe paa et Sted, saa Frederik løb hjem efter sin Bøsse, mens vi andre løb paa
en Bakke lige ved, og Ryberne ventede heldigvis taalmodigt og blev saa skudt i eet Skud.
d. 6. Marts 1912
Det er rigtignok længe siden, jeg har skrevet til Eder; men nu gaar det ogsaa løs med andre Breve.
Det gælder jo om at være færdige inden Skibet, kommer det først, faar vi ikke skrevet meget. Det
bliver nu en underlig Fornemmelse, naar det kommer, og det bliver meget spændende at høre. Brors
Eksamen f. Eks.; men naar I blot alle maatte have det godt! Det saa jo da helt godt ud med
Margrethe i Efteraaret! Og nu har Far jo nok haft det rart med Holger i Vinter og Mor med Anna.
Det har været saa rart at tænke paa.
Siden sidst har vi haft en rigtig fornøjelig Fastelavnsfest i Gymnastiksalen for Seminaristerne. De
var alle klædt ud i forskellige Dragter, og det var et helt imponerende Syn. Børnene var saa søde.
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Nicolai som Soldat, Agnete og Pavia som Nisser. Lanne Bugge og jeg var svensk og norsk
Bondepige. Fars og Provst Boecks Diplomatfrakker gjorde stor Virkning paa et Par Søofficerer, den
ene à la Willemoes. Det bliver den sidste Fest for ældste Klasse, for nu er de arme Mennesker midt i
Eksamenssliddet. Skriftlig Eksamen er forbi, og nu er vi frygtelig spændt paa Udfaldet af mundtlig.
De to første skal jo nemlig til Danmark, og der er et Par, der strides derom. Det maa være en
frygtelig Skuffelse for den, der ikke kommer af Sted. For det første er der Danmarksopholdet, og for
det andet er der en meget stor Forskel mellem en dansk uddannet Grønlænders Gage og en Katekets.
Den første begynder med 1000 Kr; den anden faar aldrig mer end nogle faa hundrede.
d. 11-3-12
I Aften er de andre ude, og jeg er efter mit eget Ønske ene hjemme og sidder nu, efter at Børnene er
kommet i Seng, nok saa hyggeligt oppe i mit eget Værelse, hvor der er lunt og rart. Saa kan jeg da
faa lidt syet og skrevet; det er rart en Gang imellem. Det bliver ikke til saa meget. Musikken sluger
jo ogsaa en Mængde Tid. Nu skal den gamle Kvartet ellers til at tage fat igen nede hos Hr. Røjkær
hver Onsdag Aften. Vi skal indøve “Elverhøj”, saa jeg faar jo noget at gøre; men det er vældig
morsomt.
Det er sandt, jeg har vist aldrig fortalt Eder, hvordan det er gaaet med min Ræv. Jeg kunde jo
alligevel ikke beholde den, nu den var stor og voksen, og saa mente vi, det var bedst at slaa den ned,
mens Skindet var bedst. Resultatet er da ogsaa, at jeg nu ejer det pragtfuldeste hvide Ræveskind, I
kan tænke, nydeligt gjort i Stand, det vil sige vadsket med Kløer og det hele. Nu bliver det jo en hel
anden Sag, hvordan jeg skal komme hjem med det, betale over hundrede Kr. for det vil jeg jo da
ikke. Men maaske gaar det, naar jeg gør det i Stand og bruger det lidt, saa kan det senere blive gjort
rigtig i Stand hjemme. Jeg vilde jo helst slet ikke skære i det, men det bliver jeg vist nødt til.
I kan tro, jeg har megen Fornøjelse af min lille, grønlandske Skole. For nylig, da jeg manglede
Billeder til de to, kom jeg i Tanker om “den store Bastian”, og den viste sig at være ganske
udmærket. Her behøves ingen Oversættelse, Billederne er jo saa lige til, og Børnene er i høj Grad
interesserede. Saa har jeg ogsaa fundet Louis Moes Billedbog med Børnerim. Den lærer de udenad.
Vi synger dem sammen, og det er i den Grad sødt at høre de to nok saa frejdigt synge
“Tingelingelater” eller “Højt paa en Gren en Krage”. Med min store Skole gaar det ogsaa helt godt
og Karen kan nu snart læse; de kan i hvert Fald stave meget hurtigt og sikkert.
d. 1. April
Jeg er kommen for tidlig op i Dag, saa jeg har lidt Tid til Skibet kan ventes. Det er ikke til at forstaa.
Knud Erik har været forkølet i nogle Dage; men nu er han heldigvis rask igen og kan komme ud i
det dejlige Vejr. Nu gaar vi rigtignok mod den lyse Tid; man mærker det næsten for hver Dag. Vi
har haft stor Gymnastikopvisning i Gymnastiksalen af et Hold Seminarieelever. De var
overordentlig flinke, saa det var morsomt at se paa. I Morgen er Eksamen forbi, saa holder vi
Paaskeferie allesammen. Den bliver nok lang, for i Slutningen kommer vel Skibet og ligger her en
Uge og saa holdes her altid fri.
d. 12. April
I Dag er det første Dag, vi for Alvor kan vente Skib. Jeg troer nu ikke det kommer, vi skal saamænd
nok komme til at vente en god Tid endnu. De sidste 14 Dage har været næsten lige saa lange som
hele Vinteren, synes jeg, og hele Kolonien er kedelig og i daarligt Humør. Her har været tre
Fødselsdage ovenpaa hinanden, den ene kedeligere end den anden. Nu er alle fuldstændig udgaaet
med Samtalestof, og det mærkes jo mest, naar vi alle er samlede.
Frk. Andersen og jeg vandrer op og ned af Vejen i det frygteligste Pløre og skiftes til at sige, at det
blæser i Dag, og det er vaadt om Fødderne. Nu er det nemlig forbi med Skiføret og er blevet Regn
og Rusk. Forleden Dag tog jeg for Afvekslingens Skyld paa en længere Sejltur med Hr. Røjkær og
nogle Seminarister. Det var morsomt. Det skulde egentlig ikke have været nogen lang Tur; men vi
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røg saa hurtigt af Sted paa Henvejen og fik saa Vind og Strøm stik imod os paa Hjemvejen, saa vi til
sidst maatte ro hjem.
Lille Knud Erik er til stor Glæde og Adspredelse i denne Tid. Nu begynder han at forstaa noget af,
hvad vi siger og har sit eget, lille Sprog, som vi kender. Han er ganske tosset efter sine Fader og
stikker i den ynkeligste Graad, hvis han gaar gennem Stuen uden at tage ham.

Nikolaj og Adda
d. 17. April
Saa kom da endelig Skibet d. 15. April lige over Middag. Aa, hvor er vi dog lykkelige over de gode
Efterretninger. Det var jo næsten over al Forventning. Vi har susende travlt; men i Dag har vi da
ikke Visitter som i Gaar. Da var her nogle af Besætningen og nogle Svejtsere, der skal paa
Expedition. I Morgen skal vi nok have Frokost for dem. Provsten kommer altsaa ikke. Blot vi kunde
faa Pastor Knud Balle med hans unge Kone i Vinter. Det er nu blevet bestemt, at Doktorens om
muligt Tager hjem med 4. Skib i Aar paa Ferie, saa nu har vi skrevet til Bror, om han og Margrethe
saa ikke kan komme her i Stedet det Aar. Det er jo lidt hovedkulds; men hvor vilde det være dejligt!
Ja, I ser, vi kan arrangere os - Pastor Balles, Bror og Margrethe og os i Godthaab til Vinter! Men
umuligt var det vel egentlig ikke, og de vilde jo nok have vældig godt af Turen. De behøvede jo
ikke at gifte sig først. Margrethe kunde bo her, og Bror have et Værelse i Lægeboligen. Masser af
Penge kunde de jo lægge op.
Jeg skriver lidt til hver enkelt af Eder, saa nu maa jeg slutte denne Bog, nu er den jo ogsaa ude. De
kærligste Hilsner sendes Eder fra Eders egen, lille Vivi.
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 23/10 1911
[…]. Anna og jeg har det godt og hyggeligt sammen. Desværre bliver forholdet mellem Far og Mor
ikke bedre med tiden. Heller ikke på sygehuset er alt fred og herlighed, idet frk. Jacobsen og frk.
Petersen lever som hund og kat. Frk. P har jeg ikke meget i sinde med, hun går og fedter for Far. [..].
I det hele går jeg og bliver noget melankolsk af arbejdet på sygehuset, der er slet intet humør over
det, sådan som jeg var vant til og forvænt med fra Hjørring. Jeg har i en periode, der ikke er helt
forbi endnu, været ved at slå mig helt fra sygehusvirksomheden i mine tanker - det er såre vanskeligt
at holde sin chirurgiske kniv hvæsset, når man bruger den så sjeldent, og et kedeligt vrøvl er der
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ideligt med sygeplejersker og vagter, særlig det sidste. Endvidere er patienterne her så græsselig
forkælede på enhver måde, så man kommer til at se ud som en meget hårdhændet og -hjertet person
på den baggrund de er vante til. […].
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 8/11 1911
[Forholdene på sygehuset er stadig ikke godt, men det bliver nok bedre, når frk. Jacobsen og frk.
Petersen holder op. Samarbejdet med faderen går godt] Han er i et behageligt humør, og jeg er
meget ude i Praxis, idet jeg tager de fleste ture [..]. Vi håber meget på en større udvidelse til foråret
med særskilt økonomibygning, hvilket vil give plads til en operationsstue nr. 2, laboratorium event.
Røntgen osv, hvilket meget tiltrænges, da det er skrækkeligt at skulle have begges consultationer,
laboratorium, småoperationer og meget andet i det lille elendige hjørneværelse, der om vinteren
altid er utålelig hedt p. gr. af den skrækkelige vældige kakkelovn der inde - og Far kan jo aldrig få
det hedt nok. Det er også meget disse dårlige localeforhold og den dårlige fordeling af arbejdet (for
Far vil jo have, at vi skal gå og rode med alt i fællesskab), der gør det så træls, men det kan jo dog
rettes med tiden. […].
Fra Agnete Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 17 Dcbr. 1911
Min egen, kjære Bror!
Til Lykke med det flotte Resultat igaar. Det var jo rart, Du ikke fik min. 22, som en, Holger fortalte
om i sin Tid. Vi havde Peter oppe efter Posten imorges, men fik det Svar, at der var ingen Breve,
paa den Besked gik jeg saa i Kirke og hørte en ualmindelig god Prædiken af Pastor Kierkegaard om
Zackarias og Ellisabeth, der modtog deres Søn som en en Gave fra Gud og gav ham tilbage til ham
igjen, fornægtede sig selv og stræbte efter at følge Guds Plan med ham helt igjennem. Johannes
havde store Evner, men levede i Ørkenen - kom aldrig i den lærde Skole - men fordi han fulgte
Guds Plan, blev han dog det største Menneske født af en Kvinde. Saa kom jeg hjem til Middag og
fandt Far og Johannes og Dedde vilde af Glæde over Dit Brev, som alligevel var kommen, blev selv
henrykt og ringerede straks paa Margrethe, som jo imidlertid havde talt med Dig iaftes. Da jeg lige
havde forlangt Dalbygaard, ringede det lidt efter, og en Stemme sagde Goddag, Svigermor, og jeg
svarede henrykt: Goddag Margrethe. Bror har faaet 15. Da var det foreløbig kun Anna, som havde
ringet mig op i det samme, og vi fik os en lille hjærtelig Latter over Fejltagelsen. Saa kom Holger
og Anna herom til Kaffe, og iaften har Far og jeg siddet og spillet Stop med Drengene om Nødder.
Jeg giver saa Dedde en Kniv og Johannes en anden Ting til 1 Kr. fra Dig. Vi gamle forlanger
sandelig ikke andet af Dig end nogle flere Meddelelser om, hvordan det gaar Dig, min egen, lille
Bror. Vi ønsker selvfølgelig ikke Du skal distrahere Dig med at tænke paa Julegaver, Du har kun et
at passe i denne Tid, og kommer Du godt over det, vil vi være de lykkeligste Forældre i Verden. Jeg
vil altid være lykkelig over Dig, lille Bror, fordi Du er den, Du er, men for Din egen og Margrethes
Skyld ønsker jeg Dig især Helbred og en god Eksamen. Far og jeg giver Dig og Margrethe 5
Frugtknive efter en ganske ny, bindesbøllsk Tegning, men den sjette giver Holger og Anna Jer, og
den sender vi her til Dig sammen med en grønlandsk Portemonnaie fra Adda. Til Margrethe er der
et Par fine Gafler fra Adda. Anna og Holger skal spise her Juleaften og Juledag, og 2 Juledag skal vi
maaske spise til Middag hos dem om Aftenen allesammen i Præstegaarden. Du er vel hos
Bedstemor Juleaften med Onkel Fr. og Aug. Det kan jo blive en rar lille Forsamling. Ja, Gud være
saa med Dig, lille Bror, jeg glæder mig for dig, naar det er Søndag. Kan Du sove om Natten? Holger
har haft en vældig Operation - Mavekræft. Tegner godt. Mange kjærlige Hilsener fra din gamle
Mor.
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Fra Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 18/12 11
Min egen kære lille Bror!
Vor Glæde igaar, ved da vi fik Meddelelsen om dit 15 hos Pontoppidan, var jo stor - ogsaa af den
Grund som du siger at netop dén Karakter mulig kan blive af særlig Betydning i Fremtiden, hvis Du
nemlig vælger Embedsvejen, hvad jeg synes vilde være noget for Dig passende. Men saa er det jo
ogsaa saa dejligt at begynde med et Par gode Karakterer som dem Du nu har erhvervet; det er altid
lidt trist at lægge for med Daarligdom; den maa man helst om saa skal være gemme tilsidst, den
faaer saa ikke saa meget at betyde. Naar Du nu engang - i Januar bliver det vel - bliver færdig,
kommer Du jo hjem, og saa er det altid tidsnok at snakke lidt med hinanden om Fremtiden. Noget at
begynde med er i vore Dage jo let nok at faae. Hvad Holger i den senere Tid har tænkt paa véd jeg
ikke, men jeg synes han skulde fastholde den Wiener Tur som foreløbig Afslutning af hans
Uddannelse, og kunde du saa være hans Vikar under hans Fraværelse, vilde dette kunne blive til stor
Glæde for os alle 3 og for mor. [Om en Gastro-Enterostomi operation]. Holger opererer virkelig
sikkert og godt. Patienten, en 60 aarig Kone, har siden Operationen havt det aldeles fortræffeligt,
saa der er Udsigt til, at hun kommer igennem. […].
Fra Margrethe Thorborg til Johs og Carl Gustav Thorborg i Horsens:
Hornsyld d. 19-VI-1912
Kære Johannes og Dedde!
Hermed sender vi jer et brev, vi i dag har haft fra Svigermoder [Agnete Thorborg]. Det hele er ikke
saa galt, som det kunde være. Saa vidt vi kan forstaa, er det ikke uoverkommelige summer, det
drejer sig om, og naar de er skaffet til veje, vil onkel August sikkert igen kunne fortsætte sin
forretning. Det er frygtelig trist, at han netop skulde staa og mangle de 29000, og naturligvis burde
han have været mere forsigtig med at betro sine penge til andre, men noget bedrageri fra hans side er
der sikkert ikke tale om. Det er nok denne Wolff, der er en upaalidelig fyr.
Nu vil du nok igen, kære lille Johannes, kunne fortsætte din eksamenslæsning ganske roligt.
Svigermor skriver jo, at de alle er fuldstændig rolige i København, og det lader jo ikke til, at det er
helt udelukket, at de tager afsted, naar sagerne er kommet lidt i orden.
En kærlig hilsen til jer begge fra jeres
Margrethe.
Brevet kan vi alligevel ikke sende, da Holger er ude at køre og endnu ikke har set det, men
Svigermor skriver, at de er ganske rolige, og hun beder os hilse hendes kære drenge i Horsens. Fra
Svigerfar skal jeg ogsaa hilse og sige, at I ikke skal være kede af det, den sag skal nok blive ordnet,
saa den ikke skal ødelæggge Onkel August.
Note: August Levinsen administrerede sin mors penge, men kom i gæld og forgreb sig på dem, så
hun mistede sine penge til alderdommen. Det var mere som følge af naivitet end for vindings skyld.
Det førte til retssag og dom (Sag 1912), hvorefter han måtte deponere bestallingen og opgive sin
selvstændige virksomhed. Men han blev boende hos moderen i Bartholinsgade.
Farmor var netop rejst til Kbh for at tage på sit livs eneste udenlandsrejse bortset fra rejsen til
Grønland med Fabers men katastrofen med Augusts pengesager forpurrede det.
Jens Thorborg til Johs Thorborg hos fam. Rix på deres sommersted ved Hampen sø:
Hornsyld 30 Juli 1912
Kære lille Johannes!
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Tak for Brevet idag, som har givet os ret fyldig Besked om Svends og Dine Bedrifter. Her i vort
gode Hornsyld kunde vi jo rigtignok ikke byde paa alle de Herligheder, Du har Adgang til i
Øjeblikket. Og derfor finder vi det saa rimeligt, at Du bliver hos Din Ven lidt længere end
oprindelig paatænkt, da Fru Rix nok kan have Dig trods de mange Fremmede. Men altsaa paa
Mandag vender Du tilbage, og jeg glæder mig meget til at se Dig igen og atter faae en lille Passiar
med Dig. Bring nu Hr og Fru Rix samt Svend en venlig Hilsen fra Mor og mig med Tak for al
Venlighed mod Dig. Vi hilser Dig selv alle kærligst
Far.

Johs og Svend Rix ved Hampen sø 1912. Pigen er Svends søster Ebba.
Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 9 August 1912
Min egen kære Dreng! [Fremtidsplaner]. August er her jo for Tiden; han synes ganske den gamle,
noget sygeligt i mental Henseende kan jeg ikke finde hos ham. Sagen er vistnok den, at han paa
Grund af den Svækkelse (Mave- og nervøs-), han havde for et Par Aar siden, ikke har havt Energi
nok til at passe Forretningerne, som derfor lidt efter lidt er gaaet ham over Hovedet; men trist er jo
Stillingen nu for ham. […].
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 29/1 1913
[…]. Vi samler ind på kraft til de 700 000 kr. [til sønderjyderne]. Far har givet 50 kr og jeg 25, og vi
vil have hele egnen opsøgt. Vi er rasende på Klaus Berntsen og synes man må bære det ganske
uanset partistandpunkt. Her var forsvarsmøde på kroen i Søndags aftes med Capt. Jørgensen,
Odense, som taler - jeg læste [Chr.] Richards “Vort Land” med lysbilleder. […].
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 23/2 1913
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[…]. M.h.t. min fremtidige stilling vil jeg sige, at Du nok kan forstå, jeg ikke tager herfra på bedste
beskub, men jeg kan tænke det sygehus, jeg vilde søge ved vacance. Selv om det går så godt som
tænkeligt, og i 1913 har vort indbyrdes forhold virkelig været så udmærket som aldrig tidligere, så
bliver det aldrig helt tilfredsstillende under de nuværende forhold. Far har som regel været i det
prægtigste humør, kun i går, da han skulde til Amtmanden i 3 timer, var han til trods for at frk
Nanna Knudsen var kaldt her ud fra Horsens, fuldstændig hysterisk (ja et mindre ord kan ikke gøre
det, men det kender vi fra tidligere rejser). - Dr. Hansen frygter jeg virkelig ikke som konkurrent
ved sygehuset her, det vilde været for morsomt. - M.h. til Dine Betragtninger over kirurg.
virksomhed må Du huske på, at uro ved den er noget, alle må igennem i større eller mindre grad nogen værre end mig har der vist neppe været på dette punkt; jeg har lidt - for at bruge et pænt ord skærsildens kvaler, og mere er der nok i vente, men dog har jeg allerede erfaret, at der kommer en
vis professionel ro til selv den mest nervøse og sensible; Fesser’s klassiske lyst til at “smide det hele
og gå ud i haven” bliver mindre efterhånden. Selve operationen lærer man at komme over, men
naturligvis kan der så vente én frygtelige kvaler bagefter. Og skrækkeligt var det jo, hvis man skulde
få et virkeligt uheld, der fik skæbnesvanger betydning, på sin samvittighed. Nå, det vil jeg ikke
tænke på, for jeg har været så dejlig lidt melankolsk i den sidste tid.
[…] Vi havde en hermiotomi i dag - midt under det hele siger Far, at han bliver dårlig, jeg beder
ham om at gå, men det vil han ikke. Lidt efter lægger han hovedet ned på det sterile dække og tager
så efter et øjebliks forløb atter fat med at assistere, efter at han har været en vending ude. Jeg beder
ham indtrængende om at blive borte, da jeg kan se, at han ikke har det godt, men han er nu ikke til
at sige et ord til! Et øjeblik efter ser jeg op på ham, han ser da ud, som om han har fået en emboli,
aldeles grøn, jeg springer til og han segner om, vi får ham båret ud, hvor han kaster op. Altså kun en
besvimelse, men han havde kunnet undgå hele denne meget pinlige affære ved at høre på fornuft.
Jeg tror ikke, Du skal hentyde hertil, da Far helst ikke vil have lagt mærke hertil. […].
Det er dejligt, at Du vil spendere Juni måned på os, så kan Du prøve alt det nye på sygehuset. […].
Det går udmærket med “forholdet” her hjemme - kun desværre som så ofte lidt spændt mellem
slægtens ældste mand og kvinde. Det går jo altid bedst, når der er mest at bestille. […].
Ludvig Faber til sin svigerinde Agnete Thorborg:
Ulstrup Præstegaard, Kalundborg d. 16/7 13
Kære Agnete!
Da Nora vel ikke er meget flittig til at skrive, har Du maaske hørt grumme lidt fra hende i den sidste
Tid. Men Du ved dog vel, at hun igen er bleven daarlig og har maattet være hjemmefra siden lige
efter Pinse. Hun var først længe paa et Hvilehjem i Snedkersten men er for Tiden i København og
consulterer gamle Siemsen, Nomir Petersen[?], som har sagt, at hendes Hjerte er for stort. - Der er
foreløbig meget ringe Udsigt til at faa hende hjem; men saa har jeg en Frøken Hækkerup til at styre
Huset for mig, som er meget rar og flink. Tvillingerne [Svend og Aage f.1897] er hjemme nu, Svend har taget en god Præliminæreksamen, - og Otto [f. 1893] faaer nok snart en Ferie. - Jeg selv
kom i Torsdags hjem fra en fornøjelig Rejse, en lignende som den, vi skulde have gjort i Fjor men
blev hindret for. Som et ringe Surrogat for denne Rejse sender jeg dig her nogle Billeder, købt “paa
selve Aastedet”, som det hedder. Du vil heraf sé, at jeg endog er naaet lidt ned i Italien.
[Rejseberetning udeladt].
Det er jo lidt trist med den kære Nora, som efter i Vinter at have havt det rigtig godt, til Foraaret
begyndte at blive meget ringe og lide af den gamle Tvangstanke. Jeg kan næsten ikke sé nogen
Udvej men maa trøste mig med den lille Sang: “En Vej eller anden, Vorherre véd Raad, maaske
ikke min Vej” for hun siger undertiden, at hun aldrig tør komme hjem mere, - saa galt gaar det dog
med Guds Hjælp ikke; men kan jeg faa hende hjem om et Par Maaneder, vil jeg endda kalde det
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godt. - I alle andre Retninger har jeg det ellers saa godt, som jeg kan ønske og har hentet en stor
Oplivelse fra min Rejse. - Jeg tror ogsaa at kunne sige - uden at rose mig - at der er faa, der forstaar
at faa saa meget ud af en Rejse, som jeg. Jeg har ført en udførlig Dagbog, næsten fra Time til Time,
og har hjembragt en Masse Billeder, saa jeg nok kan afse det Par Stykker til Dig og haaber, Du maa
have lidt Fornøjelse af den. - Saa sender jeg nu Jer alle en kærlig Hilsen. Din hengivne
L O Faber.

Ludvig Oscar Faber
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 9 September 1914
Kjære Johannes!
Jeg vil idag skrive mit første Brev til Dig, og Du kan saa ogsaa lade Dine Søskende læse det. Jeg
sender Dig Din pæne, nye Frakke og Dine Cycle-Strømper, som Du endelig maa bruge, husk det.
Og saa skal jeg fortælle Dig om en Udflugt, jeg var paa igaar. Fru Godsejer Schou havde bedt Fru
Hoff-Hansen om at indbyde en Del Damer her fra Egnen til en Sammenkomst paa Palsgaard med
det Formaal at sætte noget Arbejde i Gang til Fordel for de indkaldte Soldater. Fru Hoff-Hansen
telefonerede til Anna og bad hende ogsaa sige det til mig, og vi slog os da sammen med Fru
Schørring og de to Baronesser og kjørte i vores Vogn og et Par lejede Heste afsted igaar Middags i
det mest vidunderlige Vejr. Kl. 2 holdt vi for Døren og blev hjulpet ned af to sortklædte, unge Piger
med hvide Hovedtøj og hvide Mansjetter. Fru Schou modtog os paa Trappen og er jo ikke
imponerende fornem - trods sine mange Penge. Efter at have taget Tøjet af i et pragtfuldt
Gjæsteværelse, blev vi ført ind i Slottets Spisestue, hvor nogle Damer stod og klippede Skjorter ved
det lange Bord, andre vandt Uldgarn, og 4 sad og syede paa Maskine. Vi bemægtigede os hver et
Strikketøj, som var det nemmeste at gaa til, og gik saa for resten rundt i den dejlige Park eller sad i
Haven. Af Damerne - jeg tænker, der var en Snes Stykker - kjendte jeg Fru Dr. Krage, Fru Skovrider
Friis, Fru Hoff-Hansen, Fru Stationsforstander Christensen og Fru Pastor Melby. Kl. 4 serveredes
der The og Kaffe i den store Salon med en Masse gode Sager til, som de fleste af os havde god
Appetit til, da vi ikke rigtig havde spist til Middag. Det var Meningen, at vi skulde komme sammen
og sy en eller to Gange om Ugen, men vi, som har for lang Vej, tilbød at tage noget med hjem og
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forarbejde det hjemme. Vi tog nu denne ene Gang som en Lysttur i den smukke Egn og paa det
smukke Sted. Jeg var ikke imponeret af Pragten, dertil er jeg kommen for meget paa Rosenvold fra
Barn af, men de har to Lærerinder til to Børn, det er ganske flot, og de lever hele Vinteren i
Kjøbenhavn. Godsejeren saa vi ikke, Baronessernes Vogn hentede dem saa her Kl. 6½. Judithe
[Addas grønlandske pige] syr nu Skjorterne, og jeg strikker Sokkerne. Judithe skal nu mest sy den
sidste Tid, hun er her, hvis hun da ellers kommer afsted [til Grønland], og Jensine skal saa smaat
begynde paa Efteraarsrengjøringen. I forgaars skulde hun sole og banke vore Sengeklæder fra
Soveværelset, men da Aftenen kom, saa jeg, at hun med Flid havde undgaaet at lægge Knud Eriks
Smule Sengetøj ud. Jeg sagde da til hende, at naar det skulde gaa saa strængt retfærdigt til kunde det
jo aldrig tilkomme Judithe at gjøre Fars og mit Soveværelse i Stand, saa nu føler Jensine hvor dumt
det var af hende, og Judithe gaar saa paa Mejeriet og mine andre Ærinder og syr og passer Knud
Erik, samt holder endnu Spisestuen i Orden. Igaar pudsede hun ogsaa Vognen nydeligt af til Turen.
Vi er jo forfærdelig glade over, at I alle har det godt, finder det fornuftigt af Bror at tage 6
Afdeling og vil tænke meget paa Dig imorgen til Din første Øvelse og forhaabentlig til Møde hos
Grev Moltke. Det minder mig om, at det er nok paa høj Tid at faa Kortet omadresseret til Dig fra
Kr. Stud. Forbund. Jeg haaber af mit ganske Hjærte, at det maa være godt Selskab, Du er kommen i
hos Fru Schou, og at I unge Mennesker kun maa forlede hinanden til hvad, der er godt. Mine
kjærlige Tanker og Bønner følger Dig og de andre kjære Børn.
Dedde havde i Søndags Besøg af den største Rechendorf, en pæn Dreng, og de cyklede sammen til
Horsens ved 7 Tiden. Agnete har faaet sig et smukt Regnslag fra [manufakturhandler] Rix og er
godt fornøjet. Lille Knud Erik er ogsaa flink, og det kunde jo ikke gaa bedre med ham, end det gjør.
Han vilde gjærne have været med paa Mejeriet, men da der er for langt, lovede jeg, at han maatte
komme med til Bageren, og saa satte han sig til at lege med sine Brikker. Saa fik han en Ide, sprang
op og raabte: Mormor, det er ikke for langt, naar der engang kjører en Vogn, og saa var vi inde i 7
lange og 7 brede om Slagter Jørgensen og en stor Pisk o.s.v. Vi mangler lige det Kjøretøj, men igaar
kjørte han og Judithe med ned til Holgers, og saa sad han nok det meste af Eftermiddagen i den
fremmede Mands Vogn, hans, der kjørte for os.
Jeg vil meget gjærne høre lidt nærmere om, hvem Du bor sammen med, og hvor de stammer fra,
og hvilke Møbler, Du har paa Dit Værelse, og hvad Du har Dit Tøj i. Hvis Du bliver godt tilfreds,
kan Du maaske gjøre en Akkord med Fru Schou om en passende Betaling for Værelset i Januar
Maaned, for hun faar vel alligevel ikke nogen anden Pensionær i den Tid. Men ellers drejer det sig
for Dig vel kun om Febr. og Marts, hvis Du til April vil slaa Dig sammen med Vivi, og saa er det jo
det, at det er let at flytte, naar man ingen Møbler fører med sig, saa det gjør jo ikke saa meget, om
Værelset gaar fra Dig.
I Eftermiddag og Aften skal jeg til Efteraarsmøde paa Braaskovgaard. Pastor Westergaard fra
Barrit og min Ven, Pastor Bendix skal tale, og imellem Møderne skal vi drikke The hos Forstander
Schous. Jeg har læst Bertha Suttners: Ned med Vaabnene og er jo forresten dybt nedbøjet over alle
de Krigens Rædsler, vi læser om i Aviserne. Det er rart, at I unge kan se til Bedstemor og gl. Onkel
Frederik en Gang imellem. Lev nu vel, min kjære Dreng, og kjærlig Hilsen til Jer allesammen.
Din egen Mor.
Vil Du hilse Fru Schou fra mig, det var jo rart, at hun vilde have Dig.

Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 4 Oktbr. 1914
Min egen, lille Johannes! Saa sender jeg Dig min kjærligste Hilsen paa Din lille Fødselsdag og mit
Ønske om et godt og lykkeligt Aar for Dig. Det sidste var jo indholdsrigt og bevæget for Dig, men
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det gik jo godt altsammen, og jeg tænker ikke, Du er kjed af at være rigtig begyndt paa
Studenterlivet i Kjøbenhavn. Det vilde nu have været en kold Rejse i disse Dage til Grønland, og
paa en maade er jeg glad over ikke at vide Børnene paa Vandet; maaske bliver det ikke stort bedre
til Foraaret, men da gaar Skibet dog lige til Godthaab. Idag er her et farligt Mudder, da Agnete
ligger heromme om Natten, fordi Anna og Holger har Besøg af Fru Warberg, og Agnete og Dedde
vil ikke staa op af Sengene, og Gikker [Knud Erik] farer ud og ind af Døren imellem
Soveværelserne og Kjøkkenet. Jensine gjør nogle frugtesløse Forsøg paa at fyre i Kakkelovnene, for
det er hun det største Fæ til, og det er altid lidt vanskelig i Overgangstiden, naar man endnu ikke kan
komme ret mange Kokes i.
Eftermiddag
Ja, i Eftermiddag er det endnu værre, da Agnete har Besøg af Ebba og Gerda Møller samt Esther
Hansen, og Esther væltede en Kop Kakao paa Dugen og gav sig til at tude, saa vi maatte anvende al
vor Opfindsomhed for at faa hende til at le i Stedet for. Og Esther er forkjølet og maa ikke være
ude, og Agnete gaar og spørger om, hvad de skal finde paa at lege inde, men der er Dedde min
Trøst; han har nu faaet dem stillet til at spille om Nødder, og nu gaar det foreløbig ganske godt. Jeg
kan høre herind, hvor lille Gikker ler og morer sig. Idag har her ingen Kirkegang været, da der er
Konfirmation i Bjerre, hvor bl.a. Viggo Sørensen er bleven konfirmeret. Knud Erik bliver saa god til
at snakke. Forleden Aften, da jeg stod og drak en Kop The ude i Kjøkkenet, og Agnete og jeg talte
om, at der var saa koldt i Spisestuen, sagde han: Er det hvorfor, at Du ikke vil drukke der? Idag
skrev Fru [professorinde] Listov til mig, at der var bleven sørget for Kajakpost til Godthaab, saa hun
mente nok, at de fik vore Breve; ja, gjør de endda det, saa er vi over det værste. […]. Holger har
ogsaa været lidt daarlig af Gigt de sidste Dage. Dedde faar Din gl. Frakke vendt og gjort i Stand hos
Skrædder Holm i denne Tid; han vilde jo hellere have haft en ny, men jeg mener, den gamle kan
blive pæn nok. Jeg mener, der er mere Ære ved at være lidt sparsommelig, end ved at være flot, for
der er saa mange, der ikke har det nødvendige, og det er nødvendigere for Dedde at faa en ny
Frakke, naar han engang skal til Kjøbenhavn. Jeg vil saa hellere give ham en Regnfrakke til
Foraaret. De smaa Grønlændere skal ogsaa have Vintertøj nu, saa der lidt at tænke paa. Agnete vil
ogsaa meget gjærne være pæn. […]. Husk saa at sende Gymniasiasthuen hjem til Dedde. […]. Saa
har Du altsaa naaet den høje Alder af 18 Aar, kjære, lille Johannes, du har været til megen Glæde
for os i de Aar og vi venter os mere endnu. Lev saa vel og hils alle de andre kjære. Jeg skal hilse
Dig og ønske til Lykke fra Jensine. Hun har en Bror, der bliver konfirmeret idag, men hun vilde ikke
spendere Rejsen, saa jeg kunde ikke gjøre hende andet godt, end lade Judithe vaske op for hende i
Middags. Kjærlig Hilsen fra Din
Moder.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 12/11 1914
Kjære lille Johannes!
Tak for de Linier vi fik fra Dig igaar; det er altid rart at høre, at I lever. Hvis I vidste, hvor vi nyder
Jeres Breve, saa tænker jeg, at I skrev lidt tiere. Det glæder mig, at Du stadig med godt Humør gaaer
til Exercitsen og Skydningen [i Akademisk Skytteforening] skøndt det vel er noget koldt nu om
Morgenen. Ogsaa Filosofien og Statsvidenskaben haaber jeg, Du faaer noget godt ud af. Nu er der jo
ikke mere end en god Maaned inden Juleferien begynder, og saa glæder vi os jo svært til at faae saa
mange samlede her hjemme som muligt. Modtag en kærlig Hilsen min egen kære Dreng fra
Far.
Carl Gustav og Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
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Hornsyld d. 22-11-14
Kære Johannes!
Nu skal du da igen høre lidt fra mig. I Fredags var der en ordentlig Halløj paa Skolen. Vi havde
Gymnastik i tredje Time, og da vi havde løbet, skulde vi gaa op langs Midten af Salen. Da der blev
kommanderet “Alle Ret”, maa jeg tilfældigvis have gjort en eller anden Haandbevægelse, for
Thorup raaber pludselig: “Saa, nu staar Thorborg sandelig og piller i Næsen!” Da der ikke var Tale
om, at jeg havde gjort dette, svarede jeg straks: “Nej!” “Hvad gjorde ud ikke!” og derefter en heftig
Ordstrid, hvori Thorup blandt andet sagde, at hvis jeg vilde være en Gadedreng, skulde jeg ogsaa
nok blive behandlet som en Gadedreng. Da jeg imidlertid haardnakket benægtede alt, hvad han
sagde, endte det med, at han gav mig en ordentlig Lussing paa begge Kinderne, saadan at jeg kunde
smage Blod i Munden. “Det har De ikke Ret til, Hr Thorup!” “Er du fræk, næbbet o.s.v.!” “De har
ikke Ret til at give mig en Lussing i Gymnasiet, og jeg har heller ikke i Sinde at finde mig i det!”
Dette svarede jeg ham hver Gang, han sagde noget indtil Anton Ranløv endelig hviskede til mig, at
nu maatte jeg hellere holde op, hvilket var meget godt, da jeg imidlertid var blevet saa rasende, at
jeg kunde have fundet paa at skælde ham ud for hvad, det skulde være. Resten af Timen sagde
Thorup ikke et Muk, og da vi skulde klæde os om, blev han hele Tiden inde hos Basse, og lod sig
slet ikke se. Alle mine Kammerater var naturligvis enige med mig i, at jeg aldeles ikke havde pillet i
Næsen, og at Thorup havde godt af, at jeg skældte ham ud. I næstsidste Frikvarter, skældte Rektor
Thorup ordentlig ud, da Thorup ikke turde andet end fortælle ham det hele. Saa snart Skolen var
endt, gik jeg ned til Toget og kørte hjem, hvor jeg fortalte Fader og Moder hele Historien. Fader
lovede, at tage til Horsens den næste Dag (Lørdag) med 11-Toget. Der var naturligvis et vældigt
Oprør paa Skolen over Thorups Brutalitet. Fader talte saa i Gaar fra 1-2 med Rektor, som var
aldeles enig med os. Fader fremlagde nu ogsaa din Sag, (Isen) som Rektor sagde, at han ikke kunde
huske. Fader sagde desuden, at han ikke havde gjort noget ud af din Sag, da du selv nødigt vilde
have det for ikke at faa Thorup paa Nakken, og han sagde, at nu kunde jeg jo ogsaa vente at faa ham
paa Nakken, hvortil Rektor imidlertid svarede: “Nej! Det skal jeg nok være Mand for at forhindre!”
Derefter spurgte Fader, om Rektor i Tilfælde af, at Thorup ikke vilde give ham en fyldestgørende
Undskyldning, havde noget imod, at han igennem ham skrev til Ministeriet og klagede der. Det
vilde Rektor ikke indvende noget imod, og han sagde ogsaa, at det absolut var det eneste rigtige,
skønt han naturligvis ikke holdt af den Slags Skandaler. Han sagde ogsaa, at der sidste Aar var
kommet en Skrivelse fra Ministeriet, at det fribad sig alle korporlige Afstraffelser i de højere
Klasser, og han havde straks læst det højt for alle Lærerne, og han havde i Gaar skjældt Thorup ud
og igen sagt ham det. Nu vil Rektor tale med mig paa Tirsdag (vi har nemlig fri i Morgen). Det
endte da med, at Fader og Rektor skiltes ad i den dybeste Forstaaelse. Nu maa Thorup altsaa give os
en Undskyldning eller ogsaa risikere at komme bort fra Skolen. I første Tilfælde skal jeg vist
fritages fra Gymnastik.
Jeg skal hilse fra Pihl H. og Chr. Cartensen. Det bliver morsomt til Jul; saa kommer Svend [Rix]
jo.
Kærlig Hilsen:
CG Thorborg
Brænd Brevet!
Hornsyld d. 25 Novbr. 1914
Kjære, lille Johannes! Deddes lidt livlige Skildring af de sidste Dages Begivenheder paa “Skaalen”
kan jeg nu heldigvis give den Tilføjelse, at Far igaar var kaldt derud for at modtage en høflig og
uforbeholden Undskyldning af Hr. Thorup samt Tilsagn om, at Deddes Person herefter skal være
ham ukrænkelig. Det ganske Horsens triumferede, da Far igaar skred op af Søndergade, og Dr.
Guldberg tilraabte ham: Han har slaaet Deres Dreng, han slog s. ogsaa Frede, men det er nu saa
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længe siden; klem ham dygtigt! Længere henne tiljublede Dr. Westergaard ham sit Bifald. Dr,
Søderbergs Samtykke havde Far allerede sikret sig den første Gang. Rektor har hele Tiden været
overordentlig elskværdig, og der er ikke falden en Skygge af Plet paa Dagens Helt, Dedde. Baade
Rektor og alle Lærerne tager nok god Advarsel heraf, saa jeg tror, alle Forældre vil være os meget
taknemmelige. Jeg har bedt meget til Gud om, at Sagen maatte faa en god Udgang, og jeg tror, at
hverken Dedde har lidt Lussingerne, eller Far foretaget Horsensturen forgjæves. Men, hvor er det
vigtigt i en saadan Sag at staa rigtigt, og at have et godt Lov paa sig, som Dedde jo har fra Fru
Hansen [logiværtinden]; ja, jeg tvivler ikke om, at I alle 4 ved Jeres Velopdragenhed og gode
Opførsel i Skolen har bidraget til, at denne Sag kunde føres igjennem. Fru Hansen siger om Dig, at
Du var næsten for god til denne Verden, og en af hendes Veninder siger: “ja, han var et dejligt
Menneske”. Hr. Thorup sagde ogsaa til Far, at han holdt meget af Dig, og Dedde modtager mange
Forespørgsler til Dig i K.F.U.M, saa Du ser da, Du efterlader Dig Venner i Horsens. Jeg skal derud
til Forhandlingsmøde i Stefanshjemmet i Eftermiddag, Kredsforbundsmøde for ydre Mission, men
jeg ser ikke nogen, da Mødet varer ved, lige til Toget gaar. Jeg sender nu den lille Smule Tøj, vi har
vasket til Dig i en Pakke til Alvilda, og hvis Du saa ikke foreløbig faar andet end Brevet, kan Du
selv hente Tøjet. Lev vel, kjære, søde Dreng og vær kjærligt hilset fra Far og Din inderlig hengivne
Moder.

Lærerne på Horsens statsskole 1909. Øverst: Bjerre, Dybdal, Thorup. Sørensen.
Nederst: Willumsen, rektor Lund, Frk. Bruun, Fru Lund, J. M. Ottosen.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 15 Marts 1915
Kjære Joh’s! Tak for Dit Brev, som glædede mig meget. Vil Du og Alvilda nu ikke straks sende mig
Jeres Tøj, som jeg jo gjærne skulde have vasket, inden jeg rejser [til Grønland]. Det sidste, Alvilda
sendte mig, var 14 Dage om at blive tørt og rulles først idag, saa det er ikke for tidlig at begynde paa
det næste. Jeg har jo noget at tænke paa, men det bliver nok saadan, at jeg rejser med Børnene hjem;
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der er vel heller ingen anden, der vil. Agnete rejser vist paa Torsdag til Mosegaard og 8 Dage
derefter videre til Kjøbenhavn; hun vil jo saa gjærne afsted lidt før, end vi. Jeg har tænkt at sejle
med Damper fra Horsens, hvis den gaar Lørdag d. 27de med Ankomst til Kjbhvn. engang om
Søndagen; jeg synes nemlig, det bliver det nemmeste med al vor Bagage, og saa lader vi en stor Bil
afhente os her og kjøre os lige derned med Pik og Pak. […].

Trysses dåb i Grønland 1915: Farmor med Trysse, Adda og bagest Agnete
Adda og Frederik Balle til Johs Thorborg i Kbh:
Godthaab 28/4 15
Adda og jeg vilde gærne bede Dig om vi maa indskrive Dig som Fadder til lille Anna Sophie Listov
Balle, som blev født den 8de Februar og døbt den 21de April. Det vilde glæde os at vide, at Du vil
tænke kærligt paa hende og bede for hende.
Mange, mange kærlige hilsner fra Dine hengivne Søster og Svoger
Adda og Frederik.

Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 4/5-15
Kære Far og Mor!
Jeg er nu bleven færdig med examen; det gik særdeles godt: retspsykiatri 11 1/3, praktisk
retsmedicin 15, mundtlig retsmedicin 14, skrifl. hygiejne 13, mundtl. hygiejne 16, ysidemiolog 16,
medicinallovgivning 16. Jeg blev da også nr. 1. […].
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Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 18/5 1915
[…] Det er dejligt at være hjemme igen [fra Hobro] efter den ufrivillige landflygtighed. Alt er vel
her, og Far og jeg kommer udmærket ud af det med hinanden i enhver henseende, og begge har vi
meget at bestille. Jeg tror, jeg kan berolige Dig m.h. til den tanke, at der skulle være arbejdet for
stærkt for at forbedre sygehusstillingen på bekostning af Far: hverken han eller jeg har havt det
mindste med ordningen af det nye at gøre. [Holger ville søge stillingen ved sygehuset, når den blev
ledig ved faderens tiltræden som kredslæge].
Jens og Agnete Thorborg til Johs Thorborg, frk.Johansens pensionat, Gammeltoftsgade 4 st. i Kbh:
Hornsyld 13-6-15
Min egen kære Dreng! Hjertelig tillykke i Anledning af det Ug, som meget glæder os alle sammen.
Jeg har nys erhvervet mig en smukt indrammet Radering, der for den Sags Skyld skal være Din. Du
kommer altsaa hjem engang i næste Uge; vi glæder os meget hertil. Vil Du hilse overalt, hvor Du
kommer paa Afskedsvisit, først og fremmest Bedstemor, Onkel Fr., Margrethe og Vivi; sidstnævnte
skylder jeg Brev, som ved Lejlighed skal komme.
Kærlig Hilsen fra Far.
Min kjære, lille Joh’s! Ogsaa hjærtelig til Lykke fra mig og velkommen snart hertil. Det er da rart,
Du er her paa Søndag, da vi venter Overlærer [Ludvig] Schmidts hertil. Kan Du ikke have Dit Tøj i
Haandkufferten, Vadsækken hos Margrethe og en Papæske. Husk at tage begge Par Cyclestrømper
med hjem. Dedde er en meget ivrig Fodboldspiller. Bror har ligget i Sengen idag, og han er jo
bleven meget mager som Følge af den strænge Diæt. Du kan nok komme med Damperen, naar Du
straks bestiller Plads. Saa ser Du vel lige op til Rix. Lev vel, min kjære Joh’s og hils Vivi fra mig.
Din A.Th.
Jeg blev meget glad ved Dit Kort idag.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 29 November 1915
Kjære, lille Johannes! Vi glæder os da ogsaa saa meget til Julen og venter, at Du bliver længe
hjemme hos os. Iforgaars begravede vi Ludvig Schmidt. Holger og jeg tog derud med
Formiddagstoget og gik nogle Ærinder og derefter i Klosterkirken Kl. 1½. Hele Skolen var med, og
Schmidt faar et smukt Eftermæle. De var alle meget betagne af hans Død og af Fledelius’ Sygdom;
han ligger paa Hospital med en Byld imellem Lungeklapperne, hvis det da ikke er Kræft. Efter
Højtideligheden i Kirken og Begravelsen gik vi med Familien hjem og naaede det halve af
Middagen, inden vi tog hjem med 5 Toget. Vi var jo sammen med Alfred og Aksel Schmidt og
Theaterdirektør Wulf, som er Fru S’s Broder. Holger, Bror og vi gav en Krans til 6 Kr, og Deddes
Klasse sendte en smuk Buket under hans Sygdom foruden gav Eleverne en Krans fra hver Klasse og
Bavnen en særlig smuk, saa Du forstaar der var ingen Mangel paa Blomster. […].
Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 19/12 1915
Min egen kære lille Bror! - Saa skal Du nu altsaa atter have en Hospitalstur og det ovenikøbet i
Julen, ja let gaaer jo Livet ikke for Dig som for os andre, men rigtigt er det naturligvis det Du gør.
Og naar nu du og Margrethe skal til at være Far og Mor - hvad jeg lykønsker Jer inderligt til -, saa

83

var det jo rart, om Du til den Tid kunde være helt frisk og rask. […]. Hvor vil vi dog tænke paa Jer
begge to i denne Jul; gid jeg kunde gøre en lille Tur over til Dig paa Hospitalet og saa tillige en lille
Svip om ad Herning, thi Margrethe er mig jo lige saa kær som en Datter; men jeg maa vel nøjes med
Tanken og Ønsket. Kære lille Bror, kan Du faae Eneværelse, saa tag det, og jeg betaler Forskellen;
selv om Du ikke kan faae det ligestrax, kunde Du maaske faae det senere. Jeg vilde være gladere
ved at vide Dig anbragt derude paa den Maade; det er jo trist nok endda at tænke Dig saa ene nu i
denne Tid, da vi andre samles. Men Glæde er der jo rigtignok i det hele ikke meget af, naar man
tænker paa al den Elendighed, der findes i Verden i denne stadig mere og mere skrækkelige
Krigstid. Blot man kommer Syd for Grænsen, er der jo Sorg i saa at sige hvert eneste Hjem og ikke
blot Sorg men ogsaa ofte Nød. Derfor lad os takke Gud for, at vi dog har det som vi har det. Og han
vil ogsaa nok vende denne lille Sorg, at Du nu igen for en Tid maa afsides til det Gode.
Kære lille Margrethe! Jeg beklager Dig saa inderligt, at Du, som havde glædet Dig saa meget til
Julen i Herning sammen med Frederik, nu maa rejse ene og ovenikøbet have ham liggende paa
Hospitalet. Men lad os nu tage os sammen alle sammen og kun se paa, at saaledes er det sikkert
bedst. Det vilde nu heller ikke være bleven saa let for ham med al den Diæt i Juletiden. - Bare Du
maa have det godt i selve Hjemmet. […].
Frederik Thorborg til Margrethe i Herning hos hendes forældre:
Kbh 12/12-15
Kære Margrethe!
[…] Efter al sandsynlighed kommer jeg til at holde diæt længe - flere år om hele livet - og når
næppe til at kunne tåle kartofler og mælk. Væsentligst skal jeg leve af kød og fedt - det er dyrt og
ikke morsomt, når ens lyster går i modsat retning. Frugt må jeg vist også give afkald paa. Men når
jeg holder diæten, er er vist god udsigt til, at jeg kan holde mig arbejdsdygtig, og så er det dog alt i
alt af de ringeste byrder, som kan lægges på en her i livet. Det bliver heller ikke morsomt for Dig
med den diætmad, men jeg ved, at Du gerne vil hjælpe mig også med det, så det skal nu ikke få lov
til at tage humøret fra os. [Han led af gærings dyspepsi].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 28/1 [1916]
Kjære Johannes! Naa til Lykke da; Du kan tro, jeg blev glad, og saa over at faa det saa tidlig at vide.
Jeg havde været saa bange for, at der ikke skulde komme Besked inden 6, da vi var bedt ud at
drikke The paa Braaskovgaard, men præcis Kl. 4 telefonerede Stationsforvalteren herned. Hvordan
Du føler Dig nu, hvad Du foretager Dig nu, kan jeg jo næsten ikke begribe, men jeg haaber, Du
nyder Livet. Det har være en Pine for mig at tænke mig Dig læsende saa ustanseligt som her i Julen,
og jeg er lykkelig over, at Du nu foreløbig er sluppet ud af den Klemme, og Du faar at tage lidt
lempeligere fat en anden Gang, for man kan jo bøje Buen, saa den brister. Det er morsomt, at Du er
ude hos Brors i Aften med Sv. Rix, og jeg tænker da, Du er himmelglad. Gid Svend nu ogsaa havde
sin Eksamen godt overstaaet. Dedde blev saa glad igaar, og saa stolt af sin Bror, saa han regnede
alle sin Opgaver en-to-tre.
Far kom hjem Kl 6 iaftes, da jeg lige skulde afsted, spurgte han mig, om jeg ikke vilde kjøre i
Kanen, som han havde lejet af en Mand ude af Braaskovkanten. Det var min første Kanetur, og den
blev lidt eventyrlig. Da vi kom til Urmagerens, vilde Manden nemlig tale et Par Ord med Nielsen og
gjorde Mine til at ville smide Tømmerne. Jeg spurgte da, om jeg ikke kunde holde Hestene, og dertil
svarede han jo, det kan De sagtens, for de gaar ingen Steder. Imidlertid, da jeg havde holdt et
Øjeblik, kom Hestene i Tanker om, at de vilde hjem, og pludselig kjører vi i ret rask Tempo, uden at
det var mig muligt at stanse dem. Jeg prøvede at rykke i Tømmerne og sige purr, men det animerede
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dem kun til at rende lidt raskere, saa efter flere Forsøg turde jeg slet intet gjøre af Frygt for, at de
skulde blive helt løbske, saa jeg tænkte næsten, der var ikke andet at gjøre, end at blive ved, til vi
naaede hjem til Gaarden; men da vi naaede Karetmagerens, stod Døren til Værkstedet heldigvis
aaben, saa jeg fik raabt en Mand til Hjælp, som stansede de vilde Dyr. Imidlertid var Manden jo
bleven alarmeret, for Skrædder Holm og flere var kommen paa Benene, og han kom jo saa rendende
det bedste, han kunde. Ja, sagde han, det er den graa, naar den kommer i Tanker om, at den vil hjem,
saa er den ikke let at styre, men den brune, den er mere tvær. […].

Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 31 Januar 1916
Kjære, lille Johannes! Du har vist ikke hørt et Pip fra os, siden du rejste, og vi har dog tænkt meget
paa Dig og savnet Din stille, rare Omgængelse.[..]. Dedde har fri idag paa Grund af, at Lærerne følte
sig helt overanstrængte, og han ligger og nyder Sengens Sødme. Iaftes besøgte han Carstensens;
Dedde kan jo altid finde paa Raad til at more sig lidt. Paa Søndag har jeg foreslaaet ham at tage
Hans Ejgil med hjem, for at Venskabet ikke helt skal gaa ud, men morsomme er han og Otto jo ikke
at have; saa er det noget andet med Svend Rix. […]. Jeg er jo saa glad over at høre fra Alvilda, at
baade hun og Bror og Margrethe har det godt efter Ferien. Har Du ogsaa haft godt af at være
hjemme hos Din Mor og faa lidt mere Søvn, en Du plejer? Alvilda er rigtignok sløj i Ferierne, men
det er jeg saa vant til fra Holger og Bror og Fr. Balle, at naar jeg troede, de skulde komme hjem og
sætte lidt Liv i os gamle, saa faldt de i Stedet for helt sammen, og var som Klude og kunde
ingenting, men det har man jo netop Hjemmet til, og I vilde savne saadan et roligt Fristed, hvis vi
flyttede til Kjøbenhavn, saa vi skal betænke os godt, før vi gjør det. Vær nu kjærligt hilset, min
kjære Dreng og lev vel. Din hengivne
Mor.
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 21/4 16
[…] I går var jeg et lille smut oppe hos onkel Frederik; vi aftalte at han og Margrethe og jeg i
morgen kl 1½ skal på den frie udstilling sammen. Han kommer ellers ingensteder længere, men var
åbenbart glad for denne idé. Forrige gang jeg var hos ham, havde vi en længere samtale om religiøse
emner. Han læser vist en del i bibelen men har meget vanskeligt ved at finde sig til rette med den,
og er jo meget fremmed for dens ånd. Han kan ikke forstå, hvordan rare og fromme mennesker kan
lide ondt, samtidig med at det går verslige mennesker godt. Som nu f. eks. Ingemanns, sagde han
engang, de havde ikke meget med kristendom at gøre, og alligevel levede de et smukt familieliv, og
sønnerne har opnået store stillinger, og døtrene gjort gode partier. Og i modsætning dertil f. ex.
Christian Bøttger [søn af Rudolph Bøttger], som har gået så meget igennem, tiltrods for at han dog
er et fromt og kristeligt menneske. Den slags ting har han i lighed med de gamle Israeliter meget
ondt ved at forsone sig med. Bedstemoder har jo været en del syg og særlig lidt af diarrhæe; jeg har
været hos hende et par gange og diæt og Tannalbin hjalp da også godt, men hun er ikke meget villig
til at overholde diæt og f. ex. holde sig fra rugbrød og kaffe. [..].
Frederik Balle til Johs Thorborg i Kbh:
Godthaab 25 April 16
Kære Johannes!
Mange Tak for Dit Brev, som vi modtog den 18de ds.
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Jeg kan endnu gribe mig i at beklage, at Du i sin Tid ikke kom herop paa det ene Aars Besøg. Vi
vilde meget gærne haft Dig med, og jeg tror, at Du vilde have befundet Dig godt i Grønland,
ligesom Vivi.
Nu er Chancerne for at komme herop ikke synderligt store, Du faar jo mere og mere travlt for hvert
Aar, der gaar, og Din Tid bliver mere og mere kostbar. Men det ved Du, at Du, naarsomhelst Du
faar Lyst, er hjærtelig velkommen, enten det saa blev paa et lille Sommerbesøg eller for en Vinter. Grønland bør selvfølgelig ses om Vinteren, som er det ejendommelige for Grønland, men et
Sommerbesøg kan jo ogsaa være meget interessant.
Vinteren er Gud ske Lov nu vel overstaaet; vi har haft det godt og Vejret har været usædvanlig
mildt. Derfor har der ogsaa været faa Ryper; der har været for lidt Sne, saa Ryperne har holdt sig
inde i Landet og er ikke, som de plejer om Vinteren, kommet ud til Kystlandet.
Din lille Guddatter er meget sød; jeg vilde ønske, Du kunde se hende allerede nu, for nu er hun i en
meget sød Alder. Anna Sophie er saa sund at det er en Fornøjelse; - der er altid noget tiltalende over
saadan et lille Væsen. Saa er hun ogsaa en køn, lille Pige med store, brune Øjne. Hun har det
sødeste Smil, man kan tænke sig og er meget venlig og tillidsfuld. Nu kan hun gaa alene og
begynder at sige saa meget. Hun er en stor Farpige, og begynder at raabe paa mig, saa snart hun bare
hører Yderdøren gaa op inde fra Seminariegangen.
Ja, saa Farvel for denne Gang, mange venlige Hilsner fra Adda og
Din hengivne Svoger Frederik Balle.
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 29/4-16
Kære Far og Mor! Jeg blev ganske overvældet, da Johs. kom igår med 200 kr. fra Eder. Jeg vidste
næsten slet ikke, hvad jeg skulde sige dertil strax, for i øjeblikket er jeg på ingen måde i bekneb for
penge. Men til næste år vil piben få en anden lyd, og I skal have en rigtig kærlig tak, fordi I er så
gode imod os og tænker langt mere på os end på Jer selv. Jeg vilde bare ønske, at jeg engang, inden
det bliver for sent, kan komme i en sådan stilling, at jeg kan vise Jer lidt gengæld. Jeg vil også
ønske, at Margrethe og jeg kan få noget af det samme sindelag overfor vore børn, som I har haft det
overfor Eders.
Vivi og Johs. var her lidt i går; det var rart at høre lidt hjemmefra; blot er jeg lidt ked af, at Vivi
sagde, at Far af og til talte om, at han begyndte at blive gammel. Det har Du aldrig gjort før, kære
Far, og det må Du allertidligst begynde at tænke på, når Du når de 70 og må tage afsked som
kredslæge. Det er forhåbentlig også kun engang imellem, at Du falder på de tanker. Når man har
Dit helbred, er man vist til mere, når man er 70, end jeg er, når jeg er 30. […].
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 2/6-16
Kære Far og Mor! Vi har idag fået en lille pige. Både hun og Margrethe har det udmærket, og det
hele er gået helt ved naturen. Det er jo ca. 1 måned for tidligt, og barnet er jo derfor kun lille og
vejer 5 pd., men det er meget velskabt og synes særdeles livskraftigt. […].
Agnete Thorborg til Margrethe og Frederik Thorborg i Kbh.:
Hornsyld d. 4 Juni 1916
Saa hjærtelig til Lykke med Jeres lille Pige. Jeg haaber, jeg skal komme til at holde ligesaa meget af
hende, som af de smaa Agneter, ja, jeg synes da allerede, jeg gjør det. Vivi skriver, at hun er sød;
det har hun da heller ikke fra fremmede. Bror er ellers en Koldpind, at han ikke kunde telegrafere.
Hvergang Telefonen ringede igaar, udmalede jeg mig mine Følelser, hvis det nu var Meddelelse om
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en Søn (noget saa vidunderligt som en lille Pige, turde jeg næsten ikke drømme om), og da Posten
tilsidst kom med Brevet, var jeg saa udmattet af Dagens Forventning og Sindsbevægelse, at jeg var
næsten følelsesløs for Indtryk. Dog maatte der jo gjøres noget, og jeg fik i en Hast arrangeret en lille
Kaffefestlighed med de to glade Farbrødre Holger og Dedde og Tante Anna, som holdt mig oppe til
Kl. 12 efter den nye Tid. Hvor Fru Gjørup kom fra i betimelig Tid og paa rette Sted, fatter jeg jo
ikke, da nærmere Forklaring mangler, men dejligt var det jo, og jeg beder Jer hilse hende og Morfar
- hvis han lige saa betimeligt skulde dukke op - paa det hjærteligste og ønske dem til Lykke med
deres første Barnebarn. […].
Frederik Thorborg til Agnete Thorborg:
Kbh 15/10-16
[…]. Mon Du skal bo hos Bedstemor når Du kommer herover. Du vilde være mere end velkommen
hos os. Idag er der jo lige en måned til Bmors fødselsdag. Men forinden har hun jo hele flytningen,
den stakkel, og onkel August er jo til absolut ingen hjælp ved sådan en lejlighed. Margrethe var
derude hos hende iforgårs. […].
Frederik Thorborg Jens Thorborg:
Kbh 22/12-16
Kære Far! […] Vi er meget glade over at have Johannes hos os. Vi holder begge to så meget af ham,
og det smager da heller ikke så lidt af det gamle hjem. Tusind tak for den dejlige julepakke, kære
lille Mor! Lagkagen skal smage godt ligesåvel som alt det andet. […]. Det er meget pænt af
Johannes, at give os den dåse; det er vi meget rørt over. […]. I søndags var Margrethe og jeg på
besøg hos Bedstemor. Onkel Frederik var der, og jeg fulgte ham bagefter hjem, hvilket han takkede
mig meget rørt over. Vi talte meget om, hvordan Bmor skulde komme til onkel Fr. juleaften (hvilket
jo forhindrer vor plan om at få dem her) idet alle automobiler og vogne var forudbestilt, før Bmor
henvendte sig. [..].
Frederik Thorborg forældrene:
Kbh 1/8-17
Kære Far og Mor! Tak for Eders breve og for smørpakken, som Johannes kom med igår! Han læser
vistnok mere, end han burde, men jeg tror ikke, at man kan få ham fra det, og han syntes jo forresten
også at være i god kondition. […].
Frederik Thorborg til Agnete Thorborg:
Kbh 15/1-17
[..]. Hvad angår forholdet til Anna og Holger, da deler jeg fuldstændig Din betragtningsmåde. Det er
rigtig nok, at vi, og vel særlig Margrethe, som havde glædet sig meget til at Anna skulde komme
over og se vort hjem, og at vi skulde komme lidt sammen, som det vilde være naturligt, og som vi jo
altid gør, når Du og Far og da også Margrethes familie er i byen, - at vi altså var lidt skuffede over,
at vi så Anna så lidt som vi gjorde. Det er jo ikke formen, det drejer sig om, men om det at man
mærker, at man fra begge sider gerne vil have med hinanden at gøre og tage del med hinanden.
Imidlertid holder jeg af Anna og da særlig naturligvis af Holger, fra hvem jeg havde et rart brev
idag. Så selv om der engang imellem kan komme en sky på himmelen, skal det ikke forstyrre det
gode forhold, som der er inderst inde, og som forhaabentlig altid skal være stærkt nok til at holde
forbindelsen vedlige. […].
Jeg var inde hos Bmor og onkel Fr. Han har ligget i sengen et par dage; han bliver gammel og
affældig og efter Alvilda Bøttgers [datter af Rudolph Bøttger, Frederiks kusine] udtalelse til mig i
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går, bitter på livet, så det er trist nok. Bmor er derimod i godt humør. Hun har rørt os dybt ved sin
glæde over at have været herude den dag med Dig. I går gav hun mig en kaktus, jeg er glad for.
Jeg skriver nok til Holger imorgen og takker ham for hans kærlige tanke imod mig, som jeg som
Du skriver tager imod i samme mening som den er tænkt. [Holger ville bekoste sylønnen til et sæt
tøj til Fr.]. Iaften skal jeg til menighedsrådsmøde og har haft susende travlt hele dagen. Kærlig
hilsen fra
Frederik.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 17/1 17
Min egen kære Dreng! Mor skal jo sende Dig noget Tøj idag, og jeg vil saa benytte Lejligheden til
at faae et Par Ord med paa en billig Maade. Jeg hører allevegnefra, at Du slider haardt i det i denne
Tid, og det er jo kun godt, at Du tager fat med Kraft, men pas dog paa, at det sker saaledes, at du er i
fuld vigeur til Examen, for man kan ogsaa læse sig fra Sands og Samling, og saa har man jo ikke
noget for sit Slid. […]. Vi har en hel Uges Tid kun kørt i Kane. Fraregnet et Par Dage har jeg ikke
haft saa særdeles meget at bestille i denne Maaned udadtil, men Januar er altid rig paa tjenstlige
Indberetninger og tjenstlige skriftlige Arbejder i det hele, saa Tiden gaaer godt.
Holger har som sædvanlig en vældig Praxis og trænger derfor af og til til en lille Udflugt; idag skal
nu han og Anna til Fødselsdag paa Rohden. I Søndags var de paa Ussinggaard hos Godsejer
Castenskjold - et nyt Sted; man slaaes jo om at faae fat i dem, de er i Sandhed i Vælten. Mor var for
nogle Dage siden i Horsens for at gøre Indkøb hos Vett og Wessel og [Manufakturhandler Harald]
Rix; sidstnævnte har f.ø. stort Udsalg paa Grund af, at han skal have en større Ombygning og
Udvidning af Lokalerne. Mor besøgte ved denne Lejlighed tillige for første Gang Fru Rix. Paa
Lørdag kommer Carl G. med en Kammerat, og det er jo altid en ugentlig Afvexling for Mor og mig
de Lørdage og Søndage, da vi de øvrige Dage i Ugen kun har os selv. En stor Glæde er det derfor
ogsaa hver Gang, vi faaer Brev fra en af Jer; saa lever vi ligesom op paany. Jeg haaber ikke Du
savner Penge; i saa Fald maa Du lade mig det vide. Vi vil saa gerne jævne Vejen saa vidt vi kan det
for vor egen kære flittige Dreng. Hils Vivi, Bror, Margrethe og Bedstemor, hvis Du ser dem og
modtag saa endelig til Slut en rigtig kærlig Hilsen fra
Din egen gamle Far.
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 27/1-17
Kære Far og Mor!
[…]. Det var en stor glæde for os med Johs. examen. Jeg tvivlede ikke om, at han kunde sine sager,
men han har jo selv været så pessimistisk og bange for resultatet, at det uvilkårligt har haft nogen
indvirkning på os andre. Og hvis det var gået mindre godt trods hans gode forberedelse, vilde han jo
være blevet meget deprimeret. Jeg har jo adskillige gange nu i den sidste tid indskærpet ham ikke at
læse sig skør men har været lidt bange for, at han alligevel skulde gøre det. Imorges, da vi ringede
til ham inden slaget, var han ikke meget værd og havde kun sovet dårligt, så jeg var unægtelig noget
spændt, indtil jeg havde hørt de første to karakterer. Så vidt jeg kender forholdene, er 3 13ener og et
12 en meget nydelig examen, der vistnok er en god borgen for 1ste karakter til den endelige
examen. Imorgen aften holder vi et lille gilde for ham og Sv. Rix og en anden kammerat, for Nyssen
[Margrethes søster] og Vivi og Magnus Justesen [søn af faster Marie i Rårup], som vi har inviteret
til kaffe imorgen eftermiddag. [..].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs Thorborg i Kbh:
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Hornsyld d. 1 Februar 1917
Kjære, lille Alvilda og Johannes! Nu har jeg da endelig faaet Skjørtet og Natkjolerne gjort i Stand.
Jeg har en dejlig Tid til at sidde og faa lidt syet, baade nyt og gammelt, og det er en af mine store
Glæder. Kirstine er flink til at hjælpe mig, og jeg tænker, jeg skal komme godt tilbunds i det
altsammen. Og saa er jeg saa inderlig taknemlig over at sidde i en varm Stue og have nok at spise og
en Seng at ligge i, og over, at ingen af mine heller lider Nød i disse strænge, skrækkelige Tider, hvor
man hører om saa megen Elendighed, nu sidst Pastor Myginds Beskrivelser i Kr. Dgbl. af
Hungersnøden i Syrien. Ja, det lærer man i disse Tider, at skjønne paa det gode, man har.
Saa har jeg i disse Dage været lykkelig over at tænke mig Johannes fri; det maa være en rar
Fornemmelse efter saadan et Slid; jeg tror ikke, jeg kunde holde til at læse uafbrudt, og det var vel
ogsaa derfor, jeg saa ung blev taget fra Bøgerne og sat til at blive en “Lave Pølse”, som Adda kaldte
det. Alvilda gaar nu den gyldne Middelvej og baade laver Pølser og studerer, det maa jo være
Idealet, men Johannes, nej, det er mig for koncentreret.
Nu maa I vel helst sende Jeres Tøj hjem til Vask, nu kan jeg godt tage en lille Tørn igjen, og den ene
af Jer kan jo faa Vadsækken ude hos Bror, hvis det er det nemmeste, men den vejer jo i sig selv 2-3
. Jeg har tænkt paa at sende Alvildas Skindkaabe sammen med Brors Smør imorgen; jeg synes, det
er koldt nok til den, og den sparer da lidt paa Dit andet Overtøj. Dedde har faaet en dejlig
Overfrakke, syet hos Møllerstrøm; det er jeg glad ved at tænke paa, da det jo er en haard Kulde, vi
har.
Ellen Westphal er da glad ved sin nye Kontorplads og kommer hjem til sin Mor Kl. 6. Den Blomst,
Fru W. skrev om i Julen, var ved en Fejltagelse gaaet til Fru Søderberg; Fru W. mener jo, hun maa
være bleven forbauset. Hele Kongefamilien er da saa mageløse imod den unge Søofficerenke, de
sender hende Blomster og Breve, og Prins Valdemar sendte hende en Prædikenbog, som havde
været ham selv til saa megen Trøst i hans Livs store Sorg. Dronningen vilde lade hendes Stemme
uddanne, men hun har da ikke Lyst til at synge foreløbig.
Vil I have noget Papir som dette; her er Masser, og det skulde have været brændt, men jeg reddede
det. Papir er jo ogsaa dyrt. Bor Fru H. i No 4? Hvem skulde have troet, at Joh’s skulde faa 1 Del før
C.C. han regnede jo aldrig Joh’s for noget, det var jo altid kun Bror. Lev nu vel, kjære elskede Børn!
Jeg prøver at sende Vivi et Par Stkr. Bøf til en Frokostret, der er Peber paa. Kjærlig Hilsen fra Far,
lille Agnete og Niels, som er her og Jeres hengivne
Mor.
Agnete Thorborg til Margrethe og Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 30 Marts 1917
Kjære, lille Bror og Margrethe! Min hjærteligste Lykønskning til Fødselsdagen! […]. Igaar var Far
og jeg til en fin Middag paa Borchsminde og kom hjem Kl. 11½, saa jeg er baade søvnig og træt,
efter at have haft travlt fra 6½ imorges. Morgen- og Aftentoget skal nok efter Paaske inddrages paa
Juelsmindebanen, saa maa Skolebørnene da bo derude. Vi har jo haft det roligt og godt, hvad det
angaar i mange Aar, og Børnene har haft det storartet hos Fru Hansen, som elsker dem begge højt
og beklager, at hun nu er færdig med dem snart. […].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 26/5 [1917]
Kjære lille Alvilda og Johannes!
Jeg kommer til at skrive til Jer under et og ligeledes sende Jeres Tøj i en Pakke, og hvis Vivi saa
ikke ser Johannes, vil du nok straks sende ham et 3 Øres Kort om, at Tøjet kan afhentes hos Dig. Vi
blev da forfærdelig glade over, at det gik Dig saa godt i Mandags; jeg havde været indelukket med
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Dig hele Dagen, og Frk. Jensen havde lige fortalt mig, hvor skrækkelig den 12 Timers Dag var for
Pharmaceuterne. Det er da godt, det ikke blot er paa Drengenes Side, at Æren og Glansen er, men at
Du og Adda ogsaa gjør vort Kjøn al Ære. Jeg følte Trang til at skrive straks, men opsatte det indtil
Tøjet blev tørt, og det forsinkedes nogle Dage af Vejret.
Idag er det hundekoldt. Far begyndte igaar sine Vaccinationsture; ifjord var Vejret saa godt, at han
kunde cycle hele Tiden paa lidt nær. Tak for Jeres Breve, kære Børn! Jeg har skammelig forsømt
Jer, men det mærkelige er indtruffet, Vivi, at jeg har været lidt sløj og træt. Jeg tror endnu ikke, jeg
har faaet den Times Søvn, som jeg har tilgode fra d. 15de; naar jeg engang faar den, gaar Trætheden
nok over, men jeg mærker, man maa passe sin Sengetid; det kan man sagtens nu, men det bliver
vanskeligere, naar Aftenerne bliver varmere og lysere. Derfor raader jeg Jer bestemt til at tage en
Time fri midt paa Dagen. Jeg kan aldrig faa nogen Middagsro for Telefonen. Min Pige er hurtig,
flink og rar, men hun har været meget beskjæftiget i Haven, som trængte haardt til at gjøres i Stand,
da hun kom, og som hun ogsaa har god Lyst til, saa jeg har i denne Maaned ofte været ene om det
herinde.
Idag skal vi stryge og bage, bl.a. lidt Kiks til Søster Kierkegaaard, som ligger paa 4 Uge af en
haard Gigtfeber, dog lidt bedre nu. Holger er nu deres Læge under Dr. Jacobsens Indkaldelse, Provst
Boecks har været her, og hun er her endnu, men blev syg iforgaars Aftes, bedst som hun sad her hos
mig i Læsekredsen, og maatte gaa hjem med Anna. Det blev dog ikke noget slemt Anfald, saa hun
var oppe igaar, og hvis hun nu har det godt i Aften, skal Fru Møller, Fru Kierkegaard, Frk. Hg,
Søster Marie og jeg derned.
Ebba Rix’ Besøg gik paa det bedste. Vi var alle meget indtagne i hende og fandt hende frisk og sød
og nærmest kjøn, og hun og Dedde morede sig godt og var ogsaa noget sammen med Chr.
Carstensen. Far kjørte en dejlig Tur for dem om ad Aahusene til Staksrode Strand, og Vejret var
dejligt. Jeg lovede at sige Du til hende paa den Betingelse, at Fru Rix vilde gjøre ligesaa med
Dedde.
Jeg laaner Jer her Addas Dagbog. Vil Du, lille Vivi, være ansvarlig for den og sørge for, at jeg faar
den igjen, naar I har læst den. Bror og Bedstemor maa da ogsaa gjerne læse den. Søster
L.[Lollesgaard] skrev igaar og spurgte, hvornaar Breve skulde sendes; hun kunde ganske rolig sende
dem, det bliver snart paa høj Tid, inden hun nu faar mit Brev; jeg fik nemlig hendes i Aftes. Jeg har
desværre ikke noget at sende til Grønland, og Adda skriver ikke om noget. I synes vel, de skal bo
herhjemme hos os, og hvorledes? Jeg ser af Avisen, at Chr. Balle er bleven gift. Du kan vel ikke,
lille Vivi, løbe op til Fru Balle og overbringe hende Familiens Hilsen og Lykønskning. Vi venter jo
Nicolai i Sommerferien, og Søster skriver, at de vil da endelig ogsaa have ham. Nu faar Du selv
Brev, lille Johannes, naar vi skal sende Penge. Saa husker Alvilda nok de 10 Kr. til Margrethe, og
for 1 Kr. til Neter. Neter rejser nok med sin Mormor til Lønborg og bliver til Annas og Holgers
Ferie. Dr. Jacobsens lille Dreng blev begravet paa lille Gikkers [Knud Eriks] Fødselsdag.
Kjærlig Hilsen til Jer to kjære fra Far og Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 10/6 1917
Kjære Joh’s! […]. Bedstemor skrev idag, at hun var besvimet og falden om paa Gulvet og havde
slaaet sig slemt, og det er jeg jo ked af. […].
Margrethe Thorborg til svigerforældrene:
Kbh 11/6-17
[…] Bedstemor er meget dårlig; jeg var der igår. Hun var besvimet og havde slået ansigtet meget
slemt. Hun er lidt oppe men har ingen kræfter og er blevet mager og hulkindet. [….].
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Jens Thorborg til Vivi og Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 26/6 17
Kjære Børn! hermed 120 Kroner til Fordeling; I har ønsket 110, men jeg antager, at det er lidt for
knapt.
Dedde fik idag 5 i Naturkundskab. For at faae 4,50 i Gennemsnit skal han have 5 i de 2 sidste Fag
(Matematik og Oldtidskundskab) eller 6 og 4. Han har nemlig kun faaet 4 i Dansk Stil og 5 i Skr.
Matematik og hans Aarskarakterer var ikke store i det hele. Naa nu haaber jeg jo, at han alligevel
skal blive en flink Student, naar han faaer fat paa Polytekniken. Jeg glæder mig forfærdeligt til at
faae Jer hjem begge 2, jeg længes meget efter Jer. Kærlig Hilsen til Jer begge.
Far
Frederik Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld 26/6-17
Kære lille Grethe og Musen!
[Han vikarierede for Holger, der var indkaldt, på Horsyld sygehus]. Jeg længes altså urimeligt efter
Jer, og synes at hver dag sammen med Jer skal blive en fest, hvis blot vort helbred vil slå
nogenlunde til. Jeg har været noget nedtrykt idag, fordi det viser sig, at jeg har tabt meget i vægt; jeg
vejer kun godt 130 pd. Imidlertid har det jo set sort ud mere end én gang for os før, og det er en
kraftig opfordring til at give sig helt over i Guds hånd. Hvis man kan finde fuld tryghed hos Gud
som sin Far, så kan maven ikke gøre en noget alvorligt ondt. Din og Musens skæbne skal jeg heller
ikke være bekymret for, om end den ligger mig betydeligt mere på hjærte end min egen. At få
Musen og lille Jens godt opdragne, det skal da ihvertfald få alle de kræfter, vi to kan lægge her i
livet. [..].

Frederik Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld 27/6-17
[…]. Havde jeg vidst, at begyndelsen af ferien vilde sætte mig tilbage, som den har gjort, vilde jeg
naturligvis ikke have vicarieret. […]. Jeg skal spise på sygehuset; jeg er egentlig meget ked af det,
men Mor gør sig jo så meget unødvendigt besvær med min kost, så det er jo rimeligt hun helst vil
være fri. […].
Frederik Thorborg til Margrethe Thorborg i kbh:
Hornsyld 1/7-17
[…] Dedde skal være færdig i morgen og have 5 for at få 4½ i gnsnit. Stolt er han nu heller ikke.

Agnete Thorborg til Margrethe og Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 16 Juli 1917
Kjære Bror og Margrethe! Tak for Jeres Breve! Naa saa er den Ferie forbi, men nu faar I jo en Slags
Ferie ved kun at have Jer selv at sørge for, selv om I vil længes forskrækkeligt efter Musen. Hun har
nok godt at blive en Tid i Haven. Ja, lille Margrethe, jeg var rigtignok ogsaa glad over at sende Bror
afsted saa rask, hvad jeg tilskriver den gode Affodring paa Sygehuset. Det viste sig jo alligevel,
trods alt, hvad han snakkede om, at han havde bedst af at spise saa fedt, som muligt, at han skal leve
overordentlig fedt og kraftigt for at holde Kræfterne vedlige, bedre, end jeg fodrede ham af her, saa
det var rigtignok godt, han kom under Frk. Hansens Behandling; nu ved jeg det til en anden Gang,
og Æg og Fløde og Kjød kan da skaffes for Penge, saa det er en daarlig Sparsommelighed at gaa og
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være underernæret. Nu kan du jo prøve at lave Stikkelsbærgelé, og bliver den saa ikke stiv, for det
er jo lidt langt hen paa Sommeren, saa kan Du jo altid bruge Saften, og saa har jeg syltet lidt Gelé,
som I altid kan faa senere. [… ]. Nicolai indfandt sig i Fredags Morges glad og sød og var forud
inviteret paa et Strandophold paa Samsø, hvortil han drog idag med Baronens fra Ørumgaard, der
har omtrent jævnaldrende Drenge. Han havde haft et Par Uheld ved Afrejsen fra Hellerup, f. Eks.
tabt sin Pung med Penge og Nøgler og glemt sin Frakke, men da han nu idag fik Brev om, at Pungen
var fundet, drog han af som den mest straalende Dreng, I kan tænke Jer, og det kan ogsaa blive
meget morsomt for ham. Iforgaars var han med Alvilda cyclende til Rohden. Alvilda har det saa
godt, og jeg er rædsom glad over at have en Datter; vær I glade ved Musen; Piger er nu rare i et
Hjem. Dedde fryder sig paa Cycleturen Jylland rundt, og Joh’s skriver idag om sine Strabadser ved
Lejren [Akademisk Skyttekorps lejr i Høje Sandbjerg], som han nok har godt af. Anna er i Lønborg,
og igaar paa hendes Fødselsdag havde vi Middag for Holger og Fru Jacobsen som kom med Favnen
fuld af Roser, som staar og glæder os endnu idag; Holger leverede de nye Kartofler, og jeg
Lammesteg, som Slagteren desværre ikke havde, mens I var her. Anna forskrev sin fra Horsens, og
saa bliver den saa dyr. […]. Bartholine har faaet No 7, en Pige paa 9 Pd, og de er meget glade. [..].

Akademisk Skyttekorps’ sommerlejr ved Høje Sandbjerg 1917
Agnete Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 20 August [1917]
Kjære lille Margrethe! Tak for Dit Kort, men nu venter vi da saa forskrækkelig paa at høre fra Jer
igjen, skjønt det beroligede os meget, at Du mente, lille Pølse nok hurtig vilde komme over det.
Alvilda var ved Toget imorges for at høre, om der var Brev, for vi kan næsten ikke holde ud at vente
længere, vi vil jo blive saa glade om vi hører, at baade Du og den lille er bedre, og har I det ikke
godt, vil vi gjærne dele ogsaa det med Jer. Det har da været strængt for Jer, at Bror har været saa
optaget, saa han knap har kunnet se til Jer, ja, der kan være svære Tider at komme over, men det kan
jo ogsaa blive godt igjen, og saa skjønner man dobbelt derpaa. […].
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Jens Thorborg til Margrethe og Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 22/8 17
Kjære lille Bror og Margrethe!
Jeg forstaaer jo nok, at der ikke er saa synderlig meget Haab om, at I faaer Lov til at beholde Jeres
lille Skat, som ogsaa jeg elsker. Men gudskelov skal I af med hende, saa gaaer hun jo dog ikke tabt
for Jer; det er jo kun for en Stund, hun gaaer fra Jer. Og dejlige Minder har I jo om hende; aldrig
kunde I jo dog ønske at hun ikke havde været til, selv om det nu smerter at sige Farvel. Jeg græder
ved Tanken om dette Farvel, men vi vil bøje os heri, hvis det skal siges, for Guds Visdom og tro at
ogsaa det er af Kærlighed.
Lille Musens bedrøvede Bedstefar.
Note: Musen (Karen Margrete) klarede det.

Agnes og Niels Thorborg
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 18/9 1917
Kjære, lille Johannes! […]. Farbror Niels [på gården Thorborg] blev meget syg forleden Nat og kom
paa Sygehuset næste Dag. De er bange for, der er en Svulst, som trykker paa Tarmene og
foraarsager slemme Smærter, saa han maa have Morfin. Hvis det ikke kommer i Orden snart, skal
han opereres; det er han ogsaa villig til. Hans Kone er meget hos ham og har besøgt os nogle Gange
til Maaltider.
Vi er godt begyndt paa Hovedrengjøring. Agnes er lidt flinkere nu, da her ikke er ret meget dagligt
Arbejde, og hun kan drage af hver Søndag; det fordrer hun som sin Ret, og sidste Lørdag sagde hun
straks til Morgen: Faar jeg fri imorgen? Ellers skal jeg nok gjøre mig saa tvær idag, som jeg kan
blive. Imorgen faar jeg en ny Kakkelovn stillet op i Dagligstuen, det kan snart blive rart om Aftenen
at koge Vand ved et Par Stkr. Træ. Hvordan er Jeres Udsigter til lidt Brændsel?
Jeg har glædet mig i høj Grad over at læse om K.F.U.M. det gaar jo særdeles godt med Arbejdet i
Kjøbenhavn. Vi ofrede til Arbejdet med de fremmede Krigsfanger ved Høstgudtjenesten i Kirken i
Søndags; det gav vi jo med Glæde til. Det er jo ikke meget, vi hører fra Dedde, men det er jo da
godt, det vi hører, og han vil nok være flittig og gjøre os Glæde, ligesom I andre. Jeg tænker
forfærdelig meget paa Jer to Kjære Drenge og beder Gud bevare Jer for alt ondt. Der vist mere ondt,
end man næsten kan sidde her og tænke sig, i en stor By, men der er jo ogsaa saa meget godt, naar

93

man vælger den gode Del. Jeg tror næsten, de unge er mere ilde stillet her paa Landet, hvor der intet
kristeligt Oprejsningsarbejde gjøres, og de er dog svært med i alt det onde. Det er helt forfærdende,
alene saa tidt Far fortæller, at der kommer unge til ham med veneriske Sygdomme; saa kan man
rigtignok sige: Det bødes der for i lange Aar, som kun var en stakket Glæde. Det er tidt et helt Liv
forspildt for et Øjebliks Letsindighed - og saa være værre end spedalsk. Blandt Soldaterne og i
Krigslandene er det vist saa galt, som aldrig før. […].
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 29/9 17
Kære Johannes! Jeg sender hermed den ønskede Sum: 300 Kroner. De 80 Kr. er vel til Koks. Bliver
Lyset slukket til bestemt Tid? Du skrev at “nu slukkedes Lyset”. Det er en rig Tid for Jer med
Foredrag i Samfundet; jeg haaber at Du selv trods alt Arbejde kommer med, og at Du sørger for, at
Dedde ligeledes faaer alt det gode at høre, som nu bydes. I lever paa mange Maader i en lykkelig
Tid i Sammenligning med min Studentertid, da vi kun havde én Studenterforening og denne ikke
bød en tørstende Sjæl ret megen Føde af aandelig Art. Punsch var der derimod nok af; regelmæssige
Lørdagssold krydrede med i Reglen temmelig vandede Taler af Seniorerne. Christian Carstensen
ligger for Tiden af Lungehindebetændelse med stærk Feber, erhvervet paa en Jagttur i N. Snede,
hvorfra han kom hjem drivvaad. Jeg indgiver idag Ansøgning om Orlov fra den 16de Oktober til
den 24de, altsaa 8 Dage; jeg glæder mig meget til Turen. Maaske Mor kommer med, helt sikkert er
det dog ikke. Du kan hilse Bedstemor fra mig og sige hende, at hun nok snart har Fornøjelsen af mit
Besøg. Til Bror skriver jeg en af Dagene, men ser Du ham, kan Du jo lade ham læse Brevet. Jeg
haaber, at I har faaet Æblerne m.m., og at de smager Jer. Endelig kom da “Hans Egede” og
Gudskelov at det bragte lutter gode Efterretniger; nu maa vi jo snart have vore Brevskaber færdige
til det sidste Skib. Naa nu vil jeg slutte med mange kærlige Hilsener til Jer alle fra
Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d.4 Oktbr. 1917
Kjære Johannes!
[…]. Vil Du ikke nok straks ringe og sige til Bedstemor, at hendes Brev skal afsted til Grønland og
vejlede hende lidt m.H.t. Adressen. Bedstemor bliver jo gammel og skal tages lidt ved Haanden. Jeg
tænker nok, jeg kommer lidt derover sammen med Far i Oktbr. Mon Dedde har en Bibel derovre;
det vilde jeg da saa gjærne, han skulde have. Hvis han ingen har, kunde han saa ikke laane den, Du
fik af Pastor Willer, og hvor er den? Det Par Stkr. vi har herhjemme, er saa tykke. […]. Farbror
Niels har ligget paa Sygehuset, og der var Fare for en Operation, men det blev ikke saa slemt, og
han er draget rask til sit Hjem. Iaften er Anna og Holger indbudt til Aage Thorborgs. [Søn af Niels
og arvtager til gården]. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 29 Nobr. 1917
Kjære Joh’s og Dedde! Hvor var det rart at se Jer, og hvor var I søde! Jeg har da i dette Regnvejr
været saa glad over at tænke paa, at Dedde fik Regnkappen, og Joh’s kan nok bruge Deddes gamle
og sende os den lyse ved Lejlighed; den kan Far og jeg bruge i værste Nød. Vi kom godt hjem og
blev godt modtaget af Anna og Holger. Middagsselskabet var forløbet godt. 5 Kareter holdt paa
Kroen, saa elegante, at Folk gik ind og besaa dem udvendig og indvendig, og Bagerens Kone havde
bestemt, at hvis Fru Darling spurgte hende om, hvis de var, vilde hun svare: “det er vist Kongens”.
Det var jo morsomt for os at se Vivi saa godt installeret paa Rohden, og vi fik en fin Middag
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sammen med Holms fra Borchsminde; der er dejligt dernede. Far var saa flink at sætte Plakat paa
Døren og lukke Huset, og det samme gjorde vi i Aftes, da vi var bedt til Kaffe i Præstegaarden. Paa
Torsdag skal vi til Aftenselskab hos Anna og Holger. Jeg er foreløbig lykkelig over ingen Pige at
have og tænker det skal gaa ret godt, naar jeg faar Konen til Hjælp af og til. Jeg har selv vasket en
stor Vask og rendt frem og tilbage mellem Telefonen og Vaskehuset og besørget hele
Husgjærningen endda. […]. Jeg laver Mad i min Kogekakkelovn, og det gaar godt, men imorgen
skal Far og jeg have Andesteg, saa fyrer jeg i Kjøkkenet. Hvor jeg glæder mig til Jer i Julen; naar vi
nu har haft en rigtig rolig Tid, bliver det meget oplivende. Iaften er jeg bedt om til Fru Jacobsen
sammen med nogle andre Damer. Lev saa vel, kjære Børn! Glem ikke at se til stakkels, gl.
Bedstemor.
Eders Mor.
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 27/12-17
[…] Vi har haft en rigtig rar og stilfærdig jul; jeg har været i kirke 4 dage i træk; igår aftes var langt
det bedste, idet pastor Alfred Nielsen fra Østerlandsmissionen prædikede; han er efter vores mening
meget fremragende. […]. Jeg var på julevisit hos Bedstemor, som klagede sig meget over smerter i
benene, og hos onkel Frederik [Bøttger], som hver gang, jeg er hos ham, beklager, at Dedde ikke
besøger ham. […].
Margrethe Thorborg til svigerforældrene:
Kbh 22/1-18
[…] Mors [Andrea Cathrine Gjørup] død har været et eneste stort og herligt vidnedsbyrd om den
kraft og den Herre, som var den skjulte kilde i hendes liv. Nu er hendes strid til ende her, og vi skal
ikke mødes, før jeg også engang faaer lov at gaa ind til vor Herres glæde, ikke som den gode og tro
tjener, men som Mor uforskyldt af nåde. […].
Påtegnet af Frederik:
[…]. Det har jo været en svær tid for Margrethe at komme igennem, men vi sørger jo dog som den,
der har et lysende håb. Svigermors sygdom og død har været sådan, at døden har mistet sin brod, og
for os andre skal derfor taknemmeligheden for alt det, hun har været for os, og glæden over, at hun
slap så vel herfra være det fremherskende. […].
FrederikThorborg til forældrene:
Kbh 24/1-18
Kære Far og Mor!
Vi har fået en søn til morgen! Det gik hurtigt og godt; vandet var begyndt at gå i går morges men
fødselsarbejde var der ikke noget ordentlig af før kl. 2 inat. Jordmoderen, fru Juul, kom med første
sporvogn lidt før drengen arriverede. Han er en flink dreng at se til - i fordelagtig modsætning til
Musen i sin tid og vejer 6 pd. Margrethe skiller sig jo klogeligt af med dem, inden de bliver hende
for store at bringe til verden. Han gav sig straks til at patte af alle kræfter. Margrethe har det godt,
men er jo noget træt; det har været en meget drøj tid for hende. Drengen skal hedde Jens Vilhelm,
det lyder efter vor mening godt sammen. Efter hvem han bliver kaldt op, kan I jo nok regne ud
[farfaderen og morfaderen]. […]. Jeg har intet hørt fra drengene men gennem Bedstemor hører jeg,
at det ikke er så godt med Vivi. Det er da rigtig kedeligt. Bare det kunne gå ilave uden operation.
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 28/1 1918
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[Cathrine Gjørup var død 20/9]. Hvor døden dog hidtil er gaaet uden om vor familie - bortset fra de
gamle i familien har vi jo aldrig oplevet noget dødsfald blandt dem, der stod os nær i den, saa vi
kender jo ikke rigtig, hvad det vil sige at miste en af sine aller nærmeste. Men lykkeligt, naar døden
saadan har mistet sin brod, som i dette tilfælde. […].
Ja, Alvilda har en ensidig vandrenyre - jeg opfordrer ikke stærkt til operation, da jeg er meget
tilbageholdende med ploseoperationer. Det eneste er jo, hvis der kommer tydelige symph. paa
intermillerende hydro[?], hvad der synes at være tilløb til. Hun er meget nervøs pigebarnet. For
tiden har hun det jo udmærket paa Rohden, hvor de er vældig gode imod hende.
Far tager nogle forskrækkelige ture til fods og på cykle (dog ikke lige i den allersidste tid). Jeg
søger at holde igen, saa godt jeg kan, for det er jo daarlig økonomi at koste sit liv ved strabadser i
den alder. Forhaabentlig vil det hjælpe, naar embedsbefordringsgodtgørelsen bliver forbedret. Lad
Dig ikke mærke med, at jeg har anklaget ham overfor Dig, for det bliver det ikke bedre af. Anna er
næsten den, der bedst kan snakke ham til fornuft.
Else er meget sød og morsom og særdeles fix paa fingrene. Nu begynder Agnetes skolegang at
blive brændende, i den henseende er vi rigtignok ildestillede her paa landet. Foreløbig lærer Anna
hende at stave. […].

Agnete Thorborg til Margrethe og Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 6 Fbr 1918
Kjære, lille Bror og M! Nu tænker jeg mig snart M. oppe, om Du end ikke - som Anna - straks den
første Dag - løber til Postkassen med et Brev. Saadan traf jeg nemlig Anna, da jeg gik derned for at
højtideligholde hendes Opstaaen efter lille Else. Jeg sagde da til hende, at saadan gik det ikke til i
min tid; vi begyndte gjærne med at besvime de første Gange, vi vilde prøve paa at staa op, saa dette
var unægtelig et Fremskridt, men vi havde jo heller ingen Sygeplejersker dengang og blev ikke
skaanet for Visitter, saa det tog paa Kræfterne. Alvilda var hjemme fra Lørdag til Mandag og saa
rask ud og var ogsaa ved rigtig godt Mod. Det var pænt af Bror at skrive til hende. Kan I allerede faa
den lille i Kirke d. 17de eller 24de. Kan M. holde til det, saa var det jo rart. Det er jo nogle gode
Faddere. Mon M.s Far ikke kommer med?
Jeg har faaet en hel Del Smørmærker fra Børnehjemmet, saa jeg kan til min Glæde sende Jer noget
Smør, og det kan jo være jeg kan faa Mærker der en anden Gang. Maa disse to smaa Pakker med
The fra Anna til Joh’s og Dedde ligge hos Jer til ved Lejlighed, og vil I afsende Brevet til Joh’s med
Meddelelse om det. Iaftes talte Pastor Bendix ude paa Anstalten, og vi var mange til Kaffe og
Bibelsamtale bagefter. Provst Kierkegaards er da ogsaa begyndt at gaa med dertil. Paa Holgers
Fødselsdag taler Pastor Olesen i Forsamlingssalen derude., og da venter vi ligefrem Trængsel. Iaften
er vi bedt til Kaffe hos Snedker Nymands. Lev saa vel, kjære Børn. Det er rimeligt, M. er meget slap
efter den Spænding og Sindsbeværelse under Din Mors Sygdom, men jeg tror, den lille Dreng vil
hjælpe Dig godt over Tomheden og Savnet. Han kom lige i rette Øjeblik. Hvordan mon han dog ser
ud, og hvordan mon lille Karen Margrethe nu ser ud. Jer andre kan jeg jo bedre tænke mig til.
Kjærlig Hilsen fra Jeres
Farmor.
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 10-2-18
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[….]. Jeg var hos Bedstemor idag og inviterede hende til barnedåb, men hun kommer ikke. Hendes
sidste kvartalsregning var på 72 kroner (den burde ikke være over 10-12 kroner). Hun var jo ret
forfærdet og ked derover. Jeg har undersøgt gasmåleren og så, at hun nu allerede i godt 1 måned har
brugt, hvad man må bruge til lav taxt i et kvartal; det er jo slemt, hvis ikke måleren er i uorden; jeg
rådede hende til at ringe til belysningsvæsenet for at få den undersøgt. Så kom onkel August hjem.
Han blev noget irriteret over, at Bmor blandede mig i sagen; det var jo dog ikke noget at græde
over, han fandt det komplet latterligt at tænke på gasregningen og dens størrelse; det ordnede sig
nok, hvis der var noget i vejen med måleren osv. Han er jo ikke nogen stor støtte for Bmor i sådanne
praktiske affærer. Bmor var noget bedrøvet over Moster, som nok ikke magter at passe huset og
alligevel ikke vil have hjælp. Onkel Faber må jo så gå ud i byen med madspanden og hente maden i
folkekøkkenet. Bmor er for resten så glad over at drengen skal hedde Jens, hun sagde, at hun lige
havde siddet og ønsket, at vi vilde kalde ham det. Men jeg tror nu også, at hun holder meget af Far.
[…].
Jens Thorborg til Margrethe og Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld 15/2 18
Kjære Bror og Margrethe!
Vi hørte med stor Glæde hos Holgers idag, at lille Musen var blevet bedre efter en Lapisbehandling
af Blæren; gid hun nu snart maa blive komplet restitueret, saa hun kan begynde at tage fat med
Alvor paa Behandlingen af lille Bror. Og saa ønsker vi Jer begge til Lykke med, at I nu paa Søndag
kan holde Daabsfest over Sønnen, som jo Gudskelov tegner til at blive en kraftig lille Fyr. Gid jeg
havde kunnet være med ved den Lejlighed og dele Jeres Glæde. Sikken et Firkløver jeg nu har paa
Bryggen, det dejligste der existerer. Alle 4 er I i mine Tanker mange Gange daglig og altid har jeg
Glæde af de Tanker, selv om Musen ogsaa engang imellem forskrækker mig lidt, naar der udstedes
en eller anden Bulletin hendes Person vedrørende. […]
Vi har i disse Dage havt mange Operationer, ogsaa Laparotomier, og alle er de gudskelov gaaet godt
igennem. Vore Møder i Præstegaarden og hos mig gaaer det helt godt med; der møder en Snes
Stykker, og der er ret gode Samtaler, og jeg antager, at det skal gaae bedre og bedre. Ja hils nu og
kys fra mig mine elskede 2 smaae Børnebørn. Jeg maa desværre slutte nu, da Postkassen tømmes
om et Par Minutter. Og vær saa ogsaa selv kærligst hilset begge 2 med Ønsket om al Velsignelse fra
Gud over Jeres Hjem. Hils Din Fader kære Margrethe. Det er da rart, at han kan være hos Jer paa
Festdagen. Og hils Dedde og Johannes og vore gode og kære Venner Lomholts.
Far.
Frederik Thorborg til Jens Thorborg:
Kbh 10-3-18[?]
[Om Nicolais forestående konfirmation]. Jeg skriver ellers mest i en anden anledning, som der
forresten ikke skal tales om, ja dvs. Holger må naturligvis gerne vide det. Dr. Madsen spurgte mig
nemlig i går om jeg vilde være dr. Thomsens afløser som afdelingsforstander. Dr. Th. er jo nemlig
sikker på at blive Salomonsens efterfølger [som professor], og han (Sal.) har lovet at gå senest
september 1920, (hvilket der jo heller ikke skal tales om). Altså bliver pladsen ledig om godt 2 år.
Jeg sagde til dr. M. at jeg ikke kunde sige noget, 1) fordi jeg ikke er klar over, om jeg vil kunne få
tilstrækkelig meget ud af at arbejde med videnskaben det meste af mit liv 2) af hensyn til det
økonomiske. […].
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Frederik Thorborg
Jens Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 10/3 18
Kjære lille Bror! Tak for dit sidste Brev, som jo giver Anledning til en hel Del Eftertanke. Vi kan jo
let blive enige om, at Direktøren ved at henvende sig til Dig giver tilkende, at han ønsker Dig som
Th.s Eftermand, og samtidig viser sig at være af den Mening, at Du kan magte Pladsen.
Spørgsmaalet bliver derfor nærmest, 1) om Du har Lyst til den, og 2) om den i økonomisk
Henseende kan blive tilfredsstillende. Jeg for min Part vilde, tror jeg, foretrække denne Stilling for
en Amtslæges, der videnskabelig set ikke har meget at byde paa, og skal man som Amtslæge have
en betydelig Indtægt, maa man praktisere ikke saa lidt, men saa bliver Stillingen alligevel ret
byrdefuld. - Dog er selvfølgelig en Amtslæges Stilling en smuk Stilling. Der er dog imidlertid stor
Forskel paa de forskellige Pladser - Hjørring f. Ex. kan synes jeg ikke sammenlignes med Vejle eller
Holbæk, og saa er der jo tillige den Omstændighed, at man kan aldrig være helt vis paa hvorledes et
politisk Ministerium besætter disse Pladser. Alberti i sin Tid tog jo ikke altid Hensyn til
Sundhedskollegiets Indstillinger, og Sundhedsstyrelsen har vel næppe større Indflydelse nu end
Sundhedskollegiet dengang. Politik spiller vel nu som dengang en Rolle, som ikke altid kan
beregnes. Og at blive forbigaaet, naar man staaer som No 1, er jo altid noget nedtrykkende. Pladsen
som Afdelingschef derimod kan Du jo altsaa være sikker paa, og da jeg gaaer ud fra at Du har
Interesse for de Arbejder Seruminstituttet frembyder, og ogsaa er istand til at magte dem, saa
forekommer det mig, at det særlig bliver Økonomien, Gagen, det kommer til at dreje sig om. Og her
forekommer det mig, at det maatte komme til at dreje sig om en Begyndelsesgage af 6000 Kr,
stigende f. Ex. i Løbet af 10 Aar til 7000 Kroner; det maa Direktøren nok kunne sætte igennem. Og
dernæst om Fribolig, saafremt der bliver bygget. Jeg gaaer ud fra, at Stillingen er pensioneret.
Nogen Praxis kunde Du jo nok have ved siden af og vilde vel ogsaa være glad ved at have en saadan
dels for Indtægtens Skyld og dels ogsaa for Interesssens Skyld og fordi Du har en smuk og god
Hospitalsuddannelse. Med Hensyn derimod til Kredslægestillingerne i København tror Du da at
dette kunde forenes med Stillingen paa Seruminstiuttet, vilde det ikke let blive for brydsomt at sidde
inde med begge? Dog det kender Du naturligvis bedre end jeg. Alt i alt vilde jeg, naar jeg spørges
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derom, give Dig det Raad, at Du tager mod Direktørens Tilbud, naar han kan komme til Dig med
Sikkerhed for, at Stillingen bliver ordentlig i pekuniær Henseende.
Det glæder mig, at Margrethe har det godt, og at Jens Vilhelm er et Pragtexemplar; lille Musen
gaaer det jo da gudskelov ogsaa saavidt jeg forstaaer fremad med. Det vilde jo have været morsomt,
om vi kunde have været tilstede ved lille Lajs Konfirmation, men jeg for min Part synes, at jeg vil
have mere Udbytte af en Uges Ferie i Efteraaret, og skulde det kun være en Sviptur paa 2 Dage, blev
det noget anstrængende. Mor derimod har jeg stærkt opfordret til at rejse, men hidtil har hun ikke
villet det. Hvad Vivi angaaer, véd jeg ikke, om hun selv har skrevet til Dig, men de omtalte Pladser
er det vist ikke værd at reflectere paa, og desuden er hendes Helbred ikke videre godt for Tiden.
Hun har jo en løs Nyre, men denne kan jo dog ikke bevirke, at hun føler sig sløj og trods kraftig
Ernæring og gode Dage i det hele har vanskeligt ved at holde Vægten. Frosten hindrer Byggeriet paa
Sygehuset. Hvordan gaaer det med Grønlandssejladsen iaar? Modtag nu alle 4 den kærligste Hilsen
med Ønsket om alt godt og da ogsaa derom, at Du maa træffe det rigtige Valg.
Far.
FrederikThorborg til forældrene:
Kbh 4/4-18
[…]. Vi har haft en rar påske og da også set Johannes en del herude hos os. Magnus [Justesen] var
her for sidste gang i Mandags; på Lørdag bliver han hjemsendt [som soldat]. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 14 April 1918
Kjære, lille Dedde og Joh’s! […]. Vi er begyndt at faa Indkvartering, idet Frøken Schou har
indrettet sig hyggeligt og godt i det store Gjæsteværelse, og Studenterværelset er beslaglagt som
Isolationsværelse for det tilfælde, at et eller andet skulde indtræffe, som nødvendiggjorde en
Patients hurtige Fjernelse fra Sygehuset. Endvidere skal Frk. Sørensen, som skal være 2
Sygeplejerske fra 1 Juni bo paa det lille Gjæsteværelse. Hvis I nu spørger om, hvordan vi selv skal
være her i Sommerferien, da har jeg tænkt mig, at Alvilda og jeg kan ligge i det inderste
Soveværelse, og Far med Dedde og eventuelt Bror i vort Soveværelse. Skulde Nicolai komme
samtidig med Bror, kan han nok bo hos Holgers, eller vi kan smide ham og Dedde over paa mit lille
fine Loft med nogle Tæppeforhæng. Jeg ønsker jo Joh’s som det læsende Medlem af Familien skal
have Alvildas Værelse - som bliver dejligt nu, Træerne er hugget - for sig i Ro. Og saa gjør jeg det
jo for at faa noget ud af alle disse ubenyttede Rum i de 1½ aar, Byggeriet [på hostpitalet] staar paa og vi savner dem jo kun i Sommerferien - og saa ogsaa for at hjælpe Sygehuset ud af en
Forlegenhed. […].
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 23/4-18
[…]. Jeg tror nok, at jeg skal kunne klare et vikariat [på Hornsyld sygehus] uden at blive
overanstrænt derved, og så vilde jeg have tjent det, min kost er dyrere end normalt for næsten et år.
[Mudde er syg og ligger på hospitalet].
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 25/4 18
Kære Johannes! 285 Kr + 10 Kroner til Bror for noget Cacao, som Margrethe har sendt Mor. Du vil
nok huske at levere Bror Pengene og meddele ham, hvad de betyder. Margrethe rejser nok idag til
Herning med Jens Vilhelm som beskyttende Kavaller. Nu er det gamle Sygehus omtrent nedrevet,
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saa det ser ud som om vi havde været under fjendtlig Behandling. Prof. Birck blev da valgt [til
folketinget], saa nu taber han vel Interessen for Studenterne. Naa nu maa Du have Farvel min egen
kære Dreng og lev vel til vi atter ses eller hører fra hinanden. Kærlig Hilsen fra os alle
Far.
Jens Thorborg til Carl Gustav Thorborg, Ole Suhrsgade 16,4, Kbh:
Hornsyld 25/4 18
Kære lille Dedde! Tak for Cigarerne, som jeg for Resten endnu ikke har faaet hentet fra Stationen jo nu lige i dette Øjeblik kommer de ind ad Døren. Paa Lørdag afsender vi Tobak og tillige
“Verdenskrigen”. Det var jo en munter og vellykket Skyttetur, I havde forleden. Tag Du bare de
nødvendige Manuduktioner; blot Arbejdet fremmes, skal jeg ikke være kneben i den Retning. Du
skriver, at Du nu snart skal op til Filosoficum. - Hvornaar begynder den? Vi ligger i et frygteligt
Roderi paa Sygehuset; idag fortalte Frk Hansen mig at hun ogsaa blev husvild i Løbet af kort Tid.
Det kan jo være, at hun tager Vivis Værelse i Besiddelse. I havde vel en livlig Valgdag i
København, vi mindedes hin Dag da Du kørte rundt i Horsens og blandt mange andre ogsaa traf til
at køre afsted med din Tante, Restauratricen i Hestedamsgade [gift med Jørgen Thorborg]. Nu til
Slut en kærlig Hilsen min egen Dreng.
Far.
Holger Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 1/5 1918
[…]. I mine fristunder læser jeg en masse chirurgi og medicin - jeg synes, jeg slider ærligt for at
holde mig à jour, men det falder mig unægteligt vanskeligt - hvordan skal det dog gaa, naar man
bliver lidt ældre, saa sakker man da fuldstændig bagud. Min stilling er jo egentlig fuldstændig
uholdbar, det er mærkeligt, at saa mange kan klare sig hæderligt som sygehuslæger - en “all round
man”. Nutildags maa man have ganske særlige evner til at holde fast paa det væsentlige og gøre det
frugtbringende. [..].
[Fr. er alene en tid]. Jeg synes, det er skrækkeligt at være ene hjemme, for selv om man kan have
meget at udsætte paa sin kone, kan man dog slet ikke undvære hende. [..].

Holger Thorborg
Agnete Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 7 Maj 1918
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Kjære, lille Bror! Da jeg tænker meget paa Dig, mens Du er ene, har jeg Lyst til at sende Dig en
ekstra god Høne, jeg har faaet fat i. […]. Jeg fik Brev fra Margrethe idag, at hun mente ikke at
komme hertil; det var nu da ikke noget at tale om at rejse fra Vejle til Daugaard og paa den Maade
dele Rejsen, og Kjøreturen hertil vilde jo være en Behagelighed, men en anden Ting er det, at
Margrethe længes nok efter at komme hjem, til Dig og Musen, det kan jeg forstaa og bøjer mig for,
men jeg vilde gjærne have set hende og den lille. Gid lille Karen Margrethe snart maa kunne sættes i
Frihed; jeg holder saa meget af hende og synes jo, hun allerede har gaaet en Del igjennem, men hun
føler det jo heldigvis ikke saadan selv. Hils saa mine to kjære Drenge; jeg er glad over , at I tager
nogle Ture sammen. Med Bedstemor er det jo lidt ynkeligt, og hun tror altid, at alle andre har det
saa godt. Far vaccinerer idag og har to lange Cycleture desforuden. Vi fyrer endnu. Jeg har faaet en
lille, rask Pige til at springe for mig. Alvilda mener at komme hjem paa Torsdag, hun er rask. Og
Far og jeg har det paa det bedste efter den dejlige Ro i Vinter. Lev saa vel, min egen kjære Bror.
Din Mor.
Frederik Thorborg til forældrene:
Kbh 11-5-18
[…] For øvrigt befinder jeg mig godt ved at være helt alene og får også bestilt noget. […]. Hver
Søndag formiddag har jeg været lange cycleture med Johannes og sidste Søndag også med Dedde.
Jeg er stået op 6½, og vi har så turet 6-7 mil rundt i skoven og været hjemme igen kl 12. Ovenpå
sådan en tur nyder man rigtig at have en lang fredelig eftermiddag for sig. Det er også rart at have
lidt lejlighed til at være sammen med drengene. […].
Agnete Thorborg til Frederik Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 17 Maj 1918
Kjære, lille Bror! Tak for Dit Brev, som jeg havde længtes efter. Du er da vel ikke saa dum at holde
op med at drikke Fløde, fordi Du har faaet foræret lidt Smør, som jo skulde være lidt ekstra. Hvis
Du nu føler Dig lidt rask, skulde Du netop hænge i og samle gode Kræfter til de endnu sløjere tider,
vi maaske faar. Jeg kan da næsten ikke forstaa, hvordan Du faar Næring nok i disse magre Tider, og
jeg vilde nødig se Dig ligesaa sløj, som Du var ifjor. Vi, der er vante til at leve mest af Brød, gaar
rundt og føler os lidt sultne altid, fordi Rugbrødet har saa lidt Næringsværdi, og derfor kan jeg
forstaa, at Du maa have andre Ting, som Fløde og Smør og Æg for at holde den gaaende næsten
uden Brød. Hvad mon Du faar til Formad? Der maa Du da vist have Fløden til Erstatning for Mælk.
Vi faar da heldigvis hver Maaned nogle Smørmærker fra Bjerre Børnehjem; ellers vilde det knibe
slemt for os. Til Gjengjæld giver jeg dem alle de Rugbrødsmærker, jeg kan knibe fra ved stor
Økonomi, men det bliver vist ikke mange herefter, da vi har faaet en lille, ung Pige til at spise
Mellemmad’er. Naar hun saa har sat en vældig Tallerken Smørrebrød tillivs om Morgenen, forsikrer
hun med det mest smilende Ansigt, at hun er skrupsulten 1½ Time efter, saa lidt er der ved vort
Rugbrød for Tiden. Men vi har det jo ligesaa godt som alle de andre, og det er en stor Ting for os, at
vi kan altsaa faa Smør paa og Smør til madlavning. Hønen slipper Du let nok for foreløbig, for
Konen holdt ikke Aftalen. Jeg synes ellers, den kunde have været rar nok for Dig. Vi har faaet en
lille Oksefilet til Middag idag, som kostede det meste af 10 Kr, men til Held for Pengepungen
kommer Slagteren ikke engang alt hver Uge, saa spiser vi Flæsk, Fisk, Kartofler og Æg. Jeg kan nok
tænke, Du er mest øm om Hjærtet og længes mest efter lille Karen Margrethe som er syg, for hvor
gode de end er imod hende, kan de dog ikke give hende baade Fars og Mors Kjærlighed, og nu
kunde hun netop være i saadan en yndig Alder hjemme. Jeg vilde gjærne høre nogle nærmere
Beskrivelser af hende.
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Dr. Jacobsens lille Knægt fløj ud af Vuggen iforgaars og havde nær slaaet sig ihjel paa Stedet. Han
gik da omtrent fra Bevidstheden og faldt straks i Søvn. Men den erfarne Anna kunde jo trøste dem
med, at saadan var Agnete ogsaa styrtet paa Hovedet engang, og jeg husker jo Niels, da han
rutschede ned ad Skrænten, og Vognen ovenpaa ham. Niels bliver for resten saa sød, men de er jo
nok, som sædvanlig væk, mens Du er her. Sygehuset er begyndt at rejse sig igjen; det saa saa trist
ud, mens det blev revet ned; da sagde lille Else meget betegnende: Jeg kan se, at det er gaaet i
Stykker. Det saa for mig ud, som om Tyskerne havde været her.
Jeg synes, det vilde være saa trist for Adda at komme hjem i disse Tider, da man næsten hverken
kan faa Føde eller Klæder, og de pejer jo at skulle gjøre store Indkjøb. Men jeg vil da tage imod
dem paa det bedste, hvis de kommer, skjønt alle rum her er baade fulde og besatte, og det vilde være
værst for de unge Piger fra Sygehuset, som nu har indkvarteret sig hyggeligt her.
Jeg har nu faaet Huset lidt gjort rent, og her er dejligt med Sol og store Blomsterbuketter, som
Ingeborg plukker til mig. Hvis jeg nu ikke faar at vide, hvor Margrethe er d. 24de maa jeg sende
Brevet saa tidlig, at det kan omadresseres. Nu er det 3 Aar siden jeg kom hjem fra Grønland. Jeg
glemmer aldrig den Farvepragt, de grønne Bøge og Frugttræerne paa Fyn, da vi om Morgenen kom
over med Færgen - efter i saa lang Tid kun at have set Vand og is og Himmel. Jeg har savnet Synet
af Himlen siden; her var saa indelukket, men nu er jeg saa lykkelig over at have faaet nogle Træer
hugget og lidt fri Udsigt mod Øst.
Hils saa Margrethe foreløbig saa mange Gange, hvis Du ikke gider sende hende Brevet, og drik saa
Fløde, kjære, lille Bror, saa Du ikke kan være i Dit Tøj. Du husker nok, Skrædder Møllerstrøms
Forfærdelse ifjord over Din Magerhed. Jeg kan bedre taale at tabe lidt, men det er ikke meget, det
hjælper. Stakkels gamle Bedstemor kan hverken faa det ene eller det andet til at slaa til. Lev vel, og
kjærlig Hilsen fra
Mor.
Jens Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 29/10 18
Kjære, lille Margrethe!
Vil Du ikke nok give Dr. Lomholt indlagte Brev; jeg kender ikke hans Adresse. Hvor er det dog
svært for Dig, min egen kære Svigerdatter, og hvor vilde jeg ikke gerne være hos Dig til Trøst og
Støtte. Men som Du kan se af Brevet til L., er Forholdene i Øjeblikket her af den Beskaffenhed, at
jeg næsten ikke kan rejse uden at gøre mig skyldig i Pligtforsømmelse. Det er os en Trøst, at
Frederik ligger stille og rolig i en Døs - altsaa uden Smertefornemmelse. Mon det dog ikke endnu
engang kunde blive bedre, helt opgive Haabet synes jeg ikke jeg kan. De kærligste hilsener til Dig
selv og vor elskede Søn
Din hengivne Svigerfar.
Jens Thorborg til Frederiks Thorborgs kollega og ven, Svend Lomholdt i Kbh:
Hornsyld d. 29/10 18
Kære Dr. Lomholt!
Deres Telegram idag var jo af den Art, at vi ikke kan have mere end et ganske minimalt Haab om, at
det endnu engang kan gaae opad. Var jeg nu min egen Herre, rejste jeg strax afsted baade for min
egen og for Margrethes Skyld, men ulykkeligvis begynder den Spanske Syge ogsaa at rejse Hovedet
her, og som Kredslæge synes jeg ikke, at jeg kan rejse under disse Forhold. Holger og Dr. Jacobsen
er optagne af Praxis, og tog jeg nu bort vilde der ingen være til at besvare de mange Forespørgsler
der indløber Epidemien vedrørende. Men haardt er det at sidde her, mens Frederik strider med
Døden. Send mig imorgen et Telegram om Tilstanden, det er dog altid en Trøst at høre saa tit som
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mulig om, hvorledes det staaer til. Og vær ikke ked af de mange Fordringer, vi stiller til Dem; jeg
véd at De som Frederiks bedste Ven gerne tjener os. Med hjertelig Hilsen Deres hengivne
J. Thorborg.
Jeg haaber Deres Hustru er rask.
Johannes har det efter Brev idag ikke helt godt, men jeg haaber, at det ikke maa være noget slemt.
Jeg vil nødig have ham paa Hospital, hvor Forholdene f. T. er saa uhyggelige. Er det kun et let
Tilfælde, kan Frk Marg nok klare Sagen.
Jens Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 6/11 18
Kjære, lille Margrethe! Aa hvor det gør mig ondt for Dig. Nu har han altsaa for sidste Gang lukket
de trætte Øjne, og Du skal aldrig mere se ham aabne dem her. Men éngang min egen kære
Svigerdatter skal Du jo faae ham tilbage, og det er det Haab Du maa holde fast ved i Sorgen. Og i
det Haab og i Troen paa, at Gud tager sig med særlig Kærlighed af Enkerne og de Faderløse, maa
Du nu med Fortrøstning gaae Fremtiden imøde. Og de 2 elskede Smaa vil hjælpe med til at gøre
Dagene lyse for Dig, gudskelov for dem.
Den kærligste Hilsen fra Dedde og Din hengivne Svigerfar.
Vilhelm Gjørup til Margrethe Thorborg i Kbh:
Herning, den 6 Nov 1918
Min egen kære lille Pige!
Saa var det altsaa Guds Villie saaledes! Du maa ikke tabe Modet! Gud som har sendt det, vil ogsaa
give Kræfter som hidtil til at bære det, og vise Vej i Fremtiden. Vi maa holde fast paa, at hans
Kærlighed er over os gennem det Altsammen, selv om vi slet ikke kan forstaa det!
Vor kjære Frederik har det nu godt hjemme hos Jesus, der skal vi mødes med ham igjen - og med
Mor. - Ak, gid Du nu havde havt hende! Jeg kan jo ikke være for Dig det jeg saa gerne vilde! - Jeg
er saa betaget, derfor ikke mere idag.
Et Kys til Dig og de 2 smaa fra
Bedstefar.
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Holger Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 18/11 1918
Kære Margrethe!
Jeg havde til sidste øjeblik håbet paa at kunne komme herfra den ene dag til Frederiks begravelse,
men influenzaepidemien + Dr. Jacobsens sygdom gjorde det aldeles umuligt for mig at tage herfra
om end blot for en dag. Dr. Kristjansson fra Juelsminde var saa venlig at komme herhen om
eftermiddagen, saa vi kunde standse alt kl 1, og saa samledes vi med naboerne i Fars og Mors
spisestue, hvor vi sang de samme salmer som I, og Provst Kierkegaard bad om, at det vidnedsbyrd,
Frederik havde aflagt ved sit liv og sin død, maatte blive til velsignelse for mange. Saa var jeg
alligevel glad for, at det hjem, hvor Frederik var voxet op, ikke skulde staa helt tomt den dag. Der
var mange flere, der gerne vilde have været med, men vi vilde jo kun sige det til de nærmeste
naboer.
Kære lille Grethe - jeg er saa bange for at være klodset over for Dig, derfor tør jeg næsten ingen
ting skrive, heller ikke nu, da jeg har faaet lagt alt det andet til side og kun har det ønske: at kunne
være rigtig god mod Dig. Det forslaar jo intet over for alt det svære, der allerede ligger bag Dig og venter Dig. Naar Du kommer her over, vil jeg saa gerne fortælle Dig alt det om Frederik, som jeg
har oplevet sammen med ham - jeg har i disse dage genoplevet det hele: barndomsårene, tiden på
Ørstedsvej, rejserne (Norge 1906, Tisvilde sammen med Lyder Bruno 1908) og nu denne sidste
sommerferie, hvor vi gik rundt og rundt i haven hjemme, saa de andre smilede, når de så os komme
travende sammen. Hvor er jeg glad ved, at vi fik den tid sammen, og jeg ikke rejste og lod ham
vicariere. Jeg mindes ikke eet ondt ord, der har været os imellem, derimod mindes jeg meget
tydeligt, at en af mit livs største og reneste glæder skyldes det brev, jeg fik til Hjørring, hvor han
havde tegnet et forlovelseskort med Margr. Gjørup og Fr. Thorborg.
Børnene taler meget om Onkel Frederik - Niels sagde en dag: Mon han ikke blev syg, fordi han
legede så meget med os i sommer?
Jeg er glad ved at have faaet opspurgt, at Villa Monte skal være et godt sted. - Du kan jo nok
forstå, at Du er stadig i vore tanker i disse dage. Frk Graae (på sygehusets kontor) og Frk Meyer
(Ørumgaard) roser det meget.
Far og Mor er meget medtagne. Far ligger tilsengs af forkølelse - mon ikke hans bedste kraft er
brudt. Her har været aldeles sindssygt med influenza, elendig befordring, Fars fraværelse og nu
sygdom, Dr. J’s sygeorlov. Jeg har aldrig været ude for et lignende slid, har været ved at klappe
sammen et par gange, og endnu ser det ikke ud til tilbagegang med sygdommen. Og har man i
forvejen ringe mod paa livet, bliver det jo ikke større, naar man oplever det, vi har oplevet. Knud
Rasmussen sagde til mig efter sin brors død, at han troede aldrig, han efter det kunde få lyst til sit
arbejde. Nå, det har han vel fået alligevel, men jeg kan godt forstå ham - det har været så underligt
meningsløst at skulle slide så urimeligt i denne tid, det har slidt mere end normalt på maskineriet.
Skønnere eftermæle end Dr. Thomsens i sl [?] har en dansk læge da aldrig fået! Jeg har et extra nr
at sende til Adda - stakkels Adda, der nu lever i uvishedens pine og dog har det hele tilbage. Vi
søskende kommer jo langt tilbage i 3. række, og vor sorg er jo kun en lille tarvelig sorg i
sammenligning med Din og med Fars og Mors vel ogsaa, men alligevel Nå, nu skal Du være fri. De kærligste hilsener fra Anna og din hengivne Holger.
Agnete Thorborg til Carl Gustav Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 20 Nobr. 1918
Min egen, lille Dedde!
Tak for Dit Brev idag! Det var rart at høre lidt fra Dig, og vi er glade over, at Du er rask. Det er saa
lidt, jeg har haft Forbnindelse med Dig, min lille Dedde, i disse Maaneder, da alt har drejet sig om
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Bror, men vi trænger jo da mere end nogensinde til Jer, kjære Børn, og det føler I ogsaa nok. I vil
nok gjøre os Glæde. Lille Bror har jo gjort os saamegen Glæde, som et Barn kan gjøre sine Forældre
baade ved sit Liv og sin Bortgang, og hans Vandring her gik stadig opad, men han gik hurtigere end
vi og naaede Maalet før nogen af os andre. Lad det være vort Livs højeste Maal at ære Gud saadan
med alle vore Evner i vort Liv og vor Død, saa skal vi faa Lov at samles hjemme hos Ham engang.
Far har ligget nogle Dage enten af Forkjølelse eller en let spansk Syge. Han er ikke daarlig, men
skal jo være forsigtig. Holger har ondt ved at gjøre alt Arbejdet, og jeg har ogsaa nok at gjøre med at
rende frem og tilbage med Fars Papirer og Skriverier, saa jeg bestiller ikke andet - har i det hele
taget jo ikke kunnet bestille noget siden Sommerferien, saa alt forsømmes.
Du maa da endelig hænge mit Silkeliv op, det var slemt, at Du ikke sagde mig, at Du havde det
med derover. Det var heller ikke saa rigtigt at sige til Holger, da det var ham saa magtpaaliggende at
faa Salmenumrene, at Du vidste ikke, om Du kunde huske at telegrafere, hvis jeg ikke havde faaet
dem skrevet i rette Tid. Tænk paa, hvordan Lomholt huskede og tænkte paa at telefonere til os hver
Dag i lang Tid. Jeg synes, Du skulde skrive og takke Anna og Holger for den Tid, Du var hjemme;
Du sagde jo selv, at de var rare imod Dig. Det var nu pænt af Holger at stille det lidt højtideligt an
her hjemme paa Brors Begravelsesdag, det er jeg ham taknemlig for.
Dr. Jacobsen er da for længst kommen sig. Iaftes var der en Patient paa Sygehuset, der fik den
spanske Syge, saa han maatte isoleres i Karlens Værelse derovre, og Karlen i Hast flytte herover i
Stedet, saa nu har vi godt fuldt Hus, men vi har heldigvis endnu Plads til Dig, Joh’s og Vivi, og der
er jo kun en Maanedstid til, at I kommer.
Jeg glæder mig oprigtigt over Sønderjylland. Hold Dig nu endelig langt borte fra alle Spektakler
derovre, lille Dedde; nu vilde vi nødig have flere Sindsbevægelser. Bliv Du trolig ved at besøge
Joh’s; han er jo en god Bror, og det udfarende ligger nu engang ikke for ham. Hvis Du mangler Snor
til Din Lampe, har jeg lagt et Stykke, Du maa faa, i hans øverste Kommodeskuffe. Har Du og han
og Vivi ikke Lyst til at læse et Brev [om Frederik], vi fik fra Dr. Thomsen idag, saa skriver jeg det
af til Jer her. Vivi vil lade Dig læse en Nekrolog fra Hospitalstidende. Onkel August maa ogsaa godt
læse Brevet, ellers gjem det. Der ligger 4 Strømper til Dig i Bartholinsgade.
Kjærlig Hilsen Mor.
Vilhelm Gjørup til Agnete og Jens Thorborg:
Herning, den 22/12 1918
[…]. Jeg synes at Frederiks Død ligesom har knyttet Dem og mig nærmere sammen. Jeg har ondt
ved at komme over det og kan tænke mig at det maa være værre endnu for Dem. Uagtet jeg holdt
meget af ham og havde lært ham at kende som det elskelige og dygtige Menneske han var, vidste
jeg dog ikke, at han stod saa højt baade som Menneske og Videnskabsmand som jeg nu har erfaret
det, og det gør det jo endnu sværere […].
Holger Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 31/12 1918
[Margrethe har blødninger og kan evt. blive opereret på Hornsyld sygehus]. Min eneste
betænkelighed er, at Far, hvis det skal gøres her, vil blive aldeles ubeskrivelig nervøs og elendig,
mellem os sagt har han i de sidste måndere reageret ganske patologisk på alle tildragelser, så man
kunde nok frygte, at han kunde blive helt ude af sig selv over dette. […].
Carl Gustav Thorborg til forældrene:
København d. 23-1-1919
Kære Far og Mor!
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Det er vist egentlig temmelig længe siden, vi har hørt lidt fra Jer. Mor tilbød i sidste brev at sende
nogle Æbler herover. Det vilde jeg blive vældig glad for. - I Søndags havde Johs. et lille
Aftenselskab. Gæsterne var: Frk Madsen, Alvilda, Otto Grundtvig, Svend (Rix - Nielsen) samt
undertegn. Alvilda, Sv. N., Otto og og Johs. spillede Bridge, medens Frk. Madsen, Svend Rix og jeg
“forlystede” os med en Tremands-Lhombre. Jeg tror egentlig ikke, der var noget Parti, der morede
sig særligt over selve Spillet. Otto var vist nok temmelig umulig til Bridge, hvilket medførte, at
Alvilda, der var hans Makker, kom med nogle for hende ganske usædvanlige Udbrud af Ærgrelse og
Vrede. Alvilda plejer jo ellers at sidde hensunket i blide Drømme, naar hun spiller Kort. Inde hos os
sad Svend og jeg hensunket i en stille drømmende Slummer, som stadig blev holdt ved lige af Frk.
Madsen, hvis Spil hovedsagelig bestod i, at hun forklarede os, hvor elendigt, hun spillede, hvilket
hun egentlig fuldstændig kunde have sparet sig at fortælle. Undertiden vaagnede Sv. og jeg dog
halvt ved et Vræl, som lød inde fra den anden Stue, naar Alvilda kom i Harnisk. Bagefter fik vi
Kaffe med dejlige Kager, og vi tilbragte saa Resten af Aftenen med at sludre, hvilket gik adskilligt
bedre end det andet.
I Forgaars Aftes var jeg hos “Moster Johanne” i Anledning af Holger Boecks [Annas bror og
svigerinde] Fødselsdag. Hun er forfærdelig rar. Foruden Holger var der en Pastor Schousboe med
Hustru.
I Gaar Aftes var jeg til det store Møde om Flensborg i Odd Fellow Palæet. Det er sandelig i den
11te Time, den Sag er taget op. Det vilde være mig en forfærdelig Skuffelse, hvis Flensborg virkelig
for stedse skulde gaa tabt for os. I kan tro, det nok er værd at høre de Talere, som jeg hørte i Gaar!
Naturligvis holder jeg jo paa en Sli-Dannevirke-Linie, men den faar vi jo nok desværre ikke. Men
jeg kan ærligt talt ikke forstaa, at der er Danskere, som kan være betænkelige ved at tage Flensborg
med. Johs. vil naturligvis ikke have den med, idet han siger, det vilde være Uretfærdighed mod
Tyskerne. Uretfærdighed mod vore egne Landsmænd er der naturligvis ikke noget, der hedder! Jeg
kan ikke sige andet, end at det bliver vanskeligere og vanskeligere for mig at forstaa hans
Standpunkter. - Jeg er for Resten begyndt at holde Flensborg Avis.
Vil I hilse alle hjemme. Mange kærlige Hilsener fra Eders
Dedde
Jeg har faaet en Opfordring fra “Akademisk Skyttekorps” om at deltage i Kredssamlingen til det
“Sønderjyske Fond”. Hvis I ikke har sendt Bidrag ind, vilde jeg naturligvis gerne tage imod det, da
jeg jo gerne vil have nogle Navne paa Listen.
Carl Gustav Thorborg til forældrene:
København d. 25-1-1919
Kære Far og Mor!
Ja, I bliver sikkert forbavsede over at faa Brev igen saa hurtigt oven paa det sidste. Jeg tænker, I har
set i “København”, at der har været tre lettiske Ministre her i Hovedstaden for at bede om Hjælp til
deres Folk, som jo er stærkt truet af Bolschevikerne. Direktør Westenholz agter at danne et frivilligt
Korps, som helst skulde kunne tælle ca. 1000 Mand. Finland har jo som bekendt allerede nu sendt
flere Tusinde Mand til Hjælp, og i Sverrig er der allerede et frivilligt Korps under Dannelse.
Naturligvis maa Danmark ogsaa yde sin Hjælp. - Jeg vil nu rigtig inderligt bede Jer om Jeres
Samtykke til, at jeg melder mig som Frivillig til Ekspeditionen. I maa endelig ikke tro, at det er
Lysten til Eventyr, der driver mig. Tro heller ikke, at det er en Beslutning, jeg har taget i et Øjebliks
Begejstring. Tvertimod, jeg har overvejet Sagen, og jeg er kommet til det Resultat, at det er min
Pligt at tilbyde min Hjælp. Jeg synes, man maa faa Medlidenhed med ethvert Folk, der som det
lettiske trues med at blive overfaldet af saadanne Horder, som nu har Magten i Rusland. Tænk Jer,
om det var Danmark, der var i Nød! Mon vi saa ikke vilde være taknemmelige for, at andre Lande
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vilde yde os deres Hjælp? Og naar det er Meningen, at Danmark vil række en hjælpende Haand, saa
synes jeg, at jeg har saa meget Grund som nogen til at yde min Bistand.
Naa, nu maa I endelig ikke overdrive Faren. I maa jo vide, at det jo aldeles ikke er den samme
Slags Krig, som f. Eks. den, der førtes paa Vestfronten. Det bliver jo omtrent som oppe i Finland,
hvor der af de Danskere, som deltog, ikke faldt en eneste, saa vidt jeg ved. Saa Faren er jo i
Virkeligheden ganske minimal. Og saa er det jo en god Sag at kæmpe for. I kan være sikre paa, at
jeg vil vedblive at være Jeres egen, lille Dreng. - Nu haaber jeg, at I vil give Jeres Samtykke dertil,
og jeg tror det ogsaa. Saa venter jeg Svar saa hurtigt som muligt. - Ib Jacobsen vil muligvis ogsaa
med, og flere andre af mine Kammerater vil sikkert følge.
Nu til Slut rigtig mange kærlige Hilsener fra Jeres egen
Dedde.
Jeg vedlægger nogle Udklip af nogle Aviser.

Jens Thorborg til Johs Thorborg i Bartholinsgade, Kbh:
Hornsyld 29/1 19
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[…]. Jeg sender tillige 10 Kr til Dedde til hans Indsamling til Sønderjyderne. Vi har iforvejen en
Indsamling her i Sognet, men jeg synes, at Dedde skal have Halvparten af mit Bidrag i den Sag. Det var en smuk Eksamen, kun den stakkels Dohn klarede sig mindre godt, men derfor kan han jo
godt muligvis klare sig udmærket i det praktiske Liv. Jeg haaber, at Du i et og alt har det godt min
kære Dreng. Hils Onkel August venligt fra mig og sig ham, at jeg ofte tænker paa hans Gæstfrihed
imod mig, samt at vi bestemt venter at han besøger os til Sommer.
Med kærlig Hilsen Din hengivne Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 29 Januar 1919
Kjære Joh’s! Jeg ser, Far har skrevet til Jer, saa faar Du kun et Par Ord fra mig, saa maa jeg jo
hellere brodere videre paa Strømperne. I Eftmd. skal jeg forresten lidt ned til Anna. Baade Else og
Niels ligger nu lidt syge af Forkjølelse. Benet er kommen sig, men han har altsaa lige naaet at blive
forkjølet. Jeg vil gjærne bede dig give Margrethe 5 Kr. til Jens Vilhelm, naar Du nu snart ser hende,
det har jo været hans Fødselsdag. Saasnart jeg hører, at hun er kommen hjem, skal jeg sende hende
Kartofler og en Krans fra Haven til Brors Grav. Jeg forstaar da paa Dig, at Moster er kommen hjem,
men skrive gjør hun næsten aldrig mere, det Skind. Far og jeg sender nu en Lykønskning til Ernst
Gj. Det er morsomt, at Du jævnligt besøger Vivi, og jeg er glad over at tænke paa, at Du og hun har
Penge nok mellem Hænderne. I er jo ogsaa gamle og fornuftige nok til det. Vi har da skrevet og
anmodet Dedde indstændigt om at blive ved sit Studium. Har han først den Eksamen og kan sørge
for sig selv, kan der jo altid blive Tid til at drage ud i den vide Verden; da skal vi ikke holde paa
ham, men dette er for eventyrligt. Anna render rundt og samler ind til Sønderjyderne, og der gives i
stor Stil, Præsten 75 og Holger 50 og derefter. Far sender efter Anmodning fra Dedde et mere
beskedent Bidrag derover. Hils Onkel August og lev vel, kjære, lille Joh’s. Er det saa halvejs Svend
Rix er naaet med den Eksamen, han nu skal tage? Det var kjedeligt for Dohn, synes jeg, at staa
tilbage for alle de andre. De kjærligste Hilsener til Dig, Dedde og Vivi fra Jeres egen
Mor.
Hvordan, mangler Du et lille Tæppe under Skrivebordet? Jeg skal snart sende Sokker og 1 Stk røget
Kjød.
Carl Gustav Thorborg til forældrene:
København d. 31-1-1919
Kære Far og Mor!
Ja, I forstaar jo nok, at det var en stor Skuffelse for mig, at I satte Jer imod min Plan. Skal jeg være
ganske ærlig, saa kan jeg nu ikke se Sagen fra samme Synspunkter som I. Men det er vist ikke til
nogen Nytte at diskutere mere derom. Jeg vil blot lige sige, at jeg synes, det er vanskeligt at sige
bestemt, hvad der er “Pligt” her. Jeg mener nu altsaa, at jeg vilde kunne gøre større Nytte derovre
end herhjemme, ikke alene for Letterne, men ogsaa gamle Danmark. Og man skal jo dog ikke først
og fremmest tænke paa sig selv. Far skriver, at jeg ikke er fuldt militært duelig paa Grund af mit
daarlige Øje. Jeg maa sige, at det er en Ting, der aldrig har generet mig i min Skyttetid, saa det
synes jeg i hvert Fald ikke kan tages i Betragtning. Naa, men nok om det. Der er en anden Ting, som jeg er meget ked af. Ib Jacobsen fik i Gaar Brev hjemmefra, hvori hans
Fader skrev, at han gennem Thorborg havde faaet at vide, at Ib vilde forsøge at lokke mig med til
Estland! Naturligvis er det ikke kommet direkte fra nogen af Jer. Jeg formoder, at det er et Rygte,
der har udbredt sig ovre paa Sygehuset, hvor Ib har en Moster liggende. Men ærgerligt er det
alligevel, især for mig, hvor latterligt det end er. Jeg kan forsikre Jer, at det ikke har det fjerneste
paa sig! Jeg kan fortælle Jer, at det var mig selv, der først kom med Tanken, og jeg tvivler egentlig
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paa, at Ib overhovedet har tænkt alvorligt paa at tage med. Han berørte i hvert Fald aldrig
Spørgsmaalet, undtagen naar jeg drog det frem. I hvert Fald kan han slet ikke komme med, da det
kun er militært uddannede, der kan komme i Betragtning, hvilket er blevet bekendtgjort for nylig.
Men det ærgrer mig, at hele Hornsyld med Omegn nu gaar og udbasunerer, at Ib har villet prøve paa
at faa den lille Dedde, som overhovedet ingen selvstændig Vilje har, men som alle og enhver kan
faa til, hvad de vil, revet med. Jeg tror, at I er enige med mig heri. Jeg vilde sætte stor Pris paa, om
Fader vilde tage lidt Afstand her og forklare visse Personer, at det hele beror paa en Fejltagelse. Fru
Sagf. Jacobsen er meget urolig og ked af Beskyldningerne. Mon Anna ikke har været lidt for aktiv,
blandt os sagt? Jeg mener, at det jo kunde tænkes, hun havde sagt lidt for meget til Frk. Hansen - Naa, nu maa I ikke blive vrede over, at jeg har sagt min Mening lidt [resten af brevet mangler].
Carl Gustav Thorborg til forældrene:
København d. 12-2-1919
Kære elskede Far og Mor!
Jeg kan ikke beskrive Jer, hvor haardt det er for mig at skrive dette Brev. Men det kan nu ikke nytte
noget. Jo længere, jeg tænker over Spørgsmaalet, des mere overbevist bliver jeg om, at jeg maa
afsted med de andre. Desværre ved jeg jo nu, at I ikke er enige med mig, men jeg kan umulig tro,
det skulde være rigtigt at handle saa fuldstændigt imod min Overbevisning, som jeg vilde gøre, hvis
jeg ikke tilbød min Hjælp. Hvad synes I egentlig vilde være det værste, enten at tage med eller
ogsaa blive hjemme og stadig gaa med den Vished, at man har svigtet et Ideal? Ja, jeg tvivler ikke
paa, at det er vanskeligt for Jer at forstaa mig helt. Kære lille Far og Mor, I maa virkelig ikke tro, jeg
ikke tænker paa den store Sorg, vi har haft. Men Fredrik gav jo netop sit Liv for en god Sag, hvorfor
skulde jeg da ikke, om det skulde blive nødvendigt, gøre det samme, navnlig da jeg jo dog ikke
vilde blive savnet i den Grad som Bror. Og jeg kan nu heller ikke indse, at Livet er saa meget værd,
at man ikke af et glad Hjerte, naar man kæmper for en god Sag, skulde kunne give det. - Jeg tænker,
der om ganske kort Tid vil foreligge Resultat, om vi kommer afsted eller ikke. Foreløbig staar jeg
kun opført paa en Liste over unge Mænd, der kunde tænke sig at tage med, men det er min faste
Beslutning at melde mig, naar jeg faar Besked om Resultatet. I Haab om, at I nu har forstaaet mine
Bevæggrunde, sender jeg Jer rigtig mange kærlige Hilsner. Hils hjemme. Eder egen
Dedde.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Holger 36 Aar i morgen [14/2 1919]
Kjære lille Joh’s!
Jeg har ikke Tid til at skrive idag, for vi har maattet skrive indtrængende til Dedde. Kan I ikke tale
kjærligt med ham, I kan da sætte Jer ind i Fars Sindstilstand ved Tanken om at sende Dedde - lille
Dedde - afsted i det Selskab og under de Forhold. Gud hjælpe os! At se Jer dø allesammen som
Bror var jo kun lidt imod dette. Naa rejser han - trods vort Ønske - holder vi endnu fast ved, at alle
Ting tjener dem tilgode, som elsker Gud. For Han elsker os og vil vende alt til vort bedste. Jeg
sender Alvilda med hendes Tøj lidt Kager og Tvebakker, som skulde være til Jer alle 3. Mangler Du
Kaffe eller nogen Ting? Kjærlig hilsen fra
Mor
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 27 Februar 1919
Kjære Joh’s! I disse Tider, da Vivi næppe har Tag over Hovedet, og al Deddes Higen og Tragten er
gaaet ud paa Langfart, har det næsten været det faste Punkt i min Tilværelse at tænke paa Dig, og
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Godt er det da, at Du har Dit i Rolighed. Til alle de store Værker, Du skal udarbejde og som jeg
synes maa kræve al Din yderste Anspændelse. Mange Tak for Prøven, Du sendte os, og for Brevene,
Gid I maa faa et rart Menneske til at passe Huset, saa I virkelig maa faa Rolighed og Hygge til at
passe Jeres Arbejde. Hils Onkel August fra mig, og Mary, hvis hun er der endnu. Hvor i Verden vil
hun faa det saa godt, som hun har haft det nu, men der er noget ustadigt over hende, saa man aldrig
kunde føle sig rigtig tryg. Gid det maa gaa hende godt. I kan vist laane, hvad I mangler, under
Birkedommerens Besøg, hos Moster. Jeg ved nok, jeg manglede baade det ene og det andet. Tænker
Du snart, det bliver bestemt med Margrethes Pension? Jeg ønsker af mit ganske Hjærte at faa saa
meget som muligt tilbage af Sønderjylland. Hvis en har stjaalet mit Sølvtøj og slettet mit Navn ud
og sat sit eget i Stedet og slidt paa det, saa han tilsidst selv bilder sig ind, at det er hans, synes jeg
derfor ikke, han har mindste Ret til det, og jeg synes ligesaalidt Tyskerne har Ret til dansk Jord eller
en By, som de har fortysket ved Vold og Undertrykkelse. Lad dem rejse derhen, hvor de kom fra, de
indvandrede, som ikke kan finde sig i, at vi faar vort tilbage, skjønt de vil nok faa bedre Kaar, end
vore Landsmænd har haft under det uretfærdige, tyske Regimente. Jeg synes, det er blodig Synd at
svigte de danske i Flensborg, selv om de er faa; sæt, det var os. O, Gud, lad mig ej staa tilbage, naar
andre tage Riget ind. Jeg finder det vidunderligt, at Sønderjylland vender tilbage, men jeg er ikke
snusfornuftig; jeg vil have det hele. Jeg fandt det ogsaa lumpent at sælge de vestindiske Øer. Jeg
skal skrive til Fru Hastrup; det er hendes Fødselsdag imorgen eller rettere sagt d. 29de. Det var da
rigtig uheldigt med Sv. Rix; gid han nu maa komme godt fra det alligevel. Er det Klaverspil, Ebba
[Rix] vil uddanne sig i? Farvel, lille Joh’s. Du vil nok give Alvilda indlagte Brev, for jeg ved ikke
hendes Adr. i Øjeblikket. De kjærligste Hilsener til Dig og min kjære, lille Dedde fra
Mor.
Carl Gustav Thorborg til forældrene:
København d. 11-3-1919
Kære elskede Far og Mor!
Jeg var i Forgaars ude hos Alvilda og fik Pengene. Jeg har nu faaet alt i Orden. Mine Klæder
behøver I ikke at ængstes for; alt mit Tøj er fuldstændigt i orden. - Det er mig desværre umuligt at
aflægge udførligt Regnskab for Pengene. Jeg begyndte allerede før Jul det første Aar med at lave
Underskud, ganske vist ikke ret meget. Dengang gik der jo en Del Penge til Boksning (det tog
næsten mine Lommepenge), og desuden gik jeg altid og sultede om Aftenen (jeg fik jo ingen
Aftensmad), og derfor gik der ogsaa en Del dertil. Pengene laante jeg hos en af mine Kammerater
henne i Pensionatet. Men det var først efter Jul, at det begyndte at blive rent galt. Saa godt som alle
Pengene er gaaet, fordi jeg næsten altid var sulten om Aftenen og derfor var saa letsindig at vænne
mig til at gaa paa Restauration om Aftenen. Min Kammerat havde Penge nok. Lige før
Sommerferien var min Gæld lige saa stor som nu. Jeg kan godt forstaa, at Far ønsker, jeg skal
trække mig ud af det Kammeratskab, men det var jo netop for at gøre det, jeg vilde betale ham alt,
hvad jeg skyldte ham. Allerede før Jul (d. 1ste Decbr.) sagde jeg op i Frk. Johansens Pensionat og
begyndte at spise her i Ole Suhrsgade og har siden saa godt som ikke haft noget at gøre med ham.
Men naturligvis maatte jeg først have ham betalt, før jeg helt ophørte at have noget at gøre med
ham. Det er ikke fordi, han nogensinde har nævnt et Ord om, at jeg har skyldt ham Penge. Men som
sagt, jeg bryder mig ikke om ham længere. - Mine andre Kammerater, Svend, Rechendorff, Ib, Kaj
Wolhardt og Sigurd Hansen, kort sagt dem, jeg har lært at kende i Horsens, vil jeg bede Jer inderligt
om at holde fuldstændig ude fra dette her, som de aldeles ikke har haft noget med at gøre. - Jeg vil
nu lige til Slut sige Jer, at hvis I skulde nære den mindste Frygt for, at der skulde være Kvinder med
i Spillet, saa kan jeg i saa Henseende fuldstændig berolige Jer. Jeg kan med den reneste
Samvittighed sige, at jeg i det hele taget har holdt mig fuldstændigt fra Kvinder. Jeg tør sige, at jeg
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aldrig har haft noget at gøre med en Kvinde, uden at Moder har vidst fuldstændig Besked med det
hele. - Og saa vil jeg til sidst sige, at jeg nok selv kan forstaa, at det enten maa være det ene eller det
andet. Nu da jeg altsaa desværre ikke kommer med til Estland (paa det Punkt er det os jo nu umuligt
nogensinde at komme til at tænke ens), ja saa er der jo ikke andet for, at jeg maa hurtigst muligt at
tage mig sammen for at faa min Eksamen, hvor haardt det end synes mig nu. - Og saa vil jeg lige nu
blot sige, at jeg er forfærdelig ked af, at jeg har gjort Jer den Sorg.
De kærligste Hilsener fra Jeres egen
Dedde.

Carl Gustav Thorborg, marts 1919
Jens Thorborg til Carl Gustav Thorborg i Kbh
Hornsyld 28/3 19
Min egen elskede Dreng! Naar man gaaer ud paa en farefuld Færd og gør det frivilligt, saa maa man
have det som lille Bror havde under sit Arbejde, der jo ogsaa var farefuldt, man maa som han vide,
at man har sin Sjæl frelst, at man, om Døden skulde ramme En, da var i Guds Kjærligheds Arme.
Bror gjorde et stort og fortjenstfuldt Arbejde - hvad jo ogsaa nu offentligt er erkendt, idet man har
givet Margrethe den forholdsvise store Pension af 1500 Kr. aarlig - , men det var ikke det han
klyngede sig til i Livet og i Døden; det var Troen paa den korsfæstede Frelsers Naade, der gjorde, at
han kunde taale Døden, og det var Visheden om, at han nu var hos Gud, der gjorde, at vi hans Far
og Mor kunde taale at miste ham. Vi har jo det levende Haab i vore Hjerter, at vi skal faae et
frydefuldt Gensyn med vor elskede Dreng. Hvis Du nu kære elskede lille Dedde drog ud til den
Gerning, som Du betragter som en stor og fortjenstfuld Gerning og som jeg heller ikke tvivler om er
det, og lod dit Liv for den, uden at jeg havde den sikre Fortrøstning at Du døde som Bror i Troen
paa din Frelser, paa at Du i ham havde al din Synd forladt, vilde jeg i Fremtiden leve i den største
Sjælekval for, hvor jeg havde min Dreng. Jeg kan taaale at miste Dig her, blot jeg maa faae Dig
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igen; vi som høre sammen her vi maa ikke skilles i Evigheden. Se lille kære Dreng, det var det, der
gjorde, at jeg for enhver Pris syntes, at jeg maatte holde Dig tilbage, og det skøndt mit Hjerte
virkelig havde ondt ved at gøre det, for jeg forstaaer saa godt, at baade Sagen og Kammeraterne har
draget Dig, og at det har været haardt for Dig at blive tilbage nu de andre kække Ungersvende
drager af. Der har dog ogsaa været andre Hensyn, der har gjort sig gældende. Der er det, at Du kun
ser med 1 Øje, og det giver selvfølgelig langt mere Risiko. Dernæst Hensynet til dit Studium, som
idetmindste vilde blive slemt forhalet og maaske ødelagt. Endelig usikre Forhold overalt, ogsaa
herhjemme, som ligger os mere paa Hjerte end Forholdene i de fjerne Lande. Naa nu har jeg lettet
mit Hjerte for Dig min kære Dreng. Jeg troer, at jeg har handlet som jeg skulde og burde. Til Slut
Tak for Fødselsdagsbrevet og saa en kærlig Hilsen fra
Din hengivne Far.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 28/3 19
Kære lille Johannes! […]. Det var da godt, at Svend Rix fik sin Examen og fik den saa godt. Vil Du
hilse ham fra mig ved given Lejlighed. Ja I har jo havt Fest paa Fest i disse Dage, og en smuk
Stemning synes der jo at have været over det hele Folk. Men hvad skal det dog blive til med den
Verdensgæring, der griber om sig og æder sig ind overalt; vil den kunne standses eller skal alle
Folkeslag underlægges den? Det ser forfærdelig truende ud. Efter min Mening er Ententen altfor
stram i sine Fordringer overfor Centralmagterne. Jeg synes, at Forholdene udvikler sig saadan, at
man skulde støtte dem paa enhver Maade i deres Kamp mod Bolschevikerne og ikke knuse dem.
Naa nu farvel min kære Dreng, en kærlig Hilsen modtage Du fra din
Far.
Jens Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 13/4 19
Min kære, lille Svigerdatter!
Jeg tænker paa Jer Nat og Dag, kan jeg godt sige, mere end nogensinde, og atter og atter ser jeg paa
Dig og ham og de 2 kære Smaa. Ja hvor er I dog alle fast knyttet til mit Hjerte. Idag løb min Fantasi
helt løbsk med mig; Du kan tænke Dig jeg ønskede at jeg maatte blive akkurat ligesaa gammel som
Lægestandens Ældste Etatsraad Magnus, der forleden fyldte 95, for saa kunde jeg dog opleve at se
lille Jens Vilhelm som medicinsk Kandidat og maaske tage fat der hvor hans Far slap Taget. Men
jeg vilde dog vist næppe være hyggelig at se paa om 26 Aar, saa jeg maa nok hellere nøjes med i
Haabet at se ham tagende den Gerning op.
Du skrev noget om, at Du gøs for mulig Regneundervisning i Skolen; jeg vilde raade Dig til hvis
Du skulde blive hjemsøgt hermed da iforvejen at tage nogle timer hos Thordis Hastrup, hun er nok
flink i den Sag; men det gaaer jo forresten tit saadan, at man frygter uden Grund, og at man magter
mere, end man havde tænkt sig. Mor beder mig om at informere Dig i Saaningen af de Urter, hun
sender Dig. [..]. Naa ja nu vil Mor afsted og derfor Farvel min egen kære Svigerdatter, og gid nu
Livet maa lægge et passende Beslag paa Dig, saa Savnet ikke trykker altfor haardt. Hils og kys mine
2 smaa Børnebørn og vær selv kærligt hilset af
din hengivne Svigerfar.
Agnete Thorborg til Carl Gustavs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 12/5 19
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Kjære Dedde! […]. Naar Far nu betaler de 10 Kr, skal Du saa ikke selv betale Maanedskontingentet
[i Kjøbenhavns Amatør Sejlklub]? Du øver Dig vel nok i Sparsommelighed? Det gjør vi i høj Grad,
og det kan behøves i disse skrækkelige Tider, og Far bliver gammel og falder meget af.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 13 Maj 1919
Kjære, lille Joh’s! Tak for Dit Brev! Jeg maa jo hjælpe Dig ud af den Forlegenhed med Gardinerne,
saa jeg sender Dig nogle, som egentlig skulde have været hængt op i Spisestuen, naar de kommer
fra Grønland, som Sommergardiner i Stedet for de blomstrede, der har hængt der i Vinter, og som
kan blive hængende. Strængt taget skulde Du jo da ikke holde Dig selv med Gardiner, men i
Betragtning af Forholdene indser jeg, at der sikkert ikke er andet at gjøre. De to stivede, smallere
Stykker kan bruges til Kapper, saa kommer de lange jo ikke saa langt hen for Vinduerne, men hvis
Jeres Frøken foretrækker at hænge dem op uden Kapper, kan Du sende mig de smalle Stkr. sammen
med Dit Vasketøj. Nu kan Du saa foreløbig bruge disse (de er nok lidt korte) da vi jo kun behøver 4
Al her; kan Du og Alvilda saa gjøre en god Handel engang længere hen i Sæsonen vil jeg jo blive
glad ved mine igjen. Jeg synes i høj Grad, Du skulde tage med paa Skyttekorpsets Øvelse; bl.a.
kunde Du jo glæde Dedde meget derved, og han har vel en Uniform, Du kunde bruge. Jeg er glad
over, at Du hjælper M[argrethe] lidt med Haven. Bror var jo udpræget Havemand. Adda skriver
ogsaa i et gammelt Brev i Kjbhvn: “Frederik længes jeg i den Grad efter; hans Ærter, som han selv
har saaet, kommer op som Perlesnor. Jeg maa bekjende, han er en Knop og vores andres Mester i al
Ting.” Ja, praktisk var han, og han vilde have frydet sig over den lille Kolonihave og over at se de
“dejlige Børn” tumle sig.
Jeg har gjennemgaaet mange gamle Breve og fundet, at mit Liv har været meget rigt paa Venskab
og Kjærlighed, og skjøndt de fleste allerede er borte, maa vi dog ikke klage, naar vi endnu har 5
gode Børn og i al Fald ingen Uvenner. Men Venner, som dem i de unge Aar, faar man aldrig senere,
saa det er vemodigt at læse de afdødes Breve. Frk. Hammer elskede Dig over alt, saa hendes Breve
udbreder sig over lille Hanses Dejlighed. Et Sted skriver Far, at Du er saa sød, men Du har blot
saadan en ubetvingelig Lyst til at stikke Asparges, saa de maa stoppe Dig i Farten med Brødkniven.
Her er jo ikke et Menneske mere, der kan huske Jer som smaa eller dele lidt af Fortidens Minder
med os. Og Far bryder sig ingenting om for Tiden uden om Bror; det er jo sygeligt, kun at bryde sig
om det, som man har tabt. Jeg foreslaar, at vi holder af hinanden, mens vi lever. Jeg savner ogsaa
Bror ubeskriveligt, men jeg synes, det er en Trøst, at jeg skjønnede fuldt ud paa ham, mens jeg
havde ham, og den samme Følelse vilde jeg gjærne have overfor Jer ogsaa. Vi vil gjærne, om vi
maa, gjennem Jer Børn give Bidrag til en Sten til Brors Grav; det er jo blot at lade Marg. sige til
Lomholt, at de kan gjøre Regning paa Jer og Fr. Balle. Det vil glæde os, om hans Grav bliver pæn,
og Beplantningen vil vi ogsaa hjælpe M. med. Vil Du ikke iaar til Nyborg Strand? Lev vel
Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d.20 maj 1919
Kjære, lille Joh’s! […]. Tak for Dit Brev! Det glæder mig , at Du dog har nogle Planer for - at al
Din Tid dog ikke skal gaa med Slid og Slæb. Naar jeg trænger til at tænke paa noget rigtig roligt og
stilfærdigt, tænker jeg paa Din Syslen i Bartholinsgade, og det er meget hyggeligt og hjemligt for
mig at udmale mig Dig der. Nu har Du forhaabentlig Gardiner igjen og jeg er glad over, at Frk. R. er
prober og flink. Far er paa Vaccinationstur idag i godt Vejr, Emilie arbejder i Haven, og jeg passer
som saa ofte mig selv, hvad jeg jo er god til. Jeg har jo altid nok at tænke paa. Mange Tak for de
Mærker, Du sendte mig fornylig.
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Margrethe skriver da ret tappert til mig og fortæller om Børnenes Livlighed og Sundhed. Det er nu
ikke sært, hun har faaet et slemt Knæk, for naar jeg tænker paa, hvordan Far har været til for kort
Tid siden, og hvor sløj jeg selv var en tid i Foraaret, og det er dog Margrethe, det er allerstrængest
for, og hende, der var ved Sygesengen hele tiden; det var en forfærdelig Tid for hende, og hun viste
jo stor Selvbeherskelse, men det kommer vist igjen bagefter. Og Bror var vist en vældig Støtte i
Hjemmet; han var jo saa praktisk og tænkte paa alt, kunde faa Tid til alt og løftede vist altid den
tungeste Ende; han er svær at undvære for os allesammen.
Idag fylder Apotekeren 50, vi er i den Anledning bedt til Chocolade i Aften. Iaftes var vi bedt til
Gratulation hos Jens Pedersens (Far gaar aldrig med), som holdt Sølvbryllup i Søndags. Masser af
Sølvtøj og kjøbenhavnsk Spisestel til 18 Personer havde de bl.a. faaet. Ja, Bønderne er rigtignok
bleven store Folk. Her paa Mejerierne vil de unge Medhjælpere nedlægge Arbejdet fra d. 1. Juni; de
forlanger 70 Kr. om Ugen; det er mere, end unge Embedsmænd har. En Snedkersvend faar jo sine
1.25 for Timen, saa det kniber vist for Mestrene at udrede det. Jeg synes, det er skidt at begynde saa
godt og saa næsten at gaa nedad, naar de bliver Selvstændige. Bare Grønlænderne nu maa komme i
Juli i det mindste med andet Skib, at hele Sommeren ikke skal gaa fra dem. Deres Komme bliver jo
Hovedbegivenheden, men vi glæder os meget til Jer allesammen. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 29 Maj 1919
Kjære, lille Joh’s! Iaftes kom Grønlandsbrevene. De har det godt deroppe, men har slet ikke kunnet
skrive i Vinter paa Grund af den uvished, de gik i. Adda er naturligvis meget bedrøvet over Bror og
trænger haardt til at komme hjem til os, men Fr. kan ikke blive færdig med at rejse før 3 Skib, saa
Adda ved ikke rigtig, hvad hun skal. Agnete kommer vist i al Fald hertil i Juli for at tilbringe Ferien
med Nicolaj og saa sættes i Skole - maaske i Horsens, hvis vi kan finde et Hjem til hende. Du skal
ikke give noget for Tøjet, lille Joh’s; Du har skaanet os godt, og det er rart for Dig at have lidt selv.
Nej, naturligvis kan Du ikke blive ved med Finanstidende, men jeg haaber, Du foruden Pengene
ogsaa har haft andet Udbytte af Arbejdet. Jeg under Dig en lang og god Sommerferie og skal være
rigtig god imod Dig til Gjengjæld for Dit Slid.
Dedde koster os en Mængde penge; nu sætter Fru Berg Værelset op lige til Sommerferien; det er
en sær Tid. Nej, skal han give 35, maa vi holde paa, at Dit Værelse er umøbleret. Familien Bergs
Husleje er naturligvis ikke forhøjet, saa det er jo egentlig Optrækkeri for et lille Værelse. I
Eftermiddag har Anna være herhenne at præsentere sig, forinden hun tog til Middag paa
Skjerrildgaard, i en fin og luftig, hvid Kjole fra Rix. Nydelig skabt er hun jo, men jeg maatte bede
hende gaa hjem og tage et Skjørt mere paa, da jeg kunde se hendes Bukser og hele Legemsfacon
igjennem den klare Underkjole. Rix havde til hende udtalt Haabet om, at Du vilde besøge dem i
Sommer. Vor Have er fin nu, men en Mand skal vist have en halv Snes Kr. daglig, saa det er en dyr
Sport at holde Have nu. Huslejligheder stiger svært herude paa Landet; de har ogsaa været meget
billige før. Strikkemandens Enke er saaledes ved Salg af Huset sat op fra 80 til 150 Kr. aarlig. Et
Værelse faas ikke under 4 Kr. ugentlig, saa Holger siger, jeg skal skrive Sygehuset en ordenlig
Smøre til 1 Juli. Jeg faar pludselig Særformue; jeg arver jo nu ogsaa noget [efter Frederik Bøttger].
Vil Du med til Grønland i 1921? […].
Jens Thorborg til Margrethe Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 1/6 19
Min kære Svigerdatter!
Modtag i Anledning af den lille elskede Margrethes Fødselsdag imorgen “Bedstefars” allerkærligste
Lykønskning. Gid hun, som er din og som ogsaa var vor elskede Frederiks Øjesten, maa gaa frem i

115

alt hvad der er godt og være din Trøst og store Lykke paa din ensomme Livsvandring. Hvor jeg
gerne vilde se Jer alle 3, men til København kommer jeg maaske aldrig mere, dertil har jeg i hvert
fald ikke nu Mod, saa I maa nok komme til mig, og det kan jo da forhaabentlig ogsaa nok lade sig
gøre - helst allerede nu i Sommer. Jeg haaber, at Landopholdet gør dig godt, saa Du snart igen kan
tage din Gerning op i Hjemmet og om mulig ogsaa i Skolen. Idag er det jo lille Addas Fødselsdag,
hun er nu 38 Aar, hvor dog Tiden iler. Hvis Du ser Lomholts saa hils dem; jeg har tænkt meget paa
dem i Vinter under al den Sygdom de har havt. Jeg har havt en meget travl Vinter under Dr.
Jacobsens Fraværelse; idag vender han hjem, og saa falder jeg atter i Ro. Nu er desuden den
Spanske Syge omtrent overstaaet. Nu til Slut en kærlig Hilsen til Dig selv og dine 2 smaa, dem Gud
bevare for Dig.
Din hengivne Svigerfar.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 31/7 19
Kære Johannes! Jeg sender Dig indlagt et Privattelegram fra Sønderborg om Skærpelse af
Pasbestemmelserne i Sønderjylland, hvoraf Du vil se, hvad man risikerer ved mangelfulde Pas. Jeg
vilde dog forfærdelig nødig have, at Du skulde komme i nogen Forlegenhed. At blive arresteret af
Tyskere er ingen Spas, under alle Omstændigheder faaer man da sin knappe Ferie spoleret. - Gid jeg
havde Dig herhjemme i god Behold, jeg begynder at længes efter Dig. Ja det var kedeligt, at lille
Agnete ikke kom - først og fremmest da for lille Laj, der havde glædet sig saa meget til hendes
komme inden Feriens Ophør. Gid Du nu maa faae rigtig megen Glæde af Ryslinge-Mødet.
Kærlig Hilsen fra Far.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 23/9 19
Kære lille Johannes! Hermed 130 Kr til Dig selv og 210 til Dedde. Jeg haaber, at den Forkølelse,
Du talte om, at Du havde paadraget Dig paa Rejsen, nu er overstaaet, ellers maa Du da hellere lade
Dig undersøge af en Læge. Vi venter nu med Længsel at høre noget om Hans Egede; er der ikke
Forsinkelse, skulde det efter Beregningen være her i Løbet af en Uges Tid. Sommeren er forbi, naar
det kommer. Her er allerede saa koldt, at vi snart maa have Kakkelovnen i Brug. Om en 8 Dages Tid
begynder vi saa smaat Indrykningen i det nye Sygehus, idet 1ste Sal da vil være færdig til Brug. 1ste
November skal der være stor Indvielsesfest. Hils Margrethe og hendes 2 dejlige smaa, naar Du ser
dem. Ligeledes en Hilsen til Onkel August. Hvornaar mon Onkel Sofus kommer. Tilslut en kærlig
Hilsen til Dig selv fra din egen
Far.
[…].
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 5/10 19
Kære Johannes!
Jeg sender Dig hermed en kærlig Hilsen og Lykønskning i Anledning af Fødselsdagen. Det nye Aar
bliver jo et for Dig vigtigt Aar, gid det maa gaae som Du og vi alle ønsker. Jeg har nok ved en
Fejltagelse lagt en 10er for lidt i Convoluten sidste Gang, men den skal saa medfølge ved næste
Forsyning og med denne skal tillige komme en 5er i Fødselsdagsgave. I har det nok livligt for Tiden
med alle de smaa Grønlændere, og nu er jo ogsaa Onkel Sofus arriveret efter mange Aars
Udlændighed. Vi havde kort idag fra Vivi, hvorpaa Meddelelse om at de (Vivi og de smaa)
rimeligvis rejste Fredag. Mon det er pr. Damper eller Bane? Vi er stærkt spændte paa hvordan de
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smaa ser ud; vi venter os jo noget ganske overordentligt efter alle de Lovtaler der gaaet forud. Den
dejlige Agnete faaer vi vel desværre ikke at se foreløbig nu hun er begyndt at gaae i Skole. Hils nu
alle de kære søde Børn, glem heller ikke de 2 Dejligheder paa Bryggen ligesaalidt som nogen af de
mange andre kære jeg nu har samlet paa ét Sted. Og modtag saa selv en kærlig Hilsen med Ønsket
om alt godt og velsignet i det nye Aar.
Din egen gamle Far.
Jeg kommer til at tænke paa, at den 6te Oktober var en Festdag i min Drengetid, idet det var
Frederik 7s Fødselsdag.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 11/1 20
Kære lille Johannes!
Det er jo ikke let at give Raad i den omhandlede Sag. Hvis Stillingen kan give mindst 3000-4000
Kroner, og Du ikke ved Henvendelse f. Ex. til Prof. Westergaard eller andetsteds kan sikre Dig
nogen anden passende Beskæftigelse efter Examen, synes jeg dog, at Du skulde betænke Dig paa at
afslaae Tilbudet. Idag er Holger rejst til Lønborg, og saa vil han forhaabentlig i Løbet af nogle Dage
være i København. Saa kan Du jo ogsaa tale med ham om Sagen. Igaar blev altsaa Freden sluttet,
Gud give der saa maatte blive Fred ikke blot mellem Landene men ogsaa mellem de forskellige
sociale Lag i Folkene. Men desværre Udsigterne er ikke gode, dertil er Egoismen hos den enkelte
blevet for stærk. “Paa vort Eget Nat og Dag stirrer vi med Velbehag, det forstyrrer Freden”. Hils nu
alle mine Kære, naar Du ser dem og vær selv kærligst hilset af Din gamle Far.

Margrethe med Jens Vilhelm og Mudde
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 11 Januar 1920
Kjære, lille Joh’s! Tak for Dit Brev! Vi kan jo ikke raade Dig, skjønt vi gjærne vilde. Vi kan kun
være glade over, at de sætter pris paa Dig ved Finanstidende, og saa vil vi bede Gud lede Dig
saadan, som det er bedst for Dig. Vi vilde jo gjærne, Du ikke skulde slide alt for haardt i det, naar
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Du nu bliver færdig med Din Eksamen, og vi ønsker Dig ogsaa en ordentlig Indtægt, saa Du kan
gjøre Dig Livet lidt behageligere, end det har været hidtil. Og det kan Du vel ogsaa tilkomme enten
paa den ene eller den anden Maade. Finanstidende kan vel give Dig en meget god Stilling, men den
maatte jo ikke gjærne hindre Dig i at faa noget bedre, om der snart skulde vise sig noget. Naar Bror i
sin Tid spurgte os om Raad, var det jo, som om vi havde lidt mere Begreb om Sagerne, mens Dit
Studium er mere fremmed for os. Det sidste Raad, vi gav ham var, at han skulde blive ved
Seruminstituttet. Det kostede ham maaske Livet, men jeg tror dog den Dag idag, at han var der, hvor
han skulde være.
Bogen, Du skrev om, fik Agnete med i Tirsdags; maaske Du har set hende siden. Idag rejste Anna
og Holger til Lønborg [hendes hjem], og paa Torsdag rejser baade Holger og Adda og Frederik til
Kjøbenhavn, tænker jeg. Gid I saa maa faa nogen Fornøjelse af hinanden og ikke kun render fejl af
hinanden, for i det Stykke savner man jo Telefonen. Her er en Vikar paa Sygehuset, og Holger var
meget afkjørt, ja saa træt og optaget af Operationer til det sidste, saa jeg fik ikke sagt Farvel til ham
- mødte dem kun i Bilen paa Vej til Stationen, da jeg gik hjem fra Kirke. I Eftermiddag har vi det
rædsomme Vejr igjen. Det er en trist Aarstid at tage Ferie paa, men den skal da heller ikke gjælde
for Sommerferien. Fru Holm [på Borchsminde] er da saa meget bedre nu, saa hendes Svigerinde er
rejst hjem og hun nøjes med Sygeplejerskerne og Mandens Besøg om Eftermiddagen. I Formiddags
var han her ogsaa og tog da Knud Erik med paa en lille Tur til Borchsminde. Vi har faaet vasket, og
I skal snart faa det Tøj, vi har af Jeres. Nu tænker jeg, jeg skal faa lidt bedre Tid til at stoppe Jeres
Strømper og skrive lidt mere til Jer, end her har været Ro til længe.
Hils Onkel August fra mig og Dedde, naar Du ser ham. Onkel Bohn er jo død og blev begravet
igaar. Ene staar hun [Petra], uden Børn og uden Søskende omtrent, og hun er nok meget ulykkelig,
tænker jeg. Margrethe har da vist rettet sig godt; det er jo lettere, naar man er ung, og hun har jo
Børnene. Ser Du dem, de elskede smaa Børn? De herværende er raske og søde, og nu skal vi jo
være ene med dem en Tid. De kjærligste Hilsener sendes Dig, min egen, lille Joh’s fra os
allesammen.
Din hengivne Mor.
Agnete Thorborg til Adda Balle i Kbh:
Hornsyld d. 26 Januar 1920.
Kjære, lille Adda! Endelig kom Brev fra Dig, som jeg havde længtes efter. Mærkeligt, at I ikke
sender mig Jeres Adr, da I ser, at jeg omadresser det ene Brev efter det andet under Fru Listovs Adr.
Børnene har det ganske udmærket og er nu til Formiddag kjørt med deres Bedstefar til Barrit. Jeg
mærker ikke til, at de længes efter Jer eller savner noget. Vivi, det lille Asen, fortæller ikke noget
om sit Engagement hos Tante Petra, saa jeg maa ud omkring for at høre lidt om hende. Heldigvis
var jeg paa en lille Visit hos Fru Dehlholm; Forpagter Ravn [på Møgelkjær] var her til Kaffe, og
Bodda og jeg kjørte saa med derop og gik hjem, og der hørte jeg saa, at Vivi fik Adgang til
Kjøkkenet; senere om Aftenen saa jeg et Brev til Frk. Hansen, men jeg vilde da gjærne vide, om der
er Gardiner for Vinduerne og Seng i Soveværelset, og hvad hun skal give til Huslejen? Naa, i
længden kunde Vivi jo ikke undvære et Kjøkken og lidt Plads til sit Tøj. Gid de maa komme godt
ud af det sammen og være lidt til Hygge for hinanden; hun er jo min eneste Moster. Jeg vilde gjærne
skrive til hende, men maa dog først høre lidt mere om Sagen. Johannes er den rareste til at skrive
hjem, og Bror var enestaaende. Jeg haaber, Lagkagen kom i rette Tid til min lille elskede Dangs
[Jens Vilhelms] Fødselsdag idag, og Du kan ogsaa nok bruge det  Smør, som jeg brændte inde
med. Jeg ved ikke, om I holder Jer selv med tør Kost. Jeg gad vide, om Judithe ikke befinder sig
helt godt ved saadan helt at raade sig selv en lille Tid, hun ser tilfreds ud, og alt i Huset gaar som et
Maskineri. Emilie [pige i huset] besøger sin Far hver Eftermiddag og kan jo ogsaa mageligt naa sit
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Arbejde om Formiddagen. Aftenen tilbringer hun hos Annas Thyra. Stakkels Anna [Thorborg] ved
næsten ikke, hvad hun skal faa Tiden slaaet ihjel med; hun kan ikke telefonere til Rohden, ikke rejse
bort for Børnenes Skyld og Thyra er en Hare og tør knap gaa ned om Morgenen. Hun har prøvet at
være i Raarup en hel Dag og gaa rundt og lade sig bespise hos sine Pigers Forældre, og hun har faaet
min Dug rullet, hvad mere er der saa for hende at leve for? Igaar Eftermiddags ringede Telefonen én
Gang til min store Overraskelse. Ellers striker Nielsen jo da endnu, men maaske de nu kan ringe til
Lægerne. Iaften er Far og jeg bedt om til Nielsen til Kaffe, saa skal jeg se at faa ham med; han har
ellers meget at bestille, men er rask og i godt Humør. Forleden kom han ind og sagde: Jeg tror
næsten ikke, jeg vil være kjed af at faa min Afsked. Det kan da heller ikke nytte noget; skal det
være, saa skal det være. Jeg være vil, o Jesus mild, hvor Du mig helst vil have. Paa mange Maader
vil det dog være en Lettelse for os, om Livet herefter kan forme sig lidt roligere for os, for vi har jo
taget en haard Tørn og er lidt trætte nu. Den stakkels Hr. Tegner ligger nok meget daarlig paa
Rigshospitalet, vilde saa gjærne været her, om Holger havde været hjemme. Vær nu kjærligt hilset
allesammen, ogsaa lille Agnete, som jeg aldrig skriver til. Hun maa jo have en Kniv til sin
Fødselsdag. De Skindting til Dedde sender vi altsaa efter Ordre til Vivi, saa lader hun dem vel gaa
videre. Jeg har været en Aften nede hos Anna, ellers nyder jeg Gravens Ro og har læst min nye Bog
af Pastor Geismar. Hvis Du kan kjøbe det Korset for mig paa Nørrebrogade, skal det være en 29 á
30 Tm (78 cm)) helst ikke for mange Blonder og Zirater. Hils Frøken Budtz-Jørgensen og Fru
Listov mange Gange. Lev vel! Hils Margrethe, Onkel August, alle Dine og hav det godt, min lille
Adda.
Din Mor.
Agnete Thorborg til Johs og Carl Gustav Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 11 Februar 1920
Kjære, lille Joh’s og Dedde!
Som sædvanligt skylder jeg Jer alle 7 Breve - det er næsten haabløst - men de syge maa høre lidt fra
mig idag, og I to vil saa nok dele dette med hinanden. Tak for Dit Brev iforgaars Aftes, lille Joh’s.
Jeg tænker nok, Du slipper for den spanske Syge, da Du jo har haft den saa vel, saa vi er egentlig
mere bange for Dedde. Det er en uhyggelig Tid; ligesaa slem, som da jeg sidst var i Kjøbenhavn; jeg
har aldrig haft Lyst til at komme der siden. Chr. Carstensen fik den spanske derovre, ligesom han
var begyndt at deltage i et Maskinkursus, men han slap hjem, og er siden kommen sig. To Gange
havde han forgjæves været ved Deddes Dør. Nu er der stor Fryd og Glæde derhenne, og Kjøbmand
Bruses har været der et Par Dage.
I har vel været svært optaget af Sønderjylland. Vi holdt Gudstjeneste her i Kirken igaar Kl. 9 og
vore Tanker gik ogsaa Dagen igjennem derned, men Spændingen bliver jo højere næste Gang. [Ved
afstemningen i Zone 2].
Far har haft saa meget at bestille i al denne Tid, vi har været ene hjemme, foruden en Mængde
Skriverier, saa vi er begge trætte. I saadan en travl og træt Periode er han ikke saa utilfreds ved
Tanken om at slippe Embedet, for der vil altid falde nogen Praksis af. Holger er ved at styrte og kan
jo ikke magte alt, og Dr. Jacobsen har vist nok i sit. Vi har ogsaa spansk Syge her, f. Eks. Maxantis
og flere fra Sygehuset, og her er rigeligt af de forskjellige, smitsomme Sygdomme.
Lille Anna Sophie morede sig rigtig godt paa sin Fødselsdag sammen med Fætteren og Kusiner, og
vi agter at fejre dem en Gang til, naar hendes Far og Mor kommer hjem til os. Det var da en Lykke,
de ikke blev dødssyge; kjedeligt nok har det været for dem. Vejret er skrækkeligt, og Føret endnu
værre. Karlsens Bil er stadig i Uorden, og Anton P. kan daarligt bestride Holgers Ture, saa Far
rakker rundt i en eller anden Vogn med et Par trætte Heste. Igaar Eftrmd. kjørte han saaledes 30 Kr
op.
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Mangler I ikke Tøj, saa send noget hjem til Vask. Hvordan, Joh’s, holder de Lagener, Du fik til
Sengen, eller hvordan gaar det? Tænk, er Tømmermester Petersen død; mon det gjør nogen større
Forandring i deres Levevis, saa de f. Eks. skal flytte? Jeg gad vide, hvordan det gaar med Fru
Lomholt. Adda skrev ogsaa, at Fru Dr. Johannesen var dødssyg. Gid I maa holde Jer raske, kjære
Børn, saa I kan passe Jeres Arbejde; men skulde I blive syge, saa gaa straks i Seng og pas paa.
Far vilde ogsaa gjærne skrive til Jer, for det sædvanlige Brev med Pengene udeblev jo denne Gang,
men han faar det vist ikke gjort; han ligger lidt paa sin elskede Sofa. Bodda er sød og godt fornøjet
og morer sig med lidt. Annafie leger mest med Else og Niels. De to Skolekammerater forliges pænt.
Lev saa vel, kjære Joh’s og Dedde og vær paa det varmeste hilsed fra Far og Jeres egen hengivne
Mor.
AgneteThorborg til Carl Gustav Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 21 Februar 1920
Kære, lille Dedde! Der ligger nok en Pakke Tøj oppe paa Stationen fra Dig, som jeg ikke har faaet
hentet endnu. Foreløbig sender jeg Dig her en ny Skjorte, indtil jeg faar de gamle vasket og sendt.
Mon Du husker at bruge de to brunlige og sende dem hjem; det har jeg saa mange Gange bedt Dig
om, for dem vil jeg saa gjærne have til Far, da Du jo ikke synes at bruge dem. Husk dem nu, for en
Gangs Skyld, saa kan de altsaa blive her hjemme, naar du bare vil sende dem. Vi har det godt. Far er
jo ikke henrykt over saa brutalt at blive mindet om, at nu er han gammel, men han er jo faktisk de
70; det er da næsten værre for mig, som kun lige nylig er fyldt de 58. Far fik et meget hjærteligt og
nydeligt Brev fra Amtslægen i Anledning af sin Afsked. Apotekeren har sagt til Far, at han vil
gjærne kjøbe vort Sted, dersom vi tænker paa at flytte til Kjbhvn, men foreløbig bliver det nok ikke
i disse dyre Tider, da Far nok kan behøve at tjene noget til Hjælp, og han har slet ikke saa lidt
Praksis. Om Sommeren er der jo mindre, men til Gjengjæld tjener Far saa i Reglen
Befordringspengene med, ved at cycle omkring. Vi skulde have 20 á 25000 Kr. for Stedet for at
kunne klare os, for Huslejen er jo ogsaa meget høj nu andre Steder. Apotekeren vilde benytte Huset
for to gifte Kandidater, for han er saadan stillet nu, at han kan kun holde 1 Kandidat og maa altsaa
selv arbejde mere, end han har Lyst til. Naar de holder 2 Kandidater, maa de nemlig ikke have
Ophold paa Apoteket, og det vilde derfor være praktisk at have en til at bo her og begge maaske til
at spise her. Jeg ved ikke, naar de nu er rejst, Grønlænderne, om vi kunde nøjes med det halve af
Lejligheden og maaske det halve af Haven, som vi jo har ondt ved at faa passet, og Apotekeren
kunde jo faa en dejlig Have ved at lægge det halve af vor sammen med sin. Han kunde jo kjøbe
Ejendommen og saa lade os bo tilleje saalænge, indtil vi er færdige med Dine Studeringer; for til
den tid kan det, vi har, maaske slaa til i Kjbhvn, og saa kan Du bo hos os, men Du bliver vel
forresten ikke derovre. Alt dette taler vi naturligvis ellers ikke om; det er jo slet ikke sagt,
Apotekeren vil give saa meget, saa vi kan staa os ved at skille os ved Stedet. Vi tilbød ifjord
Sygehuset det for 20.000 Kr, men de foretrak at bygge det lille Hus til Maxanti, som vel omtrent
koster dem lige saa meget - uden Jord. Iaftes var Far og jeg, Holger og Anna bedt over til Maxanti’s.
Sidst Du skrev, syntes Du ikke at vide, at Adda og Fr. var syge, nu ved Du det vel. Flippen er vist
Joh’s. Gaa hen til Joh’s med den og saa med den umage, graa Sok af hans, jeg engang sendte Dig
Æbler i, og lad ham saa læse dette Brev. Havde jeg vidst, det blev saa langt, skulde det have været
til ham ogsaa. Du glemte nok Holgers Fødselsdag; Din store Bror!
Du skulde have gaaet i Forbundet, Dedde, i Stedet for i Studenterforeningen, der drikker de sig
ikke fulde og glemmer ikke at takke Gud for Sejren [afstemningen i Sønderjylland]. Jeg er jo bange
for, at det gaar galt næste Gang, men det staar til Gud for ham er alle Ting mulige. Det hele er jo
unægtelig et stort Under. Vær saa paa det kjærligste hilset, lille, kjære Joh’s og Dedde.
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Hvad døde Tømmermester Petersen af? Ser Du aldrig Familien? Lev vel, kjære Børn. Far er paa
Farten. Børnene er søde og hilser.
Mor
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 16 Marts [1920]
Kære Joh’s! mange Tak for Dit Brev! Jeg er bedrøvet over det daarlige Udfald af Afstemningen, for
jeg vilde saa inderlig gjærne have haft Flensborg med, og jeg ynkes over de stakkels Danske, der nu
maaske atter skal prisgives det Voldsherredømme de kun ved blodig Uret er kommen ind under. Du
kan tænke Dig: det Undertøj Du havde med hjem i en Rygsæk til Julen, fandt jeg først nu gjemt inde
i Skabet. Nu er det vasket og kommer ved næste Lejlighed. Jeg synes, det var rart at se, at der dog
var en Ting, der kunde samle det danske Folk og vække gode og nationale Følelser, ja Begejstring.
Det glæder mig, at Du dog saa paa det. Saa skriver jeg mere, naar jeg sender Dit Tøj og fortæller
Dig om Fars Fødselsdag. Hav det godt, men kjære Dreng. Hils Onkel August. Kjærlig Hilsen fra os
Alle! Din hengivne
Søster Adda og Mor.
Påskrift af Adda: Kærlig Hilsen også fra Børnene.
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 22 Marts 1920
Kære lille Joh’s! Jeg sender Dig en Bid af Kransekagen, som er Børnebørnenes Fødselsdagsgave til
Far i morgen [70 år], lidt Smaakager fra Adda og ¼  Chocolade fra mig. Du kommer vel nemlig
ikke i Paasken; de andre Børn kan faa deres Part, naar de kommer hjem. Saa er der foruden Dit Tøj
en Pakke Tøj til Vivi, og derimellem et af Margrethes Pudevaar, som enten Du eller Vivi endelig
maa huske at give hende ved første Lejlighed. Husk det!
Iaftes gjorde Vivi et pænt Gilde for Fars Søskende, hvoraf Onkel Thomas udeblev, men de to
Sognefoged-Ægtepar gav Møde [Niels Thorborg og Maries mand, Anton Justesen, var
sognefogeder]. Farbror Niels sendte om Morgenen en fin Kransekage herom fra Bageren, og dermed
begyndte Feststemningen at indfinde sig. Knud Erik - i bar Skjorte - udbrød straks: “Idag vil jeg
ikke ud at lege med Byens Drenge”. I morgen venter vi Gratulanter hele Dagen. Menighedsraadet
har meldt sig til om Formiddagen, saa Adda ruster sig med Kaffe og hjemmebagt Kage og jeg har
bestilt for 10 Kr. Kringle hos Bageren. Gid I nu havde været her, kjære Børn, men var I her, saa
manglede vi jo alligevel en [Frederik]. Far er saa meget godt tilpas ved Udsigt til Fest, for han er saa
optaget som et Barn af sin Fødselsdag.
Du var vel ikke til Anton L’s Begravelse [farmors fætter, oberst Anton Levinsen 1859-1920]. Jeg
vidste slet ikke af at han var syg. De sang ved Begravelsen: Jeg gaar til Himlen, der er mit Hjem,
som I ogsaa skal synge over mig, og I skal ikke sørge over mig for trods alt, hvad jeg har at glæde
mig over i Livet, glæder jeg mig dog allermest til en glædelig Udgang herfra; det ligger vist til min
Familie. Dog kan det jo godt være, jeg bliver 90; jeg er jo rask nok dertil. Far er ogsaa frisk og rask
- lige hjemkommen fra en lang Cycletur, og han har ikke saa lidt Praksis, naar det andet nu gaar fra
ham. Foreløbig er han konstitueret i Embedet og jeg tror, han skal blive ved at passe Tuberkulosen
og Epidemien for Holger foruden at assistere ved de større Operationer.
Agnete har det godt og kan nok komme i Skole efter Paaske. Vejret er foraarsagtigt og dejligt
idag. I morgen Aften skal vi drikke The hos Holgers med Apotekerens og Dr. Jacobsens. Det er jo
nu rart, vi staar paa en venlig og god Fod med alle her, uden alligevel at have alt for megen
selskabelig Omgang med dem. Saa glæder vi os nu til at høre fra Jer imorgen; det er det eneste jeg
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bryder mig om ved Fødselsdage; jeg har for længst frabedt mig Blomster og den Slags til min
Fødselsdag. Holger tog til Sagfører Jacobsens Begravelse, og det var det største Følge, her er set
længe. Lev vel til Dig og de andre fra
Mor.
Note: Salmen “Jeg gaar til Himlen, der er mit Hjem” er skrevet af Antons bror og min farmors
fætter, Johannes Levinsen. Han var død af blindtarmsbetændelse i 1884. Min far var opkaldt efter
ham.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 14 April
Min kjære, lille Joh’s! Tak for Dit Brev. Jeg kan bedre give dig Ret i Dine sociale Anskuelser, end i
Dit sønderjydske Standpunkt. Er vi dog ikke enige om, at Tyskerne besidder Flensborg i Kraft af
deres Magt og ikke med Ret, og er det ikke Retten vi vil bøje os for? Jeg vil saa sandt ikke fratage
Tyskerne noget af deres, men vor egen dyrebare Jord vil jeg nok modtage, naar den gives os tilbage
fra Vold og Undertrykkelse; naar det sker, som vi har bedt Gud om med Haab imod Haab. Det er
aldeles urokkeligt for mig, at vore Landsmænd har Lov at komme tilbage og modtages med aabne
Arme, og jeg synes, I har en sær Splint i Øjet, naar I ser anderledes paa det. Det her er en Sag, som
kalder alle de bedste Følelser frem hos os gamle fra 64. Derimod har jeg slet ikke min Mening
færdig i de sociale Spørgsmaal; der har vi nok gammel Uret at gjøre god igjen. Jeg kan godt lide, at
de bedrestillede er Socialister med Programmet: Alt mit er Dit; kun Skade, at de kommer i saa
daarligt Selskab - med alt det Rak, som ikke vil gjøre Nytte, men kun raaber: Alt Dit, det er mit, og
som smider Religion og alle Værdier væk. Jeg er slet ikke klar over, hvorledes store Arbejdsgivere
og Kapitaler skal undværes. Og hvorledes skulde vi gamle leve, hvis vi ikke maatte bruge Renterne
af vore surt sammensparede Skillinger. Var det saa bedre, om vi havde flottet os med det, vi havde?
Jeg synes, vi menneskelig set har fortjent en sorgløs Alderdom ved Slid og Nøjsomhed og ved at
opdrage 6 nyttige Samfundsborgere. I kan jo godt vende op og ned paa det hele, men retfærdigt og
godt bliver det sikkert ikke paa denne Jord, fordi Menneskene er endnu ikke blevne saa gode, som
de burde være, og ingen elsker sin Næste som sig selv. Det er det, vi skal tragte efter - ikke afskaffe
Kristendommen, for saa bliver det kun værre og værre. Og det bliver nok saadan, at alle daarlige
Lidenskaber kommer til at regjere, og saa bliver Bægeret fuldt, og saa kommer Enden. Farvel, min
egen Dreng. Gud med Dig!
Moder.

Agnete Thorborg til Johs og Carl Gustav Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 27 April 1920
Kære, lille Joh’s og Dedde!
Jeg har faaet nogle Æg forærende af Fru [apoteker] Møller, og det har givet Stødet til, at jeg herved
sender mine 4 Børn hver en Lagkage. […..]. Jeg tror nok, I tildels kan takke min Sygdom
[forkølelse] for Lagkagen, for jeg kom saadan til at tænke paa, at det gjaldt for mig om at være lidt
god mod Jer, mens vi har hinanden endnu. Og naar jeg saa skal herfra, kan jeg sige ligesom Bror:
Jeg gaar til Himlen, der er mit Hjem - og der er hele mit Hjærte. Naar jeg nu gaar og føler mig sløj
efter Forkjølelsen og har stadig Hovedpine, er der vel ingen af Jer, der synes, at jeg skulde rejse over
til Onkel Fr.’ Begravelse. Jeg holdt meget af ham, men det vilde vel ikke være saa let for mig igjen
at komme derover til Begravelse. Det var jo godt, han ikke skulde ligge længere. Jeg tror ikke, jeg
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har set ham siden den første Gang, jeg kom over til Brors Sygeleje, straks om Morgenen, og den
næstsidste Gang, var, da Bror fulgte mig derud, Dagen før jeg rejste hjem fra Bedstemors
Begravelse. [Om sokker]. I gaar jo nok med til Begravelsen, lille Joh’s og Dedde, og synes Du ikke,
at Du kan lille Dedde, da send Hilsen med Joh’s, at Du ikke er helt rask endnu. Frøken Christiansen
besøger os undertiden. Hun er ualmindelig sød og tiltalende. Dr. Jacobsens Tvillinger skal i Kirke
Kristi Himmelfartsdag, og Holger skal staa Fadder til den ene af dem. Snedker Nymands har ogsaa
faaet Tvillinger. Frøken Jacobsen fortalte os saa meget om Elendigheden i nede i Armenien. Alle
Mænd blev myrdede, og tilsidst havde hun over 3000 hjemløse Børn at sørge for, og tidt stod hun
og havde hverken Mad, Klæder eller Penge, men saa kom der altid Hjælp. Hun har set saadanne
Rædsler, saa hun kan ikke taale at tale derom. Hvis man blev ved at tænke derpaa, siger hun, saa
maatte man gaa fra Forstanden. Og saa gaar vi her og har det saa godt! Lad os dog endelig ikke
glemme at være taknemmelige derfor. Hav det saa godt, kjære Børn, og hils Onkel August, Vivi,
Margrethe og Agnete.
Eders hengivne Mor.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 27/4 20
Kære Johannes! Efter Telegrammerne idag til Morgen synes der at være Tale om en stor Venstresejr
- og muligvis ogsaa en Sejr for det konservative Folkeparti. Hvor er det dog glædeligt, ja det troer
jeg da ogsaa at Du maa erkende, selv om Du ikke hører til noget af disse Partier. Thi Hovedsagen er
jo dog, at Socialdemokratiet ikke vandt. Og naar det ikke vandt, saa kan det jo kun være Følgen af,
at mange brave Socialdemokrater fandt, at nu gik man for vidt. Lille Vivi er nok meget nervøs, vi
maa til Sommer se at faae hende til en eller anden styrkende Kur - Vesterhavs eller anden passende.
Og Dedde! ja kan han slippe igennem uden Helbredsskade vilde det jo være dejligt selv om Examen
blev nok saa tarvelig. Vil Du hæve til Dig selv og Dedde det nødvendige af Frederiks Beholdning,
og saa lade mig Resultatet vide. Mange kærlige Hilsener til min egen elskede Dreng.
Far.
Paaskrift af Adda Balle:
Kære Johannes! Tak fordi Du midt i al Din megen Travlhed har givet Dig af med vore Sager og
endog tog Dig Tid til at fortælle os om den tabte Lejlighed. Det var selvfølgelig en Skuffelse, men
dog langt at foretrække for at komme ind i noget usikkert, som man senere fortrød. Du kan tro, vi
tænker meget paa Dig og imødeser enhver Melding med den største Spænding og Interesse, selv om
jeg jo nu egentlig ikke kan faa i mit Hoede, at der er andet end de allerlyseste Udsigter! med al den
Flid og Energi, Du udviser. Ellers maa det da se sort ud for de fleste, hvis det ikke gik Dig godt.
Men selvfølgelig Uheld kan jo enhver have, saa vi haaber alt muligt godt for Dig. Bare Du var her i
Nærheden, saa vi kunde være lidt gode mod Dig, og give Dig lidt Godt, særlig om Aftenen synes
jeg, det er for bart, bare Du vilde købe godt med The og lidt styrkende. For ellers kan Du saamænd
ikke holde dertil. Det skal jo blive forfærdelig rart at faa Dig hjem kære Johannes, gid dog den
Examen snart var forbi! Mange kærlige Hilsner sendes Dig fra Børnene og
Din hengivne Adda.
E. S. Hvad mon dog Ella Balle skulde hos Jer? formodentlig Bolig, men der er jo ikke Haab for
hende, før I har skaffet os en!
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 10 Maj 1920
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Kære lille Joh’s! Tak for Dit Brev igaar. Der skal da lige ligge en lille Hilsen til Dig fra Din Mor
imorgen, naar Du kommer fra Eksamen, at Du kan vide, jeg tænker paa Dig. At sige, at jeg er lige
glad, hvordan det gaar, vil jo være en mild Overdrivelse, men jeg kan sige, at jeg er saa rolig for, at
Du har intet at bebrejde Dig med Hensyn til Flid og Interesse for Dit Studium, saa vi maa med
Sindsro kunne imødese Resultatet. Det vil i al Fald ikke blive Din Skyld, om Du ikke faar første
Karakter, og sker det, saa maa Gud have nogle Planer, som vi ikke kjender. Hans Villie ske. Jeg
tænker forresten, han giver Dig 1ste. Jeg ønsker meget, at Du kjøber 1  Kaffe og saa lader Frk.
Astrid lave eller selv laver Dig en Kop om Aftenen eller naar Du trænger til den med noget Brød til,
for der skal noget Ekstra til, naar man har Overarbejde, og jeg vil betale det. Du kan jo f.Eks. kjøbe
noget Smør, Kiks og Ost. Jeg er glad over, at Onkel August er paa en lille Udflugt til Næstved og
Herlufsholm. Mon Jeres Frøken saa ogsaa er ude? I alle tilfælde, lad som Du var hjemme, og skaf
Dig nogen Ekstraforplejning. Christian Schørring har ligget nogle faa Dage paa Sygehuset og er
kommen af med den Knude paa Halsen. Dommerens har været her et Par Gange i den Anledning.
Nu er han taget hjem til Horsens. De mener, at han vil vende tilbage til Studeringerne. Jeg ønsker
for ham, at han maa blive lidt stadig, ellers er det svært for hans Forældre. Anna og Holger har
været ude hos Hr. Rix og kjøbt et smukt og kostbart Gulvtæppe samt en Kjole til Anna. Han sagde,
at Svend skulde ogsaa op til Eksamen, men kom nu hjem til sin Bedstefars begravelse Tirsdag. Det
var kjønt af Fru Rix at blive hjemme hos den gamle Far, da de andre rejste. Vi har haft Knud Erik i
Sengen af Forkjølelse, har nu Anna Sophie, og idag tillige Boda. Frederik er paa Fyn, og der skal
han møde Fru Listov, som skal besøge os en lille Tid. Paa Søndag vil en Deputation overrække Far
en Adr. og et Skrivetøj fra Kredsens Læger. Jeg haaber, Holger faar det lavet saadan, at de møder
fuldtallige og spiser festlig Frokost; ellers skal vi have dem samlet senere, og da var det ikke saa
pænt, om deres Fruer ikke blev bedt med. Men tal ikke derom; vi har jo ikke faaet Gaven endnu. Jeg
er jo meget glad over de 6000 Kr og over, at Onkel Fr. undte os noget af sit Gods [i testamentet],
men den største Glæde jeg kunde faa, det vilde nu være, om I kjære Drenge, nu kunde slippe saa
godt igjennem, saa I bagefter kunde holde en rigtig glad og dejlig Ferie, hvor vi kunde nyde det at
være sammen, ja, det vil vi da gjøre, hvordan det gaar. Farvel min egen Dreng. Kjærlig Hilsen fra
Mor.
Jeg haaber, Du ser Dedde engang imellem og kan give ham indlagte; ellers brug Frimærket.

Johs

Carl Gustav
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Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 10/5 20
Min egen kære Dreng! Tak for at Du strax gav os Meddelelse om de 2 første Examensdage, som jo
Gudskelov ere gaaede godt. Gid det nu fremdeles maa gaae efter Ønske. Men ihvertfad, hvordan det
end gaaer, jeg siger Dig min kærligste Tak for, at Du har arbejdet som en brav Student. Udfaldet
raader man jo ikke helt for, men naar man som Du har en god Samvittighed, kan man trøstig gaae til
Examensbordet og lade Gud raade for, hvad det vil bringe. Læs nu ikke over Evne, jeg troer Du har
læst nok. Spis, sov og træk frisk Luft. Saadan, at Du kan møde med friske Kræfter. Hils lille Dedde
naar Du ser ham, jeg gad vide hvordan det gaaer med ham, ligesaa Vivi, Margrethe og Onkel
August.
Din egen Far.

På studentergymnastlejr ved Vemminglund juli 1920. Far nr. 2 fra venstre
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 8 Juni 1920
Kære lille Joh’s! Hvordan mon Du har det? Jeg haaber ikke, Du læser alt for meget. Du har vist
været saa flittig, saa Du behøver ikke at ødelægge Dig selv tilsidst. Igaar havde Du vel ikke engang
Vivi at holde Dig til. Vi har faaet et Par Breve fra Dedde, som jeg synes, Du og de andre skal læse,
men Du vil nok passe godt paa dem og sørge for, at vi faar dem igjen. Jeg ser af Dit
Fødselsdagsbrev til Adda, at Du snarest muligt ogsaa vil ud i Verden, det er der jo ikke noget at sige
til, hvis Du virkelig har Lyst, og hvis det kan være gavnligt for Din Fremtid, men saa ved jeg da
ikke, om det kan betale sig at ofre ret meget paa Dit Værelse. Ja, maaske, for jeg venter da ganske
sikkert, at Dedde kan faa Værelset efter Dig, hvis Du rejser. Det maa Du da for en Sikkerheds Skyld
hellere sige til Onkel August for at ingen anden skal gjøre sig Haab om at faa det. Det er jo
forfærdelig vanskelige Tider i den Retning, og man bor jo nu godt der.
Igaar kom saa de Læger, vi længe har ventet og overrakte Far en smuk Adresse i Mappe og et
Sølvskrivetøj. Vi havde saa en fin Forkost til dem, og vi var 12 i alt. Idag er Holger rejst til Kjbhvn,
for der at træffe en Ven [dr. Svend Müller, Odense] og sammen med ham tilbringe en 3 Ugers Ferie
i Norge. Jeg ved ikke, om han faar Tid til at se Jer, for han skulde vist kun lige sove der i Nat. Vi
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har haft saa mange Fremmede i den sidste Tid; bl.a. har Kammerherreinden fra Rohden ligget nogle
Dage paa Sygehuset, og hun har ikke været daarligere, end at hun sammen med Baronesse Lerche
har kunnet drikke Kaffe herovre flere Gang. Nu er Far saa for Alvor gaaet af, men nu, mens Holger
er borte, vil han jo faa nok at gjøre, og alt i alt har han slet ikke saa lidt at bestille, saalænge de
gamle Trofaste lever endnu, og de 2 unge, Holger og Dr. Jacobsen, som hver har sit bestemte at
passe, kan heller ikke overkomme det hele her. Reservelægen paa Sygehuset maa ikke praktisere.
Han er vist en, Du godt kan blive lidt gode Venner med; han er meget flink og ung. Hvor underligt,
at vi saa slet ikke skal se Dedde i Sommer, det bliver et Savn. Ønsker Du saa, Du havde Din Frihed
allerede og ikke havde Ansættelsen ved Finanstidende? Margrethe skriver lige nu, at hun vilde
savne Dig meget, hvis Du rejste fra Byen; det er rart, at hun holder saa meget af Dig. Hun regner
Dig for en af sit Livs Støtter. Men naturligvis under vi Dig at komme ud og se andre Forhold, det vil
alle unge jo, og Danmark er desværre heller ikke som man kunde ønske det. Jeg sørger over
Flensborg og kan ikke ret glæde mig over det andet. Jeg tænker meget paa Dig, lille Joh’s og
ønsker, disse Uger var til Ende. Gud med Dig, men egen Dreng. Kjærlig Hilsen
Mor.
Påskrift af Adda:
Kjære Johannes! Tak for Dit Brev, som rørte mig dybt, tænk midt i al Travlhed at Du huskede den
Dag! Jeg skriver én af Dagene, i Dag staar det hele paa Hovedet med Børneselskab og rædsom
Travlhed for Far. Din egen Søster.
Mange kærlige Tanker sendes Dig daglig.
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Til genforeningsfest på Dybbøl 11. juli 1920.
På billedet ses nederst til venstre far og til højre professor Vilhelm Andersen.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 4/8 20
Kjære, lille Johannes! Det var en dejlig Dag ved Hampen [Familien Rix’s sommerhus ved Hampen
Sø] og en mageløs Kjøretur. Vi er Kjøbmand Rix’s meget taknemmelige for deres Gjæstfrihed imod
os. Nu er Svend vel kommen; hils ham saa og spørg ham, om vi ikke ser ham her. Jeg har nok glemt
en sort Kam eller tabt den ud af Lommen paa mit Overstykke; vil Du ikke spørge om den [….].
Mudde og Dang er meget søde, og vi er gode Venner. Igaar havde vi en lille Visit af Professor
Saugman med 2 unge, kristne, kinesiske Læger; det var interessant, og alle Børnene og de unge
flokkedes om dem. Adda, Frederik, Holger og Margrethe tænker paa at tage til Askmødet og
komme hjem Søndag Aften, og saa rejser Margrethe og Børnene nok Mandag. Vivi sendte idag
disse 2 Billeder fra Mødet til Dig. Lev saa vel, min kjære Dreng. Kjærlig Hilsen fra os alle.
Mor.
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 23 Aug. 1920
Kære, lille Joh’s! Tak for Dit Brev! Du glemmer at fortælle mig, hvor Du spiser, og hvad Du faar.
Her har været saa koldt, saa man har været fristet til at fyre i Kakkelovnen, men idag er det varmt og
dejligt Vejr. Jeg kan da fortælle Dig, at Petroleumsovnen er saa god, som den kan være nu, da jeg
har set Lufthullerne godt efter, baade de 3 paa Beholderen og det fine Fletværk indeni Sprederen;
Vægen og Skruen er i god Orden og Flammen bliver straks blaa, naar den har brændt lidt, og man
saa skruer den op. Jeg har lavet Kaffe ved den flere Gange, og Du kan godt faa den derover, hvis Du
finder det hensigtsmæssigt.
Du maa gjærne beholde derovre, hvad Du kan bruge af Onkel Fr’s Sager, det er jo det nemmeste;
særlig Billederne og Glassene. Vi har ikke videre god Plads til Konsolskab med Spejl, der kunde Du
i al Fald opbevare Vinglas og den Slags. Er det en Vinkaraffel, saa behold bare den. Du kan jo blot
sende mig en lille Tegning og Beskrivelse af det, Du beholder, at jeg kan vide, hvorledes det ser ud.
Idag ligger Knud Erik i Sengen med Feber og ondt i Halsen, saa Annafie og Bodda maa hverken gaa
til Else eller se til Fru Thanning, saa de leger sødt sammen i Haven.
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Hvor var jeg dog glad over, at Du saa saa rask ud iaar, lille Johs, og jeg synes, jeg fik snakket lidt
med Dig trods det, at vi var saa mange. Jeg synes jo ligesom, det nærmest er Dig, der skal erstatte
mig Bror lidt, Dedde er ogsaa sød, men hans Natur er mere forskjellig fra min. Holger er altid god
imod mig, men det er kjedeligt, at Far tidt er gnaven og bitter imod ham; det gjør jo, at Holger
kommer til at staa ham lidt fjærnere, naar Far knap vil se til den Side, hvor Holger er. Jeg synes, vi
maa være glade over, at Holger og ikke en fremmed regjerer paa Sygehuset. I disse Dage har Far
været meget gnaven og utilfreds over, at han ikke var indbudt til Veteranfest paa “Jylland” af
Godsejer Schou. [Farfar havde været værnepligtig skibslæge på fregatten “Jylland”]. Den Slags
gjør heldigvis ikke mig noget skjønt jeg dog er meget yngre. Nu skal Far i 2 Dage til Kr. Lægef.
Møde i Vejle, gid det saa maa blive en Oplivelse for ham. Jeg har været forfærdelig sløj i den sidste
Tid, har nok ikke forvundet Faldet endnu, men humper omkring og Haandled og Finger er ikke gode
endnu, men tal ikke derom; det er ikke noget, jeg faar varige Men af. Vi har da faaet en Mængde
Tøj vasket, og Jørgine har haft fri et Par Dage. Imorgen kommer vist Knud Balle med Familie.
Overlæge Evertsen besøger Holger og var her i Aftes. Da Du fortalte mig det om Papirkurven, kom
jeg med Rædsel til at tænke paa, at Onkel Sophus havde nok ikke faaet mit Brev igjennem Aug.
[Sophus var på besøg i Kbh]. Saa nu har jeg skrevet til ham igjen. Jeg har ringet og takket
Kjøbmanden i Hornum, og ved første Lejllighed faar han 1.25. Jeg har jo Din Mansjetskjorte og lidt
mere Tøj, som Du snart skal faa. Lev vel!
Kjærlig Hilsen fra Mor.

Sophus og Marguerite Levinsen

AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 17 Septbr. 1920
Kære, lille Johs! Tak for 2 Breve, som vi vist har faaet, siden vi lod høre fra os. Her sender jeg Dig
et Brev, som vi nylig har faaet fra Dedde, og som jeg gjærne vil have tilbage ved Lejlighed. Hvis Du
nu ser ham, før vi, vil jeg bede Dig sige til ham, at jeg haaber, han kan blive en god Tid hjemme hos
os, i al Fald til Nobr, og at jeg vil gjærne have alt hans gamle, kasserede Tøj hjem, samt naturligvis
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alt hvad der kan vaskes, saa jeg venter ham med en støre Bagage. [….]. Pator Thanning prædikede i
Vrigsted Kirke og her paa Sygehuset, og han taler ualmindelig godt. Vi sidder og venter Fru Borck
og Moster Johanne [Boeck], som er i Besøg hos Anna, til Eftermiddagsthe. Igaar var Baronesse
Lerche der med en Kusine, nej Tante, Hofjægermesterinde Lüttichau, og hun kjørte saa i sin Bil for
Holger, Anna og Adda til Juelsminde, hvor Holger gav Aftensmad. Imorgen skal samme Selskab
nok dinere paa Rohden.
Du slider vel godt i det igjen, lille Johs, gid Du nu maa blive tilfreds med Arbejdet og faa godt
Udbytte af det. Er det svenske, Du har Forbindelse med, en privat Forretning for Dig? Har Du set
Brors Grav, siden Du kom hjem? Jeg skal hilse Dig fra Adda og sige, at hun glæder sig meget til
selskabelig Omgang med Dig, naar hun kommer derover. Det var udmærket af Onkel August at
skaffe hende den Lejlighed [i Schleppegrellsgade]. Det kan jo blive meget fornøjeligt for hende at
bo derovre mellem Jer allesammen. Vivi skriver, at man kan ikke ringe Margrethe op, det er jo
hendes Hjælper, der ikke kan høre; det er slemt. Margrethe er nok slukøret over ikke at faa den
Lejlighed, hun havde Haab om, men Broderen rejser jo udenlands, var det saa ikke for meget for
hende at have den større Lejlighed i Vinter? Det er jo lidt svært at tænke paa Margrethe og de smaa
Børn. Børnene her har det udmærket og bliver store; vi vil savne dem, men om Vinteren er der jo
lidt Støj ved dem. Hav det nu godt, min egen, kjære Dreng. Hils Onkel August og Vivi og Tante
Petra, hvis Du ser dem imorgen. Er Onkel Sophus rejst eller hvordan?
Kjærlig Hilsen fra Din Mor.
Svend Rix saa vi saa desværre ikke. Hils ham fra os, hvis han er derovre.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 17/9 20
Min egen kære Johannes! Nu maa Du vist have lidt til Gengæld for Dine sidste Breve. Af Bilagene
har jeg nu sort paa Hvidt for, at Du er Redaktionssekretær ved Finanstidende, men stort mere har jeg
heller ikke faaet ud af bemeldte Blade. Georg Brandes synes at være en flittig Læser af Bladet; jeg
haaber dog, at Du ikke af den Grund lader Dig bedaare af Manden. Radikalerne er i det hele taget et
sørgeligt Parti, som kun har gjort og vil gjøre Ulykker. Det glæder mig, at din Chef som saa mange
andre brave fhv. Tilhængere har meldt Pas. Hvad “Politiken” i denne Tid udspreder om
Modstandere er jo temmelig monstrøst, men Sandhedskærlighed hører da heller ikke i det hele til
det, der udmærker denne Sprøjte. Vedlagt sender jeg et lille Bevis herpaa. Nu paa Tirsdag skal vi til
Valg igen, og gid vi saa maatte faae et virkelig godt Resultat, der kunde give Ro og Fred i Landet
saaledes, at vi kunde komme i Arbejde paa at bringe Landet paa Fode igen. Den 11te passerede
Dedde Malta, saa nu kan det jo da vistnok ikke vare mange Dage, inden vi faaer ham hjem. Gid han
saa maatte være rigtig oplagt til at tage fat paa Arbejdet; først maa vi dog have ham her hjem nogle
Dage.
Høsten er nu forbi her paa Egnen, og overalt hører man, at Sæden er kommet godt i Hus og tegner
til at give et tilfredsstillende Udbytte. Kun paa Møgelkær og de andre store Gaarde er der endnu lidt
ude. Paa de afslaaede Havremarker ser man en Kløverbund, som jeg aldrig har set Mage til, og
Græsmarkerne er stadig grønne og frodige, men det begynder jo desværre nu at blive koldt. Jeg
haaber, at Kulden er noget mindre fremtrædende i København. Hvordan har Du det med Brænde?
Gid jeg kunde sende Dig noget af det dejlige Bøgebrænde, vi har; nu da vore Grønlændere snart
forlader os, og vi derfor kun igen bliver os selv, kunde vi udmærket undvære noget af det, vi har;
men Transporten vilde vel blive for dyr. Ja nu kære lille Johannes har jeg kun at tilføje, at vi alle har
det rigtig godt, og at bede Dig bringe alle vore kære ovre i Hovedstaden - særlig da Vivi og
Margrethe og Børnebørnene - kærlige Hilsener. Selv modtage Du en do med Ønsket om, at Du maa
have det rigtig godt i alle Maader.
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Din hengivne gamle Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 26 Septbr. 1920
Kære Joh’s! Tak for Brevet i Aftes! Igaar ringede Dedde fra Aarhus, men kunde ikke naa herud med
Toget, saa nu henter Far og de smaa ham med stor Fryd ved Formiddagstoget. Hvor jeg dog kan
ærgre mig over Fabers Foretagsomhed [vedr. arven efter onkel Frederik], at han nu vil berøve Onkel
August Bordet, som var det pæneste Stykke, der var, og det eneste, som Moster og jeg holdt paa, at
vi meget gjærne vilde have begge to, men jeg gav jo efter. En saa ung Mand, som Johannes [Faber]
kan nok foreløbig nøjes med et Bord, som han selv har lavet sig. De har ellers ikke ofret saa meget
for deres Børn, saa nu er der ingen Grund til at blive saa gode paa andres Bekostning. Servanten
kunde de jo have haft nogen Grund til at tage straks, da den jo hørte til Bedstemors Soveværelse,
men nu synes jeg, det er bagefter, men der maa jo være faret en Begjærligheds Aand i Faber, efter at
han nu har forsynet sig saa godt af Onkel Fr’s Dødsbo. Jeg gjorde mig jo ingen Samvittighed af at
tage Sekretæren og Spejlet fra Soveværelset og derved give Plads for Bufetten og Piedestalen, men
det er jo nok det, Faber har haft saa ondt af, siden han altid taler om, at hans Fugle sidder paa Taget.
De er jo sikre nok engang til vore Børn, og alt i alt tror jeg nok alligevel, Fabers fik de bedste Ting.
Bordet er nok sine 300 Kr. værd. Igaar var Dr. Graversen med Frue her fra Sanatoriet for at sige
Farvel, inden de nu rejser ud til [lægemissionær i Indien] Frimodt-Møller. Først skal han nok
forsvare sin Doktordisputats. Adda kjender saa godt Docent Thalbitzer. Jeg skal hilse Dig saa
mange Gange fra Adda; hun glæder sig meget til at se Jer noget derovre. Du vil nok hurtigst give
Onkel August indlagte, det er Fortegnelse over Onkel Fr.s Værdipapirer til behageligt Udvalg. Nej,
Dedde, kom ikke med 11 Toget, saa maa han vel have overnattet i Aarhus og kan først være her Kl.
2½. Lev vel! Kjærlig Hilsen fra Far og
Mor.
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 26 Septbr. 1920
Kære Joh’s! Tak for sidste Brev! Dedde har det udmærket og ved altsaa Udvej for, hvor han kan bo
foreløbig. Det er ved Trianglen, og Grossererens er vist ikke meget hjemme. Han har i Forening
med sin Broder, der er gift med Jutta Behrendt, Forretning med Gummifrakker og Galoscher paa
Amagertorv, og Forældrene bor i Hellerup. […]. Det glæder mig, at Vivi skriver, at Ebba [Rix] er
bleven forlovet [med Max Kjær Hansen], for naar Du ikke tænker paa hende, er det da godt, hun
heller ikke tænker paa Dig. Lev saa vel, min Dreng; læs saa Vivis Brev og lad det gaa videre. Mor.
AgneteThorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 30 Oktbr. 1920
Kære Joh’s! Iaften er det saa 2 Aar siden, jeg ankom for sidste Gang til Kjbhvn, og Du laa syg, og vi
gjennemgik den svære Tid med hinanden. Det staar jo altsammen i saa frisk Erindring, men godt var
det da, at Du kom Dig. Iaar har vi en livlig Tid paa Grund af Grønlændernes snarlige Afrejse, idet vi
er bedt en Del ud, og idag har vi haft en sidste vældig Storvask, hvortil jeg savnede Dit Tøj. Her
kom Dit Brev med Aftenposten, og jeg ser deraf, at det er lidt sløjt med Modet for Tiden. Jeg kan
godt forstaa, at det er ikke noget let Arbejde, og det ligger til vor Slægt til Tider at tage noget tungt
paa Sagerne. Jeg husker, Holger har gjort sig mange Skrupler og tidt ment, han duede ikke som
Læge, men den Slags plejer snart at gaa over igjen og gjør det forhaabentlig ogsaa snart for Dig.
Sørg endelig for at faa en nærende og god Kost, saa Du kan være i fuld Kraft, hvad nok kan behøves
til Dit Arbejde. Det er næsten slemt, at Du ikke ryger lidt Tobak, for det er vist en Hjælp for mange,
der arbejder med Hovedet. Gaar det ikke over, saa søg Dig en lille Permission og kom hjem til os og
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lad mig fede Dig lidt. Jeg sagde netop idag til Far, at jeg syntes, han skulde eftergive Dig de Penge,
Du mener at skylde ham; saa kan Du dog kjøbe Dig noget Brænde og lidt ekstra Forplejning for
dem. Tag Dig dog en god Kop Kaffe om Aftenen, og kjøb Dig noget Smør, for der maa lidt
Krydderi paa Livet. Det bliver vist slem Dyrtid, men behøves det, kan vi godt gjøre lidt for Dig, Du
har aldrig kostet os saa meget, som mange andre unge. […].
I Aftes havde vi Selskab bestaaende af Professor Saugmans, Baronesse Lerche og Hr. Holm
[Borchsminde] med Forpagter Høyrups; det var jo rare Gjæster. Adda trakterede fint og tilsidst fik
vi Is. Nogle Dage før havde vi Apotekerens, Dr. Jacobsens og alle fra Sygehuset til Kaffe og Is en
Aften. Idag er Adda og Fr. paa Afskedsvisit i Urlev Præstegaard og til Aften paa Ørumgaard.
Imorgen Aften skal vi til Gratulation hos Carstensens i Anledning af Christines Bryllup, Mandag i
Præstegaarden, Tirsdag til Møde i Braaskov af Pastor Bendix, Onsdag paa Afskedsvisit hos Faster
Marie [Justesen i Raarup] og om Aftenen til Skjold, hvor Fr. skal tale i Kirken. Vi har nylig været
bedt til Aften hos Dr. Jacobsens, og nu tager vi hele Selskabeligheden paa en Gang; saa bliver her
nok stille bagefter. Men jeg haaber, det skal blive en Opmuntring for Jer Søskende at faa Adda
derover. De faar nok Telefon, saa der kan blive lidt livlig Forbindelse imellem Jer. Far har næsten
intet at bestille; han vil jo nok savne Embedet. Alvilda er vist heller ikke ved ret store Kræfter for
Tiden, mente Adda, da hun kom hjem fra Kjbhvn. Jeg beder Gud hjælpe Jer, kjære Børn, at I maa
kunne gjøre Jeres Arbejde og fornøje Jer lidt ogsaa. Margrethe kan det vel være svært nok for, det er
jo ikke saa muntert og let - hele Livet. Men her skal vi heldigvis ikke blive. Vi maa nok have Lov
til, mens vi gaar her og gjør den Smule Nytte, vi har Evne til, at gaa og glæde os til den højere og
fuldkomne Tilværelse, vi er bestemt til - engang -. Gid Du nu maa faa lidt Adspredelse ved den
Udflugt, Du skal paa, Farvel, min egen, lille Johs. Enten det gaar op eller ned, er Du min elskede
Dreng.
Kjærligst Hilsen fra Mor.

Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 19 Nvbr. 1920
Min egen, lille Joh’s! Mon Du ikke trænger til et lille Brev fra Din Mor? jeg er da saa kjed af, at Du
slider saa haardt i det, saa Du næsten ikke har Tid til at unde Dig en Smule Fornøjelse. Gid Du nu
maa holde til det, lille, kjære Johs, og saa snart finde en lidt behageligere Maade at komme gjennem
Livet paa. Behold Du nu ganske rolig de omtalte Penge, som Du skyldte Far, saa behøver Du da
ikke at nægte Dig alt; en Teaterbillet eller hvis du f. Eks. skulde faa Lyst til engang at spendere lidt
paa de 3, som Du undertiden er Gjæst hos = Vivi, Adda og Margrethe, saa nyd dog Livet lidt. Vi
skal vi til at lave nye Menighedsraad. Der var omtrent ingen mødt til Prøvevalg af dem, som vi
kunde stole paa, saa vi opnaaede kun at faa Holger (i Fars Sted) paa en Fællesliste som No 3. Da der
nu er indleveret en Liste af Socialdemokraterne, har vi maattet lave en 3die Liste med Holger og
Frk. Moenstrup paa, men hvis de andre bliver omtrent lige stort, kan vi godt risikere, at de faar 2
valgt hver. Jeg ser idag i Den ny Tid, at Rix’ Svigersøn rejser til Ostindien med Jutlandia; saa er han
her jo ikke engang til Sølvbrylluppet. Gid de maa blive glade ved ham, og det i det hele maa være
en solid Forretning. […].Der er saa lidt Sygdom for tiden, at ingen af Lægerne næsten har noget at
bestille. Far gaar og bliver helt stiv i Lemmerne af ikke at have noget at røre sig til og ør i Hovedet
af at læse altid. Fortæl Adda, at der er død et Par af Elefanterne [de gamle, trofaste patienter] endnu,
siden hun rejste, saa ved hun, hvad jeg mener. Det er ogsaa skidt, I Mandfolk uddannes saa ensidigt
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og bliver saa upraktiske. Far kan jo ikke saa meget som sætte en ny Kost paa et Skaft, men jeg gjør
alt, begyndte Dagen idag med at være Skorstensfejer og rense hans lange Kakkelovnsrør. […].
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 22/11 20
Min egen kjære Dreng! Jeg sender Dig min og mors lykkelige Lykønskning til det overmaade
smukke Resultat. Jeg vedlægger 200 Kr, hvoraf Du maa betragte de 25 som en Examensgave maaske til et lille Gilde. Tak saa for dit trofaste Arbejde i din Studentertid. Du har arbejdet godt og
har nu Lønnen. Gud bevare Dig nu paa din Fremtidsbane, det ønsker af Hjertet
Din Far.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 24/11 20
Kære lille Johannes! Jeg er bange for, at Du slider for haardt i det. Kan Arbejdet ikke modereres
lidt? Spiser Du tilstrækkeligt? Bliv ikke for meget Asket, for saa gaaer det ud over Kræfterne og
Livsmodet. 2 Dage Juleferie! det turde være Topmaalet af Beskedenhed. Og kan det virkelig ikke
blive mere, saa bliver Glæden ved at se Dig, hvor stor den end er, for ringe ved Tanken om det store
Besvær Rejsen forvolder. Hvordan det nu end gaaer, haaber jeg at Du maa faae en god Jul. Og under
alle Omstændigheder vil vi jo tænke kærligt paa hinanden. Hils Onkel August og være selv hilset
fra Mor og Far.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 21/12 20
Kære lille Johannes!
Jeg husker ikke, om jeg har faaet sagt Dig Tak for det sidste Nr. af Finanstidende, ellers gør jeg det
her. Jeg vilde bare ønske, at jeg vidste, hvilke Dele der stammer fra Dig, for saa vilde jeg jo særlig
lægge mit Hoved i Blød for deres Vedkommende. I min Fremmedordbog kan jeg desværre ikke
finde endel af de mange fremmede tekniske Udtryk, der forekommer i Bladet. Inflation, Deflation,
Bacon kan jeg f. Ex. ikke finde. Hvorledes troer Du Handelsforholdene vil udvikle sig? Vil de
synkende Priser medføre Ulykker? Forhaabentlig vil de mere solide Firmaer kunne ride Stormen af.
Indenfor Arbejderklassen er der jo en stadig voxende Arbejdsløshed og megen Nød. Gid Vinteren
ikke maatte blive for haard med Sne og Is, for saa stopper jo alt Arbejde ogsaa her ude paa Landet.
Gid jeg kunde se ind til Dig min kære Dreng, se om Du sidder lidt lunt og overbevise mig om at Du
spiser ordentligt og idet hele lever saaledes, at Du ikke bliver opslidt af det vistnok ret strenge
Arbejde.
Nu kommer jo Julen, og i den kan Du vel tage Dig lidt Frihed, lad nu ikke Redaktøren
overbebyrde Dig. Mon Du fik Tid og Lejlighed til at være med ved Fru Hastrups Begravelse idag?
Jeg vil nu tænke saa meget og saa kærligt paa Dig kære lille Johannes i denne Juletid. Det er saa
sært, at vi ikke er samlede, men det er jo nok det bedste. Hils Onkel August og vær saa selv kærligt
hilset med Ønsket om en god og velsignet Julefest.
Din egen Far.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 7/1 21
Min egen kære Dreng!
Tak for Tidende og Brev igaar. Jeg sender hermed Blanketten i attesteret stand tilbage. Og saa vil
jeg bede Dig modtage Ønsket om et godt og lykkeligt Nytaar; gid Aaret i det hele for alle maatte
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blive bedre end det tegner til i Øjeblikket. Nu er ogsaa vi Læger som Du vel har set i Bladene
kommet ind i de strikendes Rækker, idet der er opstaaet en Conflict med Sygekasserne om
Betalingsforholdene. Vi striker jo da heldigvis ikke i den Forstand, at vi har nedlagt Arbejdet
overfor Sygekassemedlemmerne, men saaledes at vi indtil en ny Contract er tilvejebragt kræver
almindelig Betaling for hver Ydelse. Jeg haaber, at der snart kommer et Forlig istand da Forholdet i
Øjeblikket er ret ubehageligt særligt for os gamle Læger, der altid har levet uden saadanne
Conflicter og ikke er saa tilbøjelige som de unge til at spænde Buen for stærkt. Ved saadanne
Stridigheder opstaaer der let et fjendtligt Forhold mellem Læge og Client, og det er sørgeligt. Rene
Forretningsmænd skulde vi nødigt være, og Lægernes økonomiske Stilling er da i det hele heller
ikke saa slet, at det hidtil gode Forhold overfor Publikum burde ødes for en Pengegevinst. Det er en
mærkelig mild Vinter vi har, ingen Sne og ingen Frost, Naturen foregaar os med det bedste
Eksempel, gid vi alle var rede til at følge det efter. Der er heller ikke ret megen Sygdom for Tiden,
saa der er god Tid til at faae Aarsregnskaberne iorden. - Jeg haaber, at Du har set Dedde og Vivi
efter at de er vendt tilbage, og at Du har hørt lidt om os gennem dem. Og saa kommer jeg til slut til
mit “præterea Censes” overfor Dig min kære Dreng: Du maa passe paa at faae god og rigelig Kost
og ikke hænge saa meget over dit Arbejde, at Helbredet lider derved. De kærlige Hilsener til Dig og
dine Søskende og til de andre kære fra
din hengivne gamle Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 10 Januar 21
Min egen, lille Johannes! Mange Tak for Dit Brev i Formiddags. Jeg læste det højt for Far, som sad
og styrkede sig med et Par Spejlæg, inden han tog en Tur til Horsens. Da jeg læste Din Bemærkning
om, at vi vist havde det lidt trist, udbrød han øjeblikkelig: Ok, jeg har saamænd aldrig haft det
bedre, end jeg har det nu. Det blev jeg jo glad over at høre, og kan vi ellers holde os raske, har vi det
jo ogsaa hyggeligt og godt, og ingen af os trænger til megen Morskab. Men Jeres Besøg vil jo altid
være en stor Opmuntring for os, og hvis Du kan, haaber jeg, at Du kommer snart. Tak for
Finanstidende igaar: Vi interesserer os endda meget for de finansielle Spørgsmaal, jeg særlig, siden
jeg iforgaars blev Selvejer af min lille Kapital paa 6000 Kr. fra Onkel Frederik. Ganske vist har jeg
foræret Adda det ene Tusind, men dem har jeg igjen sparet sammen ved Udlejning af Værelser til
Sygehuset og ved vor økonomiske Levevis i Vinter, og det lader jo ikke til, at jeg faar Brug for
Rejsepenge til Grønland, da Adda ikke mener, jeg over Hovedet kan komme med. Moster [Nora]
skrev for et Par Dage siden: “Det var da underligt, at Margrethe ikke skulde have Brors Arvepart,
det forstaar jeg ikke.” Jeg ved ikke, hvad hun mener; jeg troede, M. var sikker paa de 500 Kr, men
er der noget Kludder der, skal hun have dem af mine Penge. Jeg vilde jo hellere have hele Summen
staaende, for Renterne har jeg tiltænkt Margrethe hvert Aar. Og jeg synes ogsaa, det er saa ufatteligt,
om Onkel Fr. skulde have taget dem fra Enken og de faderløse. Bror var saa god imod ham. Moster
fortalte mig tillige, at Svend [Faber] var bleven omvendt til Gud, det er jo den største Glæde, vi kan
opleve med vore Børn.
Fru Rix var saa venlig at ringe mig op fornylig. Hun var hjemme i Horsens, mens Hr. Rix afløste
hende hos Ebba [som var syg]. Tænk, Kjæresten har ikke faaet et af deres Breve, saa han er helt
uden Underretning. Saa prøvede de at telegrafere; det kostede nogle og tyve Kr, men det mente de
heller ikke havde naaet ham. Det hele er jo uhyre trist. Fru Rix haabede at faa Dig at se.
Far er bleven helt rask igjen. Nu skal han og Holger nærmere studere Dit Brev. Vi har da nogle
Tusinde i Sparekassen, og Vivi har 2700. Kan Du ikke tale med hende derom, om hun vil have dem
anbragt paa anden Maade. Jeg sender Dig lidt Chocolader, som Far fik hos Carl Andersen for mine
Rabatmærker. Appelsiner er nok saa billige, spiser Du ikke nogle af dem? Jeg haaber ogsaa, Du
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spenderer nogle Æg paa Dig selv, nu er de ikke saa dyre, det trænger baade Du og Onkel August til.
Hilste han Dig fra mig? Jeg sendte ham en Kvittering for Obligationerne og 145 Kr. kontant.
Farvel, min elskede Dreng.
Kjærlig Hilsen fra Mor.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 21/1 21
Kære lille Johannes!
Tak for Brevet igaar. Vi glæder os meget til at se Dig her hjemme i en nær Fremtid. Du kan vist
ogsaa trænge haardt til lidt Ferie. Jeg var igaar i Horsens og benyttede saa Lejligheden til at høre til
Ebbas Befindende. Jeg var ikke ovenpaa, da jeg kun havde nogle Minutter til min Raadighed, men
fik fat i Rix i Butikken - hvor der i Øjeblikket ingen Kunder saaes - og fik da at vide, at det jo nok er
noget bedre, men Tilstanden er dog endnu en saadan, at hun slet ikke taaler at tale med nogen
fremmed. Dagen før havde der været en Dame af deres Bekendtskab inde hos hende, og Følgen var
en stærk Afkræftelse med Armene slapt hængende ned. Men bedre er hun dog, og nu vil jo Fru Rix
og Ebba en Tid ned paa Kurhotellet i Juelsminde, hvor der skal være godt for nervesvage.
Jeg lykønsker Dig til det ny sæt Tøj, Du har købt hos Illum, det er jo ganske vist langt under Prisen
for Maaltaget, men det er vel lige saa godt; jeg tænker ogsaa paa, naar jeg til Foraaret kommer til
Kbh, da at købe mig et Sæt færdigsyet. Naa nu til Slut den kærligste Hilsen til min egen kære Dreng
fra din hengivne gamle Far.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 10/2 21
Min egen kære Dreng!
Tak for det lange interessante Brev igaar. Inden jeg gaaer videre, vil jeg strax sige Dig, at jeg har det
fuldkommen godt; det var kun en let Forkølelse, det drejede sig om. Jeg haaber, at din Forkølelse
maa gaa lige saa hurtigt. Dit Forslag om at købe Statsobligationer er vistnok godt, men jeg har hele
vor Formue anbragt iforvejen i sikre Obligationer - fortrinsvis Husmandskreditforenings- og har kun
i Sparekassen 2400 Kr (4 ¾ %) og i Banken 3000 Kr (5 %), og da jeg til 1ste April og 1ste Juli har
købt for 3000 Kr Obl i Bjerre-Hatting Hdr.s Electrisitetsværk - 7 Procent - og i den Anledning i
hvert Fald maa udtage et Par Tusind af Banken, er der jo ikke meget i Øjeblikket at drive Forretning
med.
Vi fik ikke noget at vide om, hvornaar vi kan have den Glæde at se Dig her hjemme paa et lille
Besøg, vi længes meget efter Dig. Saasnart det kan lade sig gøre, sender Du os jo et Par Ord om,
hvornaar Du kommer. Paa Mandag og Tirsdag faaer Holger Besøg af Pastor Thaning, der skal tale i
Nebsager Kirke enten Mandag eller Tirsdag Aften, og da Holgers Fødselsdag jo netop indtræffer
samtidig bliver det jo dobbelt festligt.
Conflicten mellem Lægerne og Sygekasserne trækker ud, og det ser ikke ud til, at Sagen vil gaae i
Lave. Begge Parterne holder sig stive, og jeg for min Part troer nu, at det vil gaae ud over Lægerne og tildels med Rette. Der er jo nemlig ikke megen Mening i at skrue Priserne for Lægegerning op
nu, da alle andre maa gaae nedad med deres Fordringer. Baade Januar og Februar har været meget
stille med Praxis - vistnok Landet over, og det er jo en af Følgerne af Conflicten at man holder sig
Lægerne saavidt mulig paa Afstand. Heldigvis er vi 3 Læger her i Hornsyld ikke helt afhængige af
den private Praxis, saa os berører det rent økonomisk ikke saa ubehageligt, men for almindelige
prakt. Læger maa Stillingen i Øjeblikket slet ikke være hyggelig.
Det interesserer mig mere og mere at læse Finanstidende og selv Mor dyrker den, saa Du skal have
Tak for hvad Du sender os. Jeg vilde bare ønske, at Du satte et Mærke ved hvad der stammer fra
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Dig, saa vilde vi have dobbelt Fornøjelse af Studiet. Naar Du kommer hjem, maa Du sætte mig ind
i, hvad Importforbud og Toldforhøjelser vil betyde til alle Sider. Iaftes begyndte det at sne og nu til
Morgen er Jorden hvid, men Kulden er ikke særlig slem. Mor har været i Haven for at plukke noget
grønt til Brors Grav, og det har jo været forbundet med nogen Vanskelighed paa Grund af Sneen.
Mor og jeg har det i øvrigt godt, ingen af os trænger til megen Selskabelighed, saa det gaaer meget
godt trods det vi er ene med hinanden. Nu kun en kærlig Hilsen til Dig og Jer alle derovre fra
Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 9 Marts 1921
Min egen, kjære Johs! Mange Tak for Dit Brev. Her er nu noget af Dit Tøj. […]. Jeg er da saa
lykkelig over at høre, at det gaar godt med dem alle [i Kbh], ogsaa med min egen, lille Dedde, som
ingen Far eller Mor har derovre, som kan se til ham. Jeg saa da til Dig, lille Johs, da Du laa, i den
skrækkelige spanske Syges Tid, og det gode var der da ved Onkel August, at han var hverken bange
for den ene eller den anden Smitte. Paa en Maade er han jo reel nok, men paa andre Omraader
Særling og stædig, som vel de fleste Mandfolk er. Saadan fordrer Far bestemt, at der skal sidde en
Skabning oppe efter os, naar vi er ude om Aftenen, og jeg finder det urimeligt nu, da Far har saa lidt
at bestille, og her har da ikke i Aar og Dag været en Sjæl ved Døren om Aftenen. Telefonen kan jo
stilles om. Saa iforgaars, da vi var bedt om paa Apoteket, spurgte jeg om Ottilie, vor nye Pige,
maatte begynde at gaa i Seng Kl. 10; men saa erklærer Far sig straks villig til at blive hjemme. Jeg
kan ikke fordrage at komme hjem og finde dem blege og trætte; de unge skal jo op og gjøre deres
Arbejde om Morgenen, mens Far ligger til Kl. 9, saa han kan ikke rigtig sætte sig i deres Sted. Adda
snød sig til at lade Pigerne gaa i Seng, mens hun var her, men det anede Far ikke.
Iaftes begyndte jeg paa at læse “Fra Grønbæk Præstegaard” højt for Fru Kierkegaard, Anna
[Thorborg], Frk. Petersen fra Centralen og en Del fra Sygehuset. Det vrider Far sig ogsaa lidt ved,
for saa kan han jo ikke ligge paa sin Sofa i den Dødsstilhed, som han er vant til, men det skal kun
være her den ene Gang, og Fru K. var saa opsat paa det, saa jeg vilde ikke sige nej. Hun er begyndt
at føle, at Konversationen her i Hornsyld er for tom og pjanket, siden Fru Jacobsen og Anna og
Frøken Hansen er begyndt at give Tonen an, og saa vil hun dog gjærne, at vi skal have lidt bedre at
snakke om. Det er en herlig Bog. Derimod har jeg ondt ved at komme igjennem Konerne ved
Vandposten, som jeg havde ventet mig lidt mere af; den er ikke opløftende, men kun en god
Skildring af Sladderen og Forholdene i en Ravnekrog. Det interesserer mig ikke særligt. Nu er
Jutlandia [med Ebba Rix kærreste] jo for hjemgaaende, mon det saa ikke snart lysner lidt altsammen
for Rix’s.
Nu skulde Du vist tage det overtvært, lille Johs og rejse en lille Tur hjem til Paaske og Fars
Fødselsdag; alle andre kan da faa en Ferie, og Du vilde vist have godt af det. Naar vi kommer
derover, ses vi ganske vist, men det er ikke det samme, som at leve sammen en Uges Tid
herhjemme. Du har det jo tilgode fra Julen. Det er mit bestemte Ønske, at Du beholder de 300 Kr,
for Du har vist faaet mindst af alle Børnene; vi maa anderledes punge ud til Dedde. Saa lad os nu
ikke tale mere derom, men gjør Dig Livet lidt taaleligt, hvor Du kan, for Eks. ved at rejse en Smule.
Nej, hvad Humør og Livslyst angaar, har vi jo ikke noget at rose os af, men vi maa gjøre det bedst
mulige af det, plukke de Roser, vi finder paa vor Vej, takke for alle Ting og saa forresten sætte vor
Lid til Herrens gode Løfter og det næste Liv, som bliver langt langt bedre. Gud ske Lov, at Bror ved
vi, hvor er. Stakkels Marg! […]. Farvel min egen Dreng.
Kjærlig Hilsen fra Mor.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
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Hornsyld 9/3 21
Kære lille Johannes!
Tak for sidste Skrivelse, vi er saa glade hver Gang vi faaer høre fra Dig. Det er mere end mærkeligt,
at Du ikke kan faae Lov at dele Telefonen med din Onkel. Jeg skal dog tale med ham om Sagen,
naar vi nu, om alt gaaer vel, kommer til Byen i næste Maaned; maaske det kunde gaae i Orden. De
300 Kroner synes baade Mor og jeg Du skulde have, Du har ikke været haard i din Studietid med
Rekvisitioner og kan derfor med en god Samvittighed tage dem. Kan Du ikke se at kvikke Dedde
lidt op, det er slemt at gaae med et daarligt Humør naar man skal arbejde. Hils dem nu allesammen
kærligt fra mig og modtag ogsaa selv til Slut en rigtig kærlig Hilsen fra
Din egen Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 1. Paaskedag 1921
Min egen, lille Johannes! Som rimeligt er, gaar alle mine Tanker over til Jer kjære Børn i disse
Helligdage, og jeg haaber inderligt, at I maa faa lidt Fest over dem, der hvor I er. Det var kjedeligt,
at du ikke kom hjem, for jeg havde saadan undt Dig nogle stille Dage herhjemme, og jeg skulde
rigtig have gaaet og forkjælet Dig. Solen skinnede saa dejligt imorges - Paaskesolen - og jeg maatte
inderligt glæde mig over, at Han, som sagde: “Bliv Lys” ogsaa har ladet sit Lys skinne ind i vore
Hjerter, saa at vi nu ikke skal vandre i Mørket, men have Livets Lys. Jeg har saa inderlig ondt af
dem, som lever paa det uvisse; for mig vilde Livet være uendelig svært - skjønt jeg jo hører til de
begunstigede, hvis jeg ikke havde Glæden ovenfra. Jeg har lige læst den herlige Bog om Friis
Hansen; deri er ogsaa Prof. Westergaard [en af fars lærere] nævnet i Forbindelse med den
kjøbenhavnske Kirkesag. Kan Du faa Tid at læse Bogen, skal jeg gjærne tage den med derover; det
var mig saa stor en Oplivelse at læse den. Er det Jura, Du kunde have Lyst til at studere? Du skal da
have Lov til at følge Dine Lyster i den Retning, da Du er fri og ubunden, og vi kan da godt støtte
Dig noget, om ogsaa Du selv kan tjene noget ved Siden af. Det gjælder jo meget om at komme paa
sin rette Hylde, og Du vil jo slide i det enten paa den ene eller den anden Maade, saa jeg ønsker kun,
at Dit Slid maa bringe Dig selv den størst mulige Tilfredsstillelse. Naar man saa engang bliver sat
fra Bestillingen, er det jo godt, at man, som Far, ogsaa kan finde sig i det og hvile ud efter Arbejdet.
Far fik paa sin Fødselsdag overrakt et stort Maleri i forgyldt Ramme af Ingeniør [Peter] Hald, Marie
Petersens Søn i Vrigsted (Tusindkunstneren). Det er et Efteraarsstykke fra Stakrode Vandmølle og
meget kjønt, og Far er glad over det. Hvad synes Du om Ib Thranes Forlovelse med Frk.
Christiansen? [Sygeplejerske på hospitalet]. Holm er meget lykkelig over at have faaet en Datter.
Trods ringe Sygelighed i Vinter har Sygehuset stadig været overbelagt. Det gaar storartet med
Operationer og det hele, og Holgers Praksis er noget begrænset nu, saa hans Stilling er snarest som
en Professor. Det sidste er en meget vanskelig Operation paa en Patient fra Sanatoriet, som synes at
lykkes. Saugman var her igaar og udtalte sin højeste Anerkjendelse. Ansættelsen af en Reservelæge
var højst fornøden, for alt det Arbejde kunde Far ikke have magtet; al Bitterhed derover er ogsaa
forsvunden, og Far og Holger er som et Par røde Køer, nu de er helt fri af hinanden. Saadan løses
mange Vanskeligheder i Alderdommen, og ogsaa hvad det økonomiske angaar, kommer man i
Rolighed, for man kan overse, hvad man har, og man bryder sig ikke engang om ret meget. Saa vi
ønsker os ikke Ungdommen om igjen med dens Kamp paa mange Maader. Selvfølgelig er det altid
lettere at være en gammel Mand end en gl. Kone, for vore Pliger i det daglige og i Tilfælde af
Sygdom hører jo aldrig op, mens Kræfterne tager af, saa maaske det er godt, som her, at jeg er saa
meget yngre. Jeg har af og til nogle Tilfælde om Natten med, at Hjærtet vil staa stille, og saa hamrer
det vildt bagefter. Far mener ikke det betyder noget, men skulde det engang pludselig holde op at
slaa, saa var det en let Død at faa, og saa skal jeg hvile mig i Rosensale, og der vil jeg saa bede Jer
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alle om at møde mig, for der er Plads beredt for hver en af Jer; ellers havde det ogsaa kun været
sørgeligt at sætte Jer i Verden, havde det ikke været sikkert og vist, men I maa alle indtage Jeres
Plads. Mange Tak for Brev og Finanstidender, som Holger lader cirkulere. Hils alle de andre kjære,
og hav det godt allesammen, til vi ses. Jeg kommer med nogle af Dine Sokker.
Din egen Far og Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 9 Maj 1921
Min egen, kjære Johs! Mange Tak for Dit Brev; det er saa rart at høre fra Dig. Det glæder mig
meget, at Du har været lidt paa Farten, og at Du tænker paa en lille Udenlandsrejse, for jeg ønsker
Dig da saa meget lidt Afveksling, som jeg ikke synes, Du har for meget af. Jeg synes ikke, vi kan
tale om, at Du ikke er ret bundet ved Dit Arbejde, for Du har hverken været hjemme i Jul eller
Paaske og kommer vel heller ikke i Pintse, skjønt Du er hjærteligt velkommen, og den lille Udflugt,
Du tænker paa, kan vel saa være en lille Erstatning derfor, saa den ikke behøver at trækkes fra Din
Sommerferie. Dedde, lige saa sød han er, er vi jo ligesom halvt færdige med, for han har jo nu saa
meget i Hovedet, og de faa Breve, vi faar fra ham, gaar gjærne paa den kjære, gamle, kjendte
Melodi: Fader jeg maa o.s.v.
Jeg synes nok, det kunde være udmærket for Dig og Vivi at slaa Jeres Pjalter sammen, hvis Du var
klar over Din fremtidige Stilling, men jeg troede egentlig Du vilde have Din fulde Frihed til at søge
et eller andet ogsaa i Udlandet, og saa var det jo ikke godt at have bundet Dig. Hvis Du bliver i
Kjbhvn, var Lyngby saa ikke for langt borte for Dig fra Dit Arbejde; tror Du ikke, Du vilde blive
kjed af det? Vivi mener det jo da for sit Vedkommende (men omvendt). Og Du kan jo have megen
Fornøjelse af Vivi om Søndagen og i al Din Fritid. Men paa den anden Side; bliver det til noget, da
kan jeg hjælpe Jer meget med Møbleringen, for jeg har jo mere end nok, og I kunde saa nok skaane
Adda for at sende det hjem, som hun har af mit derovre. Fragten er jo saa urimelig dyr. Du kunde f.
Eks. nok have Brug for Fars Bord fra de unge Dage, som nu staar i Addas Dagligstue, og Benene
kan skrues af, saa det tager ikke megen Plads at opbevare. Ligesaa Spejlet, og jeg gad vide, om der
ikke kan staa et Sæt Vandtøj i Konsolskabet, der hører dertil, saa det kunde erstatte en Servante. Det
var jo kun morsomt at indrette saadan et lille Hjem, hvis det, som sagt, kun var tilpas for Dig at bo
saa langt fra Kjøbenhavn og være saa bundet til Stedet, som man er, naar man selv har møbleret sin
Lejlighed. I kunde jo faa Jeres gode Udkomme ved saadan at slaa Jer sammen, og det vilde ogsaa
være morsomt for Jer og frit. Men paa en Maade har Du det jo ogsaa godt, hvor Du er, og skjønt det
er Dine egne Møbler, er Du dog ikke bundet til dem, saa Du skal jo alligevel være vis paa, at Du
ikke vil fortryde det. Bedstemors lille Kommode maatte Du vel nok have Lov at tage med Dig; den
hører jo ikke til i Spisestuen, men stod i Soveværelset. Jeg er mest bange for, at Onkel August saa
ingen Logerende faar. [….]. Lev vel, min egen, lille Johs, hils Dedde og Onkel August samt Vivi.
Kan Du ikke komme sammen med hende? Ellers glædelig Pintse!
Eders Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 14 Juni 1921
Kjære, lille Johs! Da jeg kan faa et Brev gratis med Holger, synes jeg, Du skal have Tak for Din
sidste Skrivelse og en lille Hilsen, forinden Du nu rejser udenlands [til Berlin]. Det glæder mig da
saadan, at Du skriver, Du har lidt gode Dage. Hvad er det for en glædelig Forandring? Er det, fordi
Du nu er saa godt inde i Sagerne og de fremmede Sprog og det hele? I al Fald er det da grumme rart,
at Du ikke skal slide saa haardt i det i Sommer. Naar Du nu kommer hjem en kort Tid i August, saa
er det jo et Aar siden, Du besøgte Dit Hjem, og det synes jeg er for længe; saadan haaber jeg ikke,
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det skal være herefter. Nu har Du ikke længere Adda at holde Dig lidt til derovre, og vi trænger
haardt til at se Jer, kjære Børn. Vil Du ikke huske at faa mig Onkel Sophus’ Adr. hos Onkel August,
saa vil jeg sende ham en Hilsen til hans Fødselsdag d. 1 Juli. Det var morsomt, om I nu alle kunde
tage imod Holger paa Torsdag Aften og tilbringe et Par Timer sammen med ham, og maaske I ogsaa
kan sige ham Farvel ved Skibet Lørdag Formiddag. Dedde er jo saa ovre sin skriftlige Eksamen og
puster vel lidt inden det næste. Det er da rigtig slemt, at Mette [Bjerre, Deddes forlovede] ikke er
rask; dels vilde vi jo gærne have set hende, og dels kan man jo nok befrygte, at hun ikke har Kræfter
til Livets forskjellige Opgaver, især, hvis hun vil betræde den tornestrøede Vej [som skuespiller].
Kommer Du noget i Studenterforbundet? Nu kan Du vel faa Tid? Lad os kjøbe den belejlige Tid, thi
Dagene er onde. Det er jo en Skuffelse for mig, at jeg ikke kommer med til Grønland, særlig da Du
og Vivi og Margrethe nu ikke kommer før i August, saa kunde jeg jo nok have været hjemmefra i
Juli, og jeg har en meget stilfærdig og paalidelig, lille Pige. Farvel, min egen, kjære Dreng.
Kjærlig hilsen ogsaa til Onkel August fra Din hengivne Mor.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 15/6 21
Kære lille Johannes! I morgen rejser Holger [til Grønland], og jeg benytter saa Lejligheden til at
sende Dig et Par Ord. Du skrev for en Tid siden noget om, at jeg, hvis jeg saa Folketingsmand J. J.
Kl. [Jensen-Klejs], maaske kunde tale med ham om den paagældende Sag, men troer Du ikke,det
var bedre - hvis det da overhovedet har nogen Betydning at Du henvender dig til ham -, at vi tog hen
til ham, naar Du kommer hjem i August. Han ser dog næppe Ministeren før Rigsdagen atter er
samlet i Efteraaret. Dog hvis Du ønsker det, skal jeg gerne se at komme til at tale med ham om
Sagen [en mulig stilling som rigsdagsassistent] forinden. Det glæder mig meget, at Du kan faae en
lille Tur Sydpaa [til Berlin] og at vi derefter kan faae Dig en lille Tid her i Hjemmet. Det er jo da
Gudskelov hidtil gaaet godt for Dedde; hvordan han har klaret Matematiken i forgaars har vi ikke
faaet noget at vide om endnu, men Matematik har han da ikke paa Forhaand været bange for. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 7 Juli 1921
Kjære Johannes! Min egen, lille Johannes! Velkommen igjen til Danmark, og Tak for Dine
forskjellige Kort og Brev, som vi blev glade for. Du har nok haft godt af den lille Udflugt. Jeg er da
glad over, at Du ikke er vildt begejstret over Tyskerne, som er mig for storsnudede. Det er længe
siden, jeg har skrevet til Dig, min kjære Dreng. Tænkt paa Dig har jeg, som altid, men
Opmærksomheden har jo særligt samlet sig om Dedde i den sidste Tid. Den slemme Dreng har
endnu ikke selv skrevet til os, men Vivi meddelte os, at han havde klaret den, hvad vi jo er vældig
glade over. Saa nu glæder vi os rigtig til at se Jer allesammen, efterhaanden som I faar Ferie.
Sommeren har jo varet saa længe iaar, før I kommer, men jeg haaber, der maa være en lille Del
tilbage til Jer; særlig, hvis vi kunde faa nogen Regn, vilde det jo forny og friske det altsammen op.
Iaften er jeg ganske alene hjemme, mens Far og Ottilie er til Møde henne i Salen. Du ved vel, vi er
en Del, som har lejet den tidligere Methodistsal til Afholdelse af Møder. Jeg havde den store Glæde
fornylig, at Fru Kierkegaard kom herned og erklærede, at hun vilde med derhen, saa tidt hun kunde,
og hun følte Tomheden i det almindelig Selskabsliv og lukkede sig i det hele lidt op for mig, som
hun aldrig har gjort før, mens jeg har aldrig lagt Skjul paa, hvordan jeg havde det. Nu gav hun mig
egentlig Ret i alting, men det skal jeg nok lade være at fortælle Anna; det maa komme ganske af sig
selv. Vi holder stadig Bibelsamtaler i Hjemmene, og i Søndags var det ude hos Karl Vold. Det er
noget saa rørende at høre Karl Vold bede og sige “Do” til Vorherre.
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Jeg har haft saadan en rolig Tid og faaet en hel Del af vort gamle Tøj lappet, deriblandt adskillige
Par Underbukser af Dine, som nu ligger her til Dig. Den 1 Juli holdt Urmager Nielsen 25 Aars
Jubilæum ved Telefonen. Far blev saa kjed af, at vi ikke havde vidst det før bagefter, men nu har jeg
fundet paa Raad. Jeg har et pragtfuldt stort Billede fra Grønland, siden jeg var deroppe, og det lader
vi smukt indramme til ham. Nielsen er vist den Hornsylder, vi holder allermest af. Igaar
Eftermiddags var vi bedt over at drikke Kaffe i Doktor Gøttgens Enghus, som han selv har bygget.
Dr. Gøttgen og Far kommer godt ud af det sammen, og de to unge er meget venlige mod os gamle.
Far har nogle Konsultationer for Holger paa Sygehuset og assisterer ved en Del Operationer, men
Kjøreturene har Dr. Jacobsen vist, dem synes jeg ikke vi mærker til.
Det gjør mig ondt Tante Petra [Bøttger g. Bohn] skriver, at Vilhelmine Hvilsom har mistet sin Søn,
hvad mon han er død af? Dersom jeg lægger et lille Brev indeni dette imorgen, vil Du nok forsyne
Adressen med det rigtige Nr. Hils Onkel August og spørg ham, om han ikke vil besøge os i
Sommer. Jeg er jo kjed af, at jeg aldrig faar det Kjøkkentøj fra Adda; har Du lovet at sørge for det?
Og saa de to brunlige Skjorter? Dem kommer Du vel med. Mangler Du ikke Tøj, saa send det blot
hjem til Vask, for Du kan vist ikke hjælpe Dig, saalænge, indtil Du selv kommer. Frøken Bording
har besøgt os og kommer igjen i August med Lysbilleder. Saa skal jeg have Middag til dem Kl 1-2.
Vil Du ikke sige det til Dedde, som skriver, at han kommer hjem og ogsaa paa Søndag, og sig ham,
at vi glæder os vældigt til at faa ham hjem. Vivi ringede nu fra Randers, at Familien hun besøger,
vilde kjøre hende hjem i Bil Søndag. Farvel min elskede, lille Johs.
Kjærlig Hilsen fra Far og Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 26 Juli 1921
Min egen, kjære Johs! Tak for Brevet. Jeg ønsker Dig Lykke til det, Du søger. Det var en fin
udtalelse af Professor Westergaard, men sikkert ikke mere end han kan staa ved, for jeg tror, at Du
ligesom Bror gaar helt op i Dit Arbejde. Det er dejligt, at Du nu snart kommer hjem og skal holde
helt Ferie. Jeg synes ikke, Du har ønsket os til Lykke med vor nye Svigerdatter [Mette Bjerre], men
nu ønsker jeg Dig til Lykke med Din Svigerinde. Det bringer nu altid Liv ind i Hjemmet saadan at
komme i Forbindelse med nye Familier, og jeg vilde ønske, at Du vilde gjøre ligesaa. Pastor Bjerre
har skrevet til os, at de er meget glade ved Dedde, og han og Mette er himmellykkelige. Der er
meget kjønt deroppe og et livligt Hjem med Søskende; de bader hver Dag i Limfjorden. Mette ser
rask ud; Dedde har været der siden d. 15. Juli, og de kommer nok snart hertil. Vi kjender jo slet intet
til Mette, men for Deddes Skyld vil vi holde af hende som af de andre. Holger kom hjem igaar
Morges over Daugaard, meget træt, saa jeg har endnu kun talt med ham ved Modtagelsen. De skulde
have spist til Middag her igaar, men han trængte mere til at gaa i Seng og hvile sig. […]. Idag er der
Billeder fra [jubilæums] Festen i Godthaab i “Kjbhvn”; paa det ene staar “Holger Danske” og
bukker dybt for Kongen. Iovermorgen er det Onkel Augusts Fødselsdag. Vil Du i den Anledning
bede Frk. Rasmussen lægge indlagte Lykønskning frem til ham om Morgenen samt lægge en af
medfølgende Duge paa Bordet. […]. Nicolai [Balle] kom cyclende hertil fra Nyborg i Tirsdags, sov
til næste Dags Middag og er nu paa Ørumgaard. Han skriver idag til Styrelsens Kontor og forhører,
hvornaar han skal afsted med Hans Egede. Han siger, at Du har tilbudt ham at ligge et Par Nætter
hos Jer inden Afrejsen; det vil han nok gjærne; han behøver jo ikke at rejse før næstsidste Dag.
Moster skriver, at Otto [Faber] skal have Bryllup om en Uges Tid; jeg kan jo sende dem en skriftlig
Lykønskning gjennem Moster. Margrethes Søsters [Nysse] Bryllup skal være i Kjbhvn d. 6 August.
Far befinder sig vel, og vi glæder os til at se Dig om 14 Dage altsaa. Vi har haft dejlige, gule
Stikkelsbær, til den Tid er de desværre forbi. Farvel, lille, kjære Joh’s.
Din egen hengivne Mor.
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Mette Bjerre og Carl Gustav i Hornsyld, sommeren 1921
Jens og Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 7/9 21
Kjære Johannes! Det glæder mig af dit Brev at se at Du har faaet Posten som Landstingsassistent,
og jeg ønsker Dig hjerteligt til Lykke i den Anledning. Hvad Du derimod skriver om dit Forhold til
Studentersamf. har ikke glædet mig, tværtimod voldet mig virkelig Sorg. Jeg kan ikke forstaae, at
Du, som har en Far og Mor, hvis største Lykke det er at kende Jesus Christus som deres Frelser og
bedste Ven, og som har en Bror der er gaaet bort lykkelig over at vide sig i Samfund med ham, at
Du kan slutte Dig til et Samfund af kristendomsfjendske Akademikere. Jeg vilde i dit Sted selv
under Forudsætning af at jeg var kommet bort fra Christendommen alligevel afstaae fra en saadan
Tilslutning af Kærlighed til min Far og Mor. Og har Du endnu den lykkelige Barnetro, saa vogt Dig
for at gøre den Slags Mennesker til din nærmeste Omgang, i det Selskab udvikles sikkert kun faa
himmelske Muligheder. Hermed mener jeg nu ikke at der ikke i den radikale og socialistiske Politik
kan være noget godt - langtfra, og jeg er til enhver Tid rede til at anerkende Alt godt ligegyldig fra
hvilket Parti det hidrører, men Christendomsfjender kan aldrig blive mine Venner og dem vil jeg
aldrig kunne gaae i Parti med. Ovenstaaende har jeg nu skyndt mig med at skrive, da Sagen er mig
af saa stor Vigtighed; jeg vil nu bede Dig min kære Dreng, hvem jeg i Sandhed elsker højt, overveje
nøje hvad Du gør inden Du tager nogen afgørende Beslutning. Og hermed den kærligste Hilsen fra
Din egen Far.
7/9 21
Min egen, lille, kjære Johs! Til Lykke med den nye Stilling! Gid Du maa faa Glæde af den. Arbejde
vil Du vel faa rigeligt af for de 3000, men foreløbig har Du vel saa lidt Frihed i Septbr. Det bedste
for mig er, at Du vel nu kan faa rigelig og god Kost i Rigsdagen; det kan jeg se paa Dig, at Du
trænger til, ligesom Du ogsaa trænger til lidt god Adspredelse.
Jeg har ikke hørt noget rigtigt om Muddes Rejse og forhaabentlig lykkelige Hjemkomst. Jeg savner
hende og synes, at hun var meget indtagende. Søster Maries Basar til Fordel for K.F.U.K. fandt Sted
igaar under stor Tilslutning og med Indledningstale af Komtesse Knuth, som besøgte Holgers. Der
indkom et Par Tusind Kr, som delvis skal gaa til de kvindelige Missionærer i Indien og Kina, som
underholdes af K.F.U.K. Vi har foruden Basaren haft nogle Dages Travlhed med Vask og
Strygning, og Ottilie skal derefter have en lille Ferie paa 6 Dage, inden Efteraarsarbejderne
begynder. Paa Fredag er Far og jeg, Holger og Anna indbudt til Onkel Thomas Guldbryllup, som
nok bliver en større Fest i Hyrup Forsamlingshus. Jeg skal nok snart skrive igjen, jeg er lidt træt
idag efter at have bagt i Formidag. Jeg haaber Mettes Søskende besøger Dig og synger og spiller for
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Onkel August. Eli er sød. Jeg har haft Kort fra Onkel Sophus fra Paris. Lev vel. Kjærlig Hilsen fra
Mor.
Du fandt vel ingen Sukkermærker?
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 17 Septbr. 21
Min egen, kjære Johs! Jeg har saadan Lyst til at sende Dig et Par Æbler og Pærer, skjønt de vel
næppe er Fragten værd, men da jeg med det samme kan sende Jer lidt Undertøj, jeg har af Jeres,
gaar det nok an. […]. Hvor er jeg dog glad over, at Dedde nu spiser hos Frk. Helver. Saadan at leve
uregelmæssigt og tilfældigt er jo da ødelæggende for en ung, som Dedde. Det er jo ogsaa Tegn paa,
at Frk. Helver sætter Pris paa ham. Gid jeg nu snart maa høre, at Du spiser i al Fald en solid og
velsmagende Frokost i Rigsdagen. Det er jo knapt nok, Du faar et godt Maaltid om Dagen. Saa har
Far og jeg det bedre; vi erklærede, da vi rejste os fra Bordet, at nu havde vi rigtignok faaet en ekstra,
god Middag og Kaffe ovenpaa. Vejret er dejligt idag, og Far har to Cycleture idag, en før og en efter
Middag. I Torsdags var vi begge i Raarup Kirke og hørte Pastor Fibiger - den sidste Præst, Bror
hørte for akkurat 3 Aar siden, og jeg gik med Ane Andersen til hendes Hjem og drak Kaffe og var
saa til Møde om Eftermiddagen igjen. Saadan noget gaar Forpagter Ravn og Anton Justesens vist
ikke til; nej, som Jesus siger: Hvor ofte vilde jeg forsamle Jer, som en Høne forsamler sine
Kyllinger, men I vilde ikke! Hvis det nu virkelig var, som Folk tror, at alle kommer i Himlen, da
vilde det blive et underligt Møde mellem Mennesker, der har delt alt muligt sammen her, men aldrig
talt et Ord om det vigtigste af alt - det Maal, vi alle stiler efter: Evigheden. Gud ske Lov at jeg
kunde tale frit med Bror som Ven med Ven om, hvor vi snart skal ses igjen og glemme al vor
Kvide. Gid Dedde vilde gaa til Gud og faa Hjælp med sit hidsige Sind, for det kan ødelægge et
Ægteskab, selv om Mette er fornuftig og ikke falder død ned af Stolen. Igaar havde Fru Kierkegards
40 aarige Søster Bryllup med en ung Landmand paa højst 25 Aar; det er et Vovestykke. Ved Du, om
vi kan skrive mere til Grønland? Mette har det udmærket, og jeg ser hende da gjærne et Par Gange
hver Dag. Det er dejligt, at det gaar saa godt, og at Anna er glad ved hende. De er meget bedt ud.
[…].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 1 Oktbr. 1921
Min egen, kjære Johs! Da vi vasker idag, og jeg maaske kan faa travlt med Tøjet de nærmeste Dage
(idag øsregner det) vil jeg allerede skrive Dit Fødselsdagsbrev nu og bringe Dig min hjærteligste og
bedste Lykønskning. Det er jo en ret betydningsfuld Begivenhed, Du staar overfor = at tiltræde Din
nye Stilling, og af Hjærtet ønsker jeg, at Arbejdet, den giver Dig, maa komme til at interessere Dig.
Jeg er jo bange for, at Du herefter vil faa for meget at bestille, men gid Arbejdet saa dog maa være
af en behagelig Art. Jeg venter med Spænding paa at høre, hvordan Dit første Indtryk er, om Du har
Adgang til noget godt at spise, og om Din Tid tillader Dig at høre [Olfert] Ricard imorgen. Gaar det
godt med Jeres nye Husbestyrerinde? […]. I Fødselsdagsgave har jeg tænkt at give Dig nogle
Pudevaar, som jeg er ved at hækle Mellemværk til, og som jeg snarest skal sende Dig, men de er
ikke færdige endnu. Hvis det kniber, kan Du ogsaa faa nogle Haandklæder. Herefter maa jeg helst
give Dig og Vivi lidt til Udstyr, naar I holder Fødselsdag. Til Jul skal Du jo have Manchetknapper.
Takket være det dejlige Efteraar med Solskin og tørt Føre er vi naaet Oktbr. paa en behagelig
Maade. Nu fyrer vi i Kakkelovnen, og nu ved vi, at Sommeren er forbi, men Overgangen kan være
saa ubehagelig. Far har haft passende at bestille, i Reglen en Tur hver Dag og undertiden 2, og han
har tjent mange Penge med sin Cycle. Først idag maatte han tage Bilen til Barritskovsby. Det er Fars
Ønske og Ærgjærrighed at kunne tjene til Deddes Studeringer uden at røre vore opsparede Penge, og
det er jo meget derfor, vi sidder her, og saa for at kunne tage imod Jer i det gamle Hjem. Og det kan
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Far ogsaa med Lethed, saalænge han er rask, og de da heller ikke dør, alle de gamle trofaste. De
gamle Elefanter, som Adda for Spøg kaldte dem.
Far har Gigtsmærter i denne Tid, naar han gaar, og han prøvede at ligge i Sengen igaar, det var
Søndag, men det er dog ikke værre, end at han kan færdes. Idag har Frk. Christiansen givet ham lidt
Massage. Hun rejser herfra og hjem d. 15de, og saa skal de [hun og plejesønnen på Borchsminde, Ib
Thrane] vist have Bryllup og bo paa Borchsminde for efter at have hjulpet Høyrups, er Holm vist
bange for at kjøbe en Gaard til dem, som de helst vilde have, og derved lægge mere Gjæld paa
Borchsminde. (Det er noget jeg gjætter mig til, for siden Høyrups rejste, har der ikke været Tale om
at Ib saa paa Ejendom mere, og nu er der jo ogsaa Plads til dem paa Borchsminde). Frk.
Christiansen er lidt betænkelig ved det, men hun synes, hun er for gammel til at vente med at blive
gift, og hun tør vel heller ikke slippe Ib løs; det er jo ellers galt, at han ikke har set sig lidt om ved
Landvæsen, og Holm er saa konservativ paa alle Maader.
Det er nok heller ikke saa let for Chr. Carstensen og Frk. Bruse. Hun er og bliver jo ikke
Landmandskone og Carstensens er ikke glade ved hendes Musik, og han kan jo heller ikke faa Lov
at komme ud at lære noget rigtigt. Hun er nu rejst op til Lærer Larsens og skal være der i Vinter for
at hjælpe Christine; der har de ikke engang et Klaver.
Forpagter Ravn kjøber til Foraaret Møgelkjær og bliver saa Godsejer. Der er jo enten Søn eller
Svigersøn, der kan faa den efter ham. Svigersønnen ser meget mandig og solid ud. Chr. Schørring
[dommerens søn] er idag oppe til latinsk Prøve, og han skal nu tage fat paa det juridiske Studium og
har faaet Logi derovre. Vi traf Dommerens i Fredags ved et Havegilde hos Anna og Holger. Kai
Schou [klassekammerat til far i Horsens] er jo bleven forlovet med en rig Grossererdatter og bor hos
dem, men han fortsætter sit theologiske Studium. Fru Schou har faaet en lille Søn paa Sygehuset og
er rask igjen.
Hvad synes Du om Deddes Skrivebord? Har han handlet godt? Jeg betaler det med de Penge, jeg
faar i Leje af Værelset. Det er meget rart, vi har det lejet ud; vi har Plads nok endda. Jeg venter et
Besøg af Fru Westphal om ved min Fødselsdag. Jeg har indbudt hende til at være her den 20 Oktbr,
da skal Biskop Ludvigs tale her for den grønlandske Kirkesag baade Eftermiddag og Aften, og
imellem skal der være Fællesspisning paa Kroen. Vi skal nu snart have Missionsuge i Salen.
Vi havde Brev fra Mette iforgaars; de havde haft Besøg af Dr. Hasselbalchs, og da var det gaaet fint
til med Kok og d.l. Gid hun nu maa holde sig rask hjemme i Vinter; ellers ser det jo heller ikke saa
godt ud for vor kjære, lille Dedde. Gid I Søskende nu maa have meget godt af hinanden i Vinter. I er
jo enlige nok allesammen, naar Mette er i Salling, og Du og Onkel August slet ikke kan have lidt
sammen. Mon det ikke gaar helt godt med Vivi og Tante Petra? Nu har I jo ogsaa Agnete at fornøje
Jer lidt med, naar I har Tid. Hils dem nu allesammen saa kjærligt! Gid Du maa være tilfreds og
fornøjet paa Din Fødselsdag, min elskede Dreng.
Kjærlig Hilsen fra Mor.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 4/10 21
Kære lille Johannes!
Saa er det altsaa nu 25 Aar siden Du holdt din 1ste Fødselsdag, og i den Anledning skal Du herved
modtage din Fars kærligste Lykønskning med Tak for at Du indtil Dato har været os en Glæde og en
Pryd. Gid Du nu maa faae en god og glad Fødselsdag omgivet af Søskende og Vennner, og gid det
nye Aar maa bringe Dig fremad paa alle Maader - i alt hvad der er godt.
Din hengivne Far.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
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Hornsyld d. 8 Nvbr. 1921
Min egen, kjære Johannes! Tusind Tak for Brev og Bogen. Den blev jeg rigtignok forfærdelig glad
for; jeg har længe ønsket at læse den, maaske ogsaa højt for nogle af min Omgang. Det er dejligt at
have en Søn, som baade kan og vil glæde en. Det har Du villet, lige fra Du som lille Dreng fandt
“Dank” i Bogskabet og henrykt udbrød: Den kan Du da komme paa, Mor. Intet har min Interesse og
Sympathi mere, end Arbejdet for dem, der er kommen galt afsted, det som Pastor Stricker talte om
ved Magdalenehjemmets 25 Aars Jubilæum. “Velsignelsen fra dem, som ellers vilde være
omkomne”. Mit Ønske om en stille Fødselsdag blev ikke opfyldt, skjønt jeg jo havde bedt en Del i
Ugen forud. Vi blev 12 til Chocolade om Eftermiddagen og lige saa mange om Aftenen. Jeg havde
frabedt mig Blomster og Opmærksomheder, for jeg synes, der drives altfor stor Luksus i disse Tider,
som dog ser saa alvorlige ud. Ottilies 2 Brødre stod ledige nu fra 1 Nvbr, og hendes Kjærreste og
Svoger er arbejdsløse nu paa andet Aar, saa hun græd, da hun rejste, saa hun kunde ikke sige et Ord.
Moster rejste igaar, og vi har haft det vældig rart sammen. Hun havde godt af Ferien de første 3
Uger, og nu tilsidst hjalp hun mig. Jeg er nu godt i Gang med mine 2 kjendte Hjælpere fra ifjor og
nyder hver anden Dags Ro, naar jeg er ene, hele Huset i pæn Stand og Kasserne fulde af Brændsel.
Det er rasende koldt idag. Jeg kommer lige fra Elses 6 Aars Fødselsdag. Far var saa elskelig at sige,
at jeg maatte godt gaa og sætte en Plakat paa Døren [til evt. patienter]. Selv er han med toget i
Vesterby. Saa kommer jeg hjem til 2 varme Stuer og finder, at her er meget hyggeligt og absolut Ro,
til Far kommer med 7 Toget, og vi skal have os en Kop The. Maaske begynder jeg nu, naar jeg har
skrevet, at læse Mathilde Wrede, og det vil være en stor Oplevelse for mig. Jeg er saa lykkelig over
Jeres Breve til min Fødselsdag da alle lader til at have det godt, ogsaa Margrethe. Nu vil jeg blot saa
gjærne vide, hvor Du spiser, og om Du faar noget godt. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 30 Nvbr. 1921
Min egen, kjære Johs! Mon Du ikke trænger til et lille Brev fra Din Mor; saa kunde jeg passende
sende Dig Addas Breve, som jeg jo skal have tilbage, naar I har læst dem. Det blev da vist ikke til
noget med Margrethes Besøg hos Jer; hun taler da ikke derom i sit sidste Brev, men derimod om, at
hendes Bror har været syg, og at hun har passet ham og senere hjulpet ham at flytte ind i en lille, ny
Lejlighed i Kjbhvn. Nu haaber jeg, Moster har lagt en Krans her fra Haven ud paa Brors Grav; jeg
sendte hende en Mængde grønt, hvoraf hun vilde binde baade til ham og til Bedstefar og -mor.
Idag er Dr. Gøttgens rejst. Han har været udalmindelig dygtig og flink paa Sygehuset, saa Holger
har været godt hjulpet med ham. Holger lider meget af Gigt og gaar næsten altid med et slemt Hold
over Ryggen, men noget er der jo gjærne i Vejen alle Steder; ellers har de det jo svært godt, og de
vil til Foraaret til at bygge deres Hus større. Vi har drukket Kaffe adskillige Gange til Afsked med
Dr. Gøttgens i den sidste Tid, saa nu glæder jeg mig til at være hjemme igjen, for mere end 1 Gang
om Ugen er det nu ikke rart at være ude om Aftenen, naar man ogsaa har lidt andet at bestille.
Her er meget kjønt for Tiden med Træer og Buske fulde af Rim og røde Bær ind imellem, men
raakoldt er det. Igaar inviterede Holger mig med paa en Kjøretur.Vi var hos Jørgen Smidstrup, som
nu bor paa Hyrup Mark og er gift med hende med Kransekagen; hun sad paa Bukken hos ham den
Dag, vi kjørte til Ølsted, og de har faaet en lille Dreng. Vi blev trakteret med baade Chocolade og
Kaffe, og de har det som Bønder nutildags, højst elegant. En Spisestue 12 Alen lang og med en
Kamin til 1300 Kr. Saa meget Sølvtøj, saa man gruer ved Synet af det.
Far er ude at cycle en Tur i Eftermdg; Føret er saa jævnt og tørt som et Stuegulv. Jeg er meget
begejstret over Mathilda Wrede. Efter selv at have læst Bogen, læser jeg den nu højt for min
nærmeste Omgangkreds, og Dr. Jacobsen og flere ønsker derefter meget at laane den. Jeg gaar ogsaa
engang om Ugen over og læser lidt højt for Kancelliraaden, men han skal helst have mindre
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Fortællinger, som vi kan blive færdig med hver Gang. Han er næsten blind, og naar jeg har læst,
fortæller han sit Livs Oplevelser, og han er meget glad over at have en taalmodig Tilhører.
Anna har et lille Pigebarn i Huset, som hun har tiltænkt Dig, hvis Du ikke vil have Gerda Møller
[datter af apotekeren]. Hun er den yndigste, lille Pige, man kan se, og det er Søsteren ogsaa, som
ligger herovre paa T.B. under Frk. Andersens Pleje. Van der Wylich-Muxoll hedder de, og Navnet
er jo fint nok, men jeg tænker ikke, det bliver til noget, da hun rejser hjem til Jul, netop naar Du
kommer. [… ]. Apotekeren er meget stolt af Dig, at Du saadan kan raade ham i hans Pengesager.
Apotekerens er mageløs rare [….].

Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 14 Dcbr 1921
Kjære Joh’s! Vi ringede nu derud og fik at vide, at Begravelsen [af manufakturhandler Harald Rix]
foregaar Fredag Kl. 1½. Bisættelse i Klosterkirken om Formidagen. Den kan Du saa naa at komme
med til, for Du maa jo rejse Torsdag Nat og gaar jo saa straks om Morgenen op til Familien. Far og
jeg tænker paa at tage derud direkte i Bil, men Du vil vel ikke med hjem lige efter Begravelsen? Vi
sørger for Krans fra Dig og fra Holgers og os. Gid Du dog kunde blive hjemme med det samme!
Kan Du ikke faa en til at overtage Finanstidende? Du kan godt arbejde her. Sørg for, at Dedde faar
sit Rejsetæppe. Dette er en stor Sorg for os alle. Kjærlig Hilsen fra Far og
Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 30 Dcbr. 1921
Min egen, kjære Johs! Jeg savner Dig og er kjed af, at Du ikke fik Dig hvilet lidt bedre ud, og at jeg
ikke fik puttet lidt mere i Dig af mine Julesager. Nu haaber jeg, Du har haft lidt Rolighed efter at
være bleven færdig med Finanstidende, som lige nu kom med Posten som en lille Hilsen fra Dig. Vi
har det ganske stille, da ingen af os bryder os om videre Spræl. Vivi har vist godt af Stilhed. Far
havde sin sædvanlige Jule-Maveforkjølelse igaar, kastede op om Natten og blev liggende hele
Dagen, men idag er han i Gang igjen. Margrethe skriver idag, at hun vil komme her paa Tirsdag
med Dang og blive til Lørdag; det er vi meget glade over. Saa vil jeg bede Naboerne herom en
Aften og gjøre det lidt pænt. Agnete Balle morer sig godt, da hun jo er bedt ud med Holgers hver
Dag, naar de ikke selv har fremmede. Her har vi oplevet det, at Nielsen og Frk. Petersen pludselig
kjørte til Tønning og lod sig vie. Holger, som var paa Apoteket sammen med Dr. Jacobsens, da de
læste det i Avisen forfattede straks en alenlang Lykønskningsplakat med Avertissementer: “Gift
Dem aldrig”, før De har kjøbt Ringe hos J. Nielsen, Guldsmed, Urmager og “Fæstemand” og i den
Dur. 4 behjertede Hornsylddamer kjørte straks i Bil til Horsens igaar og kjøbte et Spisestel fra os
allesammen. Alene Terrinen, som var fra Holgers og Apotekerens, kostede 72 Kr, derefter kom Dr.
Jacobsens og vi med et stort Fad og saa fr. Vejret er skrækkeligt, men nu kjørte Vivi alligevel en
lang Tur med Holger, for at være lidt sammen med ham. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 17 Februar 1922
Onkel Fabers Fødselsdag.
Min egen, kjære Joh’s! Tak for Dit Brev! Finanstidende kom jo stolt ind ad Døren idag. Selv om
Du nu skulde faa en lille Ferie, kan Du vel godt taale det, ligesom Vivi. Kunde Du ikke have godt af
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at løbe paa Skøjter et Sted, hvor Du da ikke drukner? Du mangler sikkert Motion. Margrethe skrev
til Holger, at hun løber 1 Time hver Dag. Gud ske Lov, at Margrethe er bedre og slaar sig til Ro
derude. Jo, forfærdelig gjærne vilde Far og jeg slaa os sammen med Jer om et Par Aar, naar Dedde
er færdig, men jeg vilde dog endnu hellere, at Du selv skulde faa Dig et Hjem. Jeg har da ikke
opgivet Haabet, om at Du skulde blive gift. Holger Boeck kom pludselig rejsende til Lønborg i
Søndags og lod sig vi til Frk. Agnes Abildgaard (fra Missionshotellet Frydenlund). Provst Boeck
anede intet, før Kongebrevet kom Lørdag Aften, men de er glade ved det. Børnene her synes, de faar
saa mange Tanter; de spurgte om hun var ligesaa rar, som Tante Mette. Nu venter de kun paa Din,
saa kan de ikke faa flere Tanter. Men selv om Du falder fra, har vi jo altid Vivi at falde tilbage paa.
Og vil Du henslæbe Livet i enlig Stand, saa kunde vi jo ogsaa faa det storartet sammen og nok at
leve af. Far har tjent godt i Vinter og været meget arbejdsdygtig og i et fortræffeligt Humør og glad
ved mig, som jo trolig har passet Butikken og Arneflammen her hjemme, men naar den Dag
kommer, da vi ikke er saa dygtige mere, var det jo rart at have et mindre Hjem og Jer Børn om os.
Jeg vilde ogsaa gjærne have Huset her solgt, og Sagerne ordnet, om muligt, mens vi begge lever;
ved Dødsfald er et Opbrud da saa uendelig sørgeligt, det kan jo blive svært nok endda. Men
besværligt er Livet her paa mange Maader i det store, kolde Hus, og som sagt, hvis man ikke var saa
rask, som jeg har været iaar, og hvis Far ikke havde noget at bestille, saa vilde jeg langt foretrække
det andet. Et gode er, at vi er godt til Maade for de andre Læger. Far kan undvære Praksis, men kan
ogsaa aflaste de andre, naar her, som under Influenzaen er for meget, saa de ønsker os ikke herfra.
[Mangler afslutning].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 10 Marts 1922
Min egen, kjære Johs! Mange Tak for Dit Brev! Ja, det er nogle skrækkelige Tilstande. Jeg under
gjærne flitige og flinke Arbejdere en sorgløs Eksistens, men jeg tror, at de dovne tynger saadan paa
os allesammen, saa jeg begynder snart ogsaa at have lidt ondt af dem, der skal udrede de
voldsomme Skatter og de ublu høje Lønninger. Paa Landet tror jeg ikke, det bliver ved at gaa, som
det gaar, for jeg tror ikke, Gaardene kan blive ved at bære Udgifterne. Ved at sætte Fordringerne for
højt op, gjør Arbejderne efterhaanden sig selv overflødige, for saa anskaffer Folk hellere Malke- og
andre Maskiner, og saa gaar vores unge Mandskab, som skulde slide for os, i Stedet for kun og tærer
paa os. Vi maa hellere allesammen sætte Fordringerne ned; det er jeg med paa og synes jeg allerede
jeg for min Del har gjort. Det gjør mig saa ondt for Mosters Johannes [Faber], som intet har at
bestille, og Svend [Faber] gaar jo nu ogsaa ledig. At Du arbejder lidt mindre ved Finanstidende er jo
en mindre Ulykke, men det er jo rart, Du har det andet, især da Du kommer godt ud af det med
Sekretæren. Kommer Du ikke under de Forhold lidt hjem i Paasken? Far hørte i Horsens, at en Del
af de store Folk derude har tabt deres Formuer, bl.a. Overretssagfører Nielsen; mon det passer?
Hvem der til syvende og sidst skal bære alle Byrderne forstaar jeg ikke, for Folk paa 4-6000 Kr skal
jo have Latinskole og kort sagt saa meget som muligt frit og paa andres Bekostning.
Du skal selvfølgelig være helt frit stillet i Din Sommerferie; vi vil kun være glade for den Tid, vi
kan have Dig her. Far bruger Addas Sko med nedtraadte Hæle som Tøfler, da hans ogsaa var for
smaa; vil Du ikke bruge Dine paa samme Maade til Vinter? Fru Carstensen har fortalt mig, at Karen
Bruse har saa godt som slaaet op med Christian, idet hun har foreslaaet ikke at skrive sammen i et
Aar. Det var mærkeligt at gaa og ikke vide, om man var forlovet eller ej, men det er naturligvis altid
vanskeligt, naar Fremtiden ligger saa langt ude og saa usikker, som her. I morgen holder Hr. Kopp
nok Bryllup, og Kronprinsen behøver jo heller ikke at betænke sig ret længe af økonomiske Hensyn.
Det er jo da nok for at han ikke skal slaa for mange Bugter. Dedde arbejder vist flittigt, og mon
Mette ikke har en rigtig god Indflydelse paa ham? Skriver Du noget til Adda? Her er dejlig
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foraarsagtigt nu. Far har været paa Møgelkjær idag. Annas nye Svigerinde [Anna Boeck] gik
igjennem Isen forleden Dag paa Fjorden og kun med Nød og næppe fik han hende halet op; sikken
en Spaseretur for et Par nygifte! Han er glad over at have faaet et Hjem. Der er jo ikke nær saa
mange syge nu. Hav det godt, lille, søde Johs. Kjærlig Hilsen fra Far og Din egen Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 13 April 1922
Min egen, kjære Joh’s! Tak for Dit Brev iaftes! Godt, at Krigen nu er sluttet, enten det saa er den
ene eller den anden, der har Uret. Naturligvis maa Arbejderne, ligesom alle andre, stemme
Fordringerne ned, og vi, der har holdt saa mange til Studeringerne ved jo, hvad I har kostet paa Jeres
Udannelse; de Penge maa dog forrentes, hvis der skal være Retfærdighed til. Arbejderne gaar jo og
lader sig forsørge af Samfundet, saasnart de er ledige, i Stedet for at lægge tilside i de gode Dage.
Jeg synes det er harmeligt at læse om, at en Sømand som Albert Andersen, Morderen, afslaar
Arbejde og hæver 24 Kr. 50 Øre hver Uge, som han mest drikker op; det skal de stræbsomme
Familiefædre slide for. I det hele taget er det jo Misbrugerne, man ser sig gal paa, ikke den ærligt
fortjente Understøttelse af de fattige. […].
Mette begynder med at ligge tilsengs idag med Hovedpine og Kvalme; det er altid min Bestilling at
gaa og tage Hensyn til de unge og spørge til deres Befindende. Heldigvis er jeg derved selv bleven
hærdet, saa der aldrig er noget i Vejen med mig. Mette tog vist lidt for haardt paa ved at springe op
af Sengen hos sin Tante og tage imod Dedde ved Nattoget. Igaar var hun ogsaa livlig nok, men sov
saa ikke inat for Hovedpine. […].
Holger skal nu til at bygge sit Hus større, og de faar nok Centralvarme og alle moderne
Indretninger, saa det bliver vist en standsmæssig Bolig. Der er jo heller ingen Grund til, at han skal
sidde og dynge Penge sammen, saa god og sikret, som hans Stilling er, og med kun en Søn; saa kan
de ligesaa godt bruge noget mere. Han slider ogsaa svært i det. Han er iaar sat til 2500 alene i
Kommuneskat, og naar nu Bønderne svigter, hvor skal saa Sognet faa alle deres Indtægter fra?
Endnu holder Folk de store og flotte Gilder ved enhver Lejlighed; saaledes holdt Øltapperens, Niels
Jensens, nylig stor Sølvbryllupsfest med Kaffe, Dans og Smørrebrød og Øl paa Kroen. Vi sender
kun en skriftlig Lykønskning til Folk, vi ellers ikke omgaas, for saa bliver vi ikke inviteret bagefter.
Lille Agnete har faaet Cycle og er meget glad; hun har været tapper i den strænge Vinter og gaaet
ene til Braaskov. Lille Niels [Holgers] holder Paaske i Haurum hos deres gamle Thyra. Nu kan Hans
Egede omtrent være i Grønland. Heldigvis har Rejsen da hverken før eller siden været saa haard
som min; vi ankom først d. 24de. Ja, det var da et vældig omfangsrigt No, vi modtog igaar af
Finanstidende. Sikken en ære og Paaskjønnelse Jensen-Klejs nyder. Der er nu mange udmærkede og
intelligente Bønder til. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 8 Maj 1922
Min egen, kjære Johs! […] Vivi skriver meget henrykt om sine Forhold; det kan jo ogsaa nok være
at Frk. Brodersen, [hendes ny logiværtinde] er ligesaa morsom at omgaas som Tante Petra. Men jeg
er lykkelig over, at Eksperimentet gik godt. Margrethe har faaet en ny, ældre Pige, og det er jo lidt
svært for hende at gaa i Skolen [som lærerinde] og overlade de to smaa, maaske lidt vanskelige
Børn til en fremmed. Det er ogsaa lidt svært for mig at tænke paa, at de paa den Maade baade
mistede deres Far og maa savne deres Mor, og jeg havde den største Lyst til at tilbyde at tage Jens
Vilhelm en Tid, men det er ikke let at have Børn og holde dem lidt fra de andre i vor Tid. Henning
Jacobsen løber sammen Skrædder Holms Drenge, og forleden svarede han sin Far og Mor [dr.
Jacobsens]: Det ved jeg s.g.u. ikke. Mudden er begyndt at gaa lidt i Skole, og naar de først er
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anbragt der begge to, er de nok over det værste. Jeg sender Dig, naar Dedde nu igjen skal have
Penge, 100 Kr. til Margrethe og 100 Kr. til Vivi, som hun skal kjøbe en Spaseredragt for til Mette,
saa hun kan se lidt ordentlig ud derovre, dem hæver de saa hos Dig? Sig mig saa, om Du faar Penge
fra Adda, naar Skibet nu kommer; ellers maa Du jo hæve nogle hos os. Vær kjærligt hilset, kjære,
lille Johs. Fra Far og Mor.
Hils Dedde, Onkel Aug. Og Frk. Væver fra mig.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 31 Maj 1922
Min egen, lille Johs! Det er vist forfærdelig længe siden, jeg har skrevet til Dig. Nu har vi haft et
lille, rart Besøg af Vivi, og det var næsten som at være Jer allesammen lidt nærmere, saa meget talte
vi om Jer. Hun ønskede meget, at Du vilde besøge hende lidt, og Du skal ikke være bange for at
spise et Maaltid Mad derude, for dels betaler Vivi rigeligt for sig, og dels er hun da ogsaa undertiden
fraværende, og det er noget, jeg let kan gjengjælde ved at sende et eller andet derover til
Husholdningen. Frøken Brodersen har sagt, at I maa endelig komme der, og maaske kan det enlige
Menneske selv have Fornøjelse deraf, saa gjør Du Dig blot gode Venner med Frk. B. Er det saa
engang, at det ikke passer, kan Du jo gaa ud i Byen og spise. Du skulde se at holde lidt fri om
Søndagen, det staar man sig bedst ved paa alle Maader. Dedde er vel omtrent tabt for Familien, naar
Mette kommer derover, og han kan i al Fald spise sin gode Middag hos Frk. Helver, før han tager ud
om Søndagen. […].
De var jo raske i Grønland, men det havde været lidt svært for dem at komme i Gang igjen, saa
hvis de nu er ved at kjøre trætte i det, skal de vist snart have Lov til at komme hjem. Bare man
havde en god Efterfølger ved Seminariet! Økonomisk kan de vist ikke blive ved at klare sig
deroppe, naar Børnene skal sendes hjem, for Grønlænderne stiller vist for store Fordringer til dem.
Et andet er det jo, at det maaske vil knibe for dem herhjemme ogsaa efter de større Forhold, de nu er
vant til, men her maa de saa prøve sig lidt frem; her stilles dog ikke de Krav til deres Godgjørenhed
eller Gjæstfrihed. Adda og Dedde er nu engang ikke Familiens Finans-Genier. Man har meget at
sidde og spekulere paa, naar man saadan har Børn og lader Tankerne gaa rundt til dem og tager Del
i deres Ve og Vel, og det er da overvejende glade og taknemmelige Tanker, jeg har om Jer. […].
Agnete koster dem vel nok mere, end de har tænkt sig; nu havde de det saa nemt med Nicolai hos
Pastor Thaning.
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Knud Erik, Nikolaj med Bodda, samt Trysse. Agnete var i Danmark.
Jeg lovede Margrethe, at hun hos Dig maatte hæve 100 Kr, som jeg vilde have sendt sammen med
Deddes Maanedspenge, det skal være til deres Fødselsdage, men nu fik Vivi dem med. Margrethe
skal ogsaa foreløbig have de 300 Kr. aarlig, som jeg faar i Rentepenge, og dør jeg, mens Forholdene
er som nu, skal mine 6000 efter Onkel Frederik sættes ud til hendes Børn. Saa har jeg nu foruden de
2 Karle fra Sygehuset faaet 2 grønl. Elever i Indkvartering, saa jeg faar herefter 300 Kr. aarligt
foruden Ekstrabetaling af Lys, som Far jo skal have; dem har jeg saa at anvende paa passende
Steder, og det er meget rart for mig. Mette skal, naar hun nu kommer derover, have et pænt
Overstykke eller en Spaseredragt af mig; hun har saa lidt at klæde sig for. Og Du og Vivi og Holger
kan heldigvis saa pænt klare Jer selv. Adda har jo faaet mindst, ingen Uddannelse, men et tarveligt
Udstyr; maaske kan vi engang faa den Fornøjelse at give Agnete lidt, naar hun skal giftes. Saa har
hele Familien jo boet frit her de første 2 Gange de var hjemme i Danmark, og Børnene har deres
Hjem her i Ferien, men Adda sender mig ogsaa store Foræringer, saa alt i alt har hun nok noget
tilgode.
Vi har faaet alle Lofte hvidtede og Gulve ferniserede, og Far har fundet sig taalmodigt i at blive
flyttet lidt om med. For nogle Aar siden kunde han blive helt ude af sig selv, naar jeg paatog mig det
uhyre Besvær og gik og bødlede med hans store Møbler, som om det var en privat Fornøjelse for
mig, men Far har forandret sig meget og er nu paa de gamle, roligere Dage meget nemmere at
komme afsted med, ligesom han var i vore unge Dage ogsaa. Vor Pige, Johanne er dygtig og flink,
saa nu kan jeg, naar Huset er i Orden, nok hvile mig lidt. Det var dejligt, Du fik saadan en god
Divan og Madras. Vil Du ikke nok ringe til Moster, naar Du faar dette Brev og spørge, om hun og
Onkel Faber ikke trænger til at komme paa Landet, for saa kan jeg saa godt have dem en Tid. Det er
næsten Synd, de to enlige Mennesker skal gaa derinde nu, de har solgt deres Hus. Gjør det, lille
Johs; jeg kan næsten ikke overkomme al den Skriven, og de maa komme lige hvad Dag, de selv vil,
saa Du skulle straks ringe. […]. Vivi og jeg kjørte en dejlig Tur i Reservelægens nye Bil om ad
Rosenvold. De har foruden Bilen faaet en lille Søn, som hun var ovre at præsentere mig igaar i en
flot Ekvipage, saa nu er hele Familien godt Kjørende. Gerda Møller er bleven saa kvik af sit Ophold
i Kjbhvn og vil derover igjen at læse til Efteraaret. Hun er en sød og solid Pige, hende skulde Du
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tage. Mette paastaar jo, at hun vil gjærne have Dig. Et dejligt Møde havde vi her i Søndags otte
Dage, hvor
Pastor Geismar fra Vejle og Sømandsmissionær Rasch talte. Desværre faldt det sammen med et
Lægemøde paa Sanatoriet, hvor alle Lægefamilierne var bedt til Middag - det tog Anna og Holger
saa med til. Det kunde jo ogsaa have været meget rart at mødes med de forskjellige paa det smukke
Sted. Kan I saa fortælle mig lidt om Sundar Singh? Det er godt, det, der staar om ham i Bladene.
Farvel min elskede Dreng, hav det saa godt og nyd Livet lidt i Pintsen. Der staar da alligevel et Par
gode Støvler herhjemme som Far ikke kjendes ved; dem har Du saa i Sommerferien. Kjærlig Hilsen
til Dig og Onkel August fra Far og Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 31 Maj 1922
Min egen, kjære Johs! Mange Tak for Dit Brev. Du ved ikke, hvor glad jeg har været ved Tanken
om den Fest, Du holdt, at Du dog fik Tid dertil, og at de alle morede sig saa godt, hvad jeg har hørt
fra de forskjellige Sider. Og Inger havde lige skrevet til min Fødselsdag, at det var kjedeligt, at Du
saadan var helt tabt for Samfundet, og derefter har hun lige faaet Din Indbydelse. Vil Du tænke Dig,
at jeg synes næsten jeg glædede mig allermest paa Onkel August’s Vegne, for I andre er dog unge
og har Livet for Jer, men hans Liv er jo uhyre trivielt, og han er dog musikalsk og er kommen meget
ud og har været søgt før. Og selv rører han jo ikke en Finger for at skaffe sig lidt Morskab, men
skal, som et Barn, have alt lagt tilrette for sig. Det store Barn, han er dog min Bror, og jeg holder af
ham og er taknemlig over, at han ærligt tjener sit Brød og ikke ligger os Søskende ti Byrde, som
man jo godt kunde vente af en, der har saa lidt Initiativ, som han. Vi maa jo altid med ham huske, at
han er en Levinsen, og at de Mangler, han har, er han født med. I de andre Levinsenske Familier har
der ogsaa flere Gange været en, som ikke var helt lige som andre Mennesker. Hvor er jeg lykkelig
over, at jeg dog er kommen nogenledes godt igjennem Livet! Og hvor har vi det godt, at vi har noget
at putte i Kakkelovnen i saadan en Kulde. Far og jeg har lige faaet os en dejlig Kop Kaffe, og jeg
har lagt en Varmedunk i hans Seng. Vor nye Pige er meget flink og til Syskole hver Mandag Aften
hos Frk. Moenstrup, og fra Lørdag til Søndag hjemme i Klakring hver anden Uge. Trænger Du ikke
snart til at faa noget Tøj vasket? Jeg kan da godt forstaa, Du sætter ikke alt tilside for at komme til
Bryllup; Begravelse er noget andet. De unge kommer jo til at bo i Kjøbenhavn, saa der faar Du jo
nok noget med dem at gjøre. Hvad mon Du saa har fundet paa at give dem? Jeg gjætter paa et
Billede.
Lille Jens Vilhelm har jo Kighoste. Margrethe skriver flittigt og rart til mig, saa jeg tror da, hun
kommer til virkelig at holde af mig; det kunde jo ligesaa godt være gaaet til den anden Side, nu da
Bror er borte. Og jeg er forfærdelig øm om Hjærtet ved at tænke paa Margrethe og de smaa
faderløse og hele deres lille Menage. Den Pakke som jeg sendte dem efter min Fødselsdag, hentede
Mudden paa Stationen i Dangs Trillebør, og der var stor Fryd og Glæde. Jeg har lovet Dang en
Lagkage snart. Dersom Du sender Tøj hjem med det første, kan Du saa ikke stoppe den firkantede
Blikæske, Du fik engang, fuld af Sokker og lægge den indeni Tøjet; den vilde være saa rar for mig
at sende i. Jeg har sendt Moster grønt fra Haven, som hun vil binde Krans af til Graven. Den kjære
Søster bliver 62 imorgen. Du gider vel ikke ringe hende op; det vilde glæde hende og mig.
Jeg har nu læst Bogen, Du gav mig, den er ganske interessant og ubetinget en god Bog. Mon Du,
min elskede Dreng, aldrig kommer i Studenterforbundet. Studenterne har nylig haft Bededag, da
tænkte jeg paa mine to. Hvor er der meget at bede om for Jer unge, at Jeres Liv maa lykkes, og
Maalet naaes. Og hvor er der meget at takke for, naar vi tænker paa Bror og hans skjønne Død. Det
jeg oplevede med ham er jo det vidunderligste i mit Liv; det var at se Himlen aaben. Men hvor jeg
savner ham, lige til jeg selv faar Lov at gaa ind til Livet. Maatte vi dog alle mødes derhjemme,
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frelste og lyksalige. Farvel, min lille, kjære Johs; foreløbig slider vi i det, hver paa sin Vis, og Tiden
gaar hurtigt. Kjærlig Hilsen fra Far og Din egen Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh.
Hornsyld d. 20 Juni 22
Min egen, kjære Johs! Jeg læser med Gru i Aviserne om alle de Forhandlinger i Rigsdagen og om,
at alle I, som skal være der, er ved at segne. Rigsdagsmændene kan undertiden knibe ud. Det maa
være et grueligt Ævl og Vrøvl at høre paa. Godt, at I dog snart holder en længere Sommerferie. Det
er lidt sent, at Du først kommer i August; gid Du maa holde Dig rask saalænge. Her er dejligt for
Tiden, hverken for koldt eller for varmt og med Tegn til alt godt i Haven. Vil Du ikke nok hilse
Onkel August fra mig og spørge, om han ikke vil besøge os i Sommer. […]. Hvorfor er Du saa vis
paa, at Nicolai ikke egner sig til Præst? Det er saa vanskeligt at sige, hvad en egner sig til; hvad
vilde Du ellers synes laa for hans Evner? Jeg tænker, det maaske netop er godt for ham at vente et
Aar endnu med at tage Bestemmelsen, og de Studeringer, han driver i Grønland, tænker jeg ikke
skal blive ham nogen Hindring. Først skal han jo have Filosoficum, og saa skulde han naturligvis
helst være helt frit stillet i sit Valg; til næste Aar bliver han dog 20 Aar og er ikke noget helt Barn,
om end lidt uselvstændig. Vi har jo Lov til at skrive og give dem vore gode Raad; de er heller ikke
let stillede deroppe saa langt fra Livets Rørelser.
Anna og Holger er nu midt i deres Byggeri. Om 8 Dage kommer Hess og indlægger
Varmeledningerne, saa kan de vist slet ikke være i Huset, men flytter nok herop en lille Tid. I
forrige Uge var de paa en dejlig Biltur i Sønderjylland med Østergaard Hansens, og Forstander
Schou kjørte for dem. Ved den Lejlighed besøgte de Holger Boeck [Annas bror var sagfører i
Åbenrå], som har et smukt Hjem og en meget tiltalende Kone. Holger har en behagelig Stilling, vor
Holger mener jeg. Hver Dag, naar han er færdig med det daglige Slid paa Sygehuset, sin store
Konsultation og sin Middagshvile, kjører han rundt i Bjerre og Hatting Herreder, beundret og
afholdt, hvor han staar og gaar. En Gang imellem kjører jeg med ham og ser mig lidt om; især
interesserer det mig, naar Turen gaar til de gamle kjendte Steder med de mange Minder og
undertiden et gammelt kjendt Ansigt med et venligt Smil. Der er Tale om, at det kan gaa saa galt, at
Lægeforeningen forbyder Sygehuslægerne at praktisere. Det vilde være kjedeligt for Holger og lidt
vanskeligt her i Hornsyld, hvor de alle 3 har nok, da Far jo ikke behøver ret meget og ikke er nogen
slem Konkurrent, saa de andre ret roligt henviser til ham, naar de selv er borte. Nu skal Dr. Jacobsen
f. Eks. til Tyskland i 3 Uger, og saa er Far konstitueret i den Tid og jo godt inde i Sagerne.
Nej lille Johs, jeg tænker ikke, det bliver denne Gang, at Far og jeg kommer ud at se os om. Da vi
var unge, kunde vi ikke med den Familie vi havde, og nu er i al Fald vist Far bleven for gammel, og
upraktisk til saadan noget har han altid været. Det var jo ogsaa helt andre Tider dengang, da rejste
man ikke saa meget. Jeg finder det heldigvis heller ikke kjedeligt at leve mellem de samme
Mennesker Dag ud og Dag ind, tværtimod, gl. Tindbæks interesserer jeg mig for, mens mange
fremmede trætter mig. Og alle de Ønsker og Længsler og Savn, der kan have rørt sig i mig bevidst
eller halvt ubevidst i Livets Travlhed og mange Pligter, de er nu kun bleven til en stor og rolig
Glæde over, at jeg snart har naaet Vandringens Maal og ejer det levende Haab. “ Der er hver Glæde
jeg her har mist, hvert Haab som her monne fare”; det er nok for mig. Far synes, at nu kunde
Moster jo have spurgt, om jeg ikke vilde rejse med dem, da det jo gik galt sidst [i 1912]; jeg havde
jo Raad til selv at betale for mig og kunde godt undværes her en Tid, men som der staar i en af
Davids Salmer: “Har jeg ikke tysset og beroliget min Sjæl? som et afvænt Barn hos sin Moder, ja,
som det afvænte Barn er min Sjæl indeni mig.” Jeg er godt tilfreds, hvor jeg er. […].
Der kom uventet et Brev med et andet Skib fra Adda. Hun skriver da ikke andet, end at de har det
godt; de har meget at gjøre med Præsteordinationsfest og Sommerens evindelige Gjæsteri. Nicolai
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er en vældig Jæger og Fanger, havde nylig tilbragt en Nat med Hvidfiskefangst, som bl.a. giver
Mattak [hvalhud].
Elskede, lille Johs, Du er meget i mine Tanker. Gid Du maa være rask og saa faa Dig en god
Hviletid her i Sommer Lev vel, min egen kjære Dreng, og tag kjærlig Hilsen fra Far og Din
hengivne
Mor.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 4 Oktbr. 1922
Min egen, kjære Johs!
Jeg sender Dig min varmeste og kjærligste Lykønskning til Din 26 Aars Fødselsdag. [..]. Far syntes,
Du saa ualmindelig rask og godt ud, men optaget var Du jo. [..]. D. 6 Oktbr for 4 Aar siden vil jeg jo
aldrig glemme, da spaserede vi alle ud til Øresundshospitalet, og Bror havde det den Dag saa godt,
og jeg rejste hjem om Natten og pakkede en Masse Kartofler og Grøntsager ind til Adda, men dem
fik hun ikke nogen Fornøjelse af, for da hun hørte om Brors Sygdom, blev hun saa optaget deraf, saa
hun sansede ikke at faa Sagerne gjemt hen, men lod dem staa og fryse, saa den Vinter havde hun
hverken det ene eller det andet. Det var ogsaa en skrækkelig Vinter her med Mangel paa alt muligt,
og Far var syg og elendig og stokdøv, men man kommer jo igjennem en Del og lærer noget deraf
om Guds Kraft til at hjælpe dem, der stoler paa Ham. For Tiden er Moster nok i den gloende Ovn,
da der er saa meget i Vejen med hendes Børn. Et Par af dem staar uden Arbejde, Anton har mistet
nogle Penge, som han jo ikke har for mange af, ved sit Makkerskab med Hr. Ventegodt, og
Bartholine med de 9 eller 10 Børn er meget svag og langt nede. […]. Far blev tilkaldt [til et
sygeleje], da Holger og Dr. Jacobsen begge var i Horsens med deres Fruer. De overbyder nu
hinanden i Silke-Lampeskjærme, Gulvtæpper og anden Luksus, og heldigvis behøvedes der ikke saa
meget i vor Tid, selv om vi ogsaa havde en fin Omgang. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 28 Dcbr 22
Min egen, lille Johs! Tusind Tak for dejligt Brevpapir, som jeg er lykkelig over og nok skal skrive
flittigt paa. Denne Pakke skulde have været afsted igaar, men Svend Rix meldte sit og Moders og
Kjærestes [Hedda Hald] Besøg med 3 Toget, og saa fik jeg andet at tænke paa. Vi var meget glade
over det Besøg og havde fin Kaffe og pænt Aftensbord, inden de tog afsted Kl. 7½. Kjæresten var
pæn og frisk, og Svend akkurat den Svend, vi holder af fra tidligere Tider. Vi savner Dig, lille Joh’s,
og Rix’s havde jo sikkert ventet at se Dig, men nu kommer Du vel hjem saadan, at vi kan ønske
hinanden glædeligt Nytaar. Hvis Du kommer om faa Dage, kan Kransekagen, som Vivi har bagt
idag, godt staa i Papæsken, til Du kommer tilbage igjen, naar Du lige tager de Stykker Marcipan
bort, som jeg har fyldt Hullerne ud med, men Æblerne og Gaasestegen skal spises med det samme.
Jeg har ikke Tid at skrive ret meget, men vi har det da godt og er glade ved Dedde og Vivi. Idag har
Holgers hele Familie spist til Middag her. Børnene er meget søde. Provst Boeck, Moster Johanne og
Holger og Agnes Boeck ventes her til Nytaar. Far og jeg er bedt til Dr. Jacobsens i Aften og til
Braaskovgaard imorgen. Vivi og Dedde passer deres unge Selskaber, idag paa Apoteket og imorgen
hos Dr. Jacobsens. Vejret er slemt, og Mørket ruger jo over os, men naar det er Frostvejr, klager vi
jo over Kulden. Hav det godt, lille, elskede Johs. Hils Onkel August og Frøken Væver.
Kjærlig Hilsen fra Din hengivne Mor.
Hils ogsaa Mette, hvis Du ser hende.
Agnete og Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
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Hornsyld d. 15 Januar 1923
Min egen, kjære Johs! Idet jeg nu stikker mit nye Brevpapir an, er det vel rimeligt, at jeg nærmest
tænker paa Dig, selv om jeg ogsaa skylder Jer allesammen Brev, og det altsaa ser ret haabløst ud for
mig. […]. Det var morsomt at se Resultatet af Dine og Deddes forenede Anstrængelser, og alene
den Tanke, at I arbejdede sammen, glædede mig. Han er vist meget flittig nu, og det er godt, at han
kan med det ene Øje. Mette hører vi sjældent fra, uden gjennem ham, men det er jo ogsaa en
Vanskelighed, at vi har saa lidt Interesse for den Verden, hun bevæger sig i, og i det Stykke ikke er
bedre end et Par gamle Husmandsfolk. Kun i Aviserne læser vi lidt om Theaterverdenen, og det er
jo ikke opmuntrende, at det kgl. Theater sænker Niveauet og spiller uanstændige Stykker. Saa er det
jo endda et Spørgsmaal, om Mette bliver optaget paa det Kgl., eller om hun maa søge længere ned,
for nøjes med at blive en dygtig Husmoder, som Dedde vel haardt kunde trænge til, det kan hun
formodentlig ikke. Anna er idag rejst hjem for at være i denne Uge hos sin Far og sammen med
Moster Johanne at ordne sin Mors Efterladenskaber lidt. Anna er jo elsket af os allesammen og
savnet, naar hun ikke er her, men det var en Skam at sige, at hun rejser for meget. Dette er jo nu
rimeligt for Provst Boecks Skyld. Børnene bliver mer og mer søde og indtagende. Jeg har tidt været
bange for, at Anna ikke rigtig magtede Opdragelsen, men Resultatet er godt. Saadan kan jeg
formodentlig ogsaa spare mig mine Bekymringer for Deddes og Mettes Menage; det hjælper i al
Fald ikke noget, men det hjælper at lade alle sine Begjæringer komme frem for Gud med Bøn,
Paakaldelse og Taksigelse, og Gud lærer mig selv altid kun at gaa den Vej for mine kjære Børn.
[…]. Far kan nu høre igjen. Det var galt i Julen, foruden Forkjølelse sad der ogsaa noget fast i Øret,
som nu er fjærnet, saa nu hører jeg daarligst af os 2. […].
Kjærlig Hilsen fra Mor.
Påskrift af Jens Thorborg:
Kjære lille Johannes! Ja jeg maa da have et Par Linier med, jeg er bange for at Du ellers kunde
glemme at Du havde en Far. Mor er jo som Regel den, der besørger Brevskrivningen. Det morede
mig meget at se Dine og Deddes Kurver; Godsejer Ravn var her igaar, og ham interesserede de
ogsaa. Det er nogle forskrækkelige Forhold dernede i Tyskland, jeg synes nu at Franskmændene er
for haarde, og jeg troer heller ikke, at de faaer noget godt ud af deres Fremgangsmaade. Men Verden
er jo helt af Lave. Idag kom Skatteskemaet, saa nu skal man jo til at lægge sit Hoved i Blød for at
hitte ud af, hvad man maa og hvad man ikke maa trække fra. Godt er det jo ganske vist, at vi
overhovedet har noget, hvorfra der kan trækkes noget. Vi længes nu meget efter at se vor Kjære
Dreng og haaber da, at Landstinget tager sig en god Fastelavnsferie. Ser Du Vivi? Gid hun snart
kunde faa en bedre Levemaade, jeg tror hun trænger dertil. Hils Dedde og Mette og vær saa selv til
Slut kærligst hilset
af Din egen Far.
Jeg er bange for at jeg ikke har takket for Bogen. Tak da for den!
Holger Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld 15-1-23
Kære Johannes!
Mange tak for bogen, Du sendte os til jul, om Chesterton - den er virkelig meget interessant,
original og fornøjelig. Jeg har læst den i juledagene, og derefter er den gaaet paa vandring i
familien. Og tak for julegaverne til børnene. Det blev naturligvis en stille jul, vi holdt i aar.
Svigermoder fik en meget smuk begravelse fredag før jul - vi kørte der over i auto og havde Mor
med.
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Ved nytaarstid var Svigerfader, Moster Johanne, Holger Boeck og kone her. Det gaar Holger godt i
Aabenraa, men det er aabenbart en meget vanskelig plads. Vi havde det rart sammen. Vi er meget
glade for vor forbedrede lejlighed, som vi glæder os til at vise Dig i færdig stand. Jeg har i disse
dage travlt med sygehusstatistikken 1922 - vi har havt en gennemsnitsbelægning paa 97 - det er
ogsaa alt, hvad vi kan gabe over.
Jeg har i aften studeret kurverne i Finans Tidende, som jo er meget instruktive og overskuelige.
Anna rejser imorgen til Lønborg for at ordne sin moders sager, saa jeg skal være enkemand en uges
tid. Mange hilsener fra os alle her
Din hengivne Holger
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 5 Februar 1923
Min egen, kjære Johs! […]. Det er da saa glædeligt for os at høre, at Du kommer godt ud af det med
Ridderen [må være landstingssekretær Jens Møller], og at det altsaa blev til Tilfredshed det, Adda
lavede, tilsyneladende rent tilfældigt ved Knud Rasmussens Middag paa Skydebanen. [Adda havde
nævnt far som mulig kandidat til en stilling i landstinget til Jens Møller, der var gift med en søster
til Knud Rasmussen]. Nu varer det slet ikke saa længe, før vi kan sende Adda, hvad vi har skrevet i
Vinterens Løb - jeg da - , og før hun skal sende sine 2 elskede Drenge herned [Nicolai & Knud
Erik]. Saa vil hun nok selv længes herned, men det vil jo ikke blive let for dem at blive løst fra alt
det deroppe. Jeg tænkte meget paa Frederik, da der var Mulighed for, at [grundtvigianeren C.W.]
Schultz Lorentzen kunde være kommen til Ribe. Lektor er vist det af alt i Verden, Fr. helst vilde
have været. Nu blev vor kjære, gl. Pastor Olesen Bisp, og det glæder mig. I Roskilde bar de sig
dumt ad. Jeg synes, Ricard skulde have trukket sig i Tide; det havde været ligesaa ærefuldt som at
falde for Hr. F. W. Det bliver højtideligt for de 2 Brødre A. [Johannes og Valdemar Ammundsen] at
blive indviede til Biskopper samtidigt.
Margrethe skriver, at hun nu er saa vidt, at hun skal indgive sin Ansøgning om fast Ansættelse i
Usserød. Jeg har aldrig været klar over hendes Forhold til Skolevæsenet, men haaber inderligt det
bedste for hende og de to elskede, smaa Børn. Skriv engang lidt til hende, det ønsker hun meget.
Dedde og Mette er saa glade for Dig og Vivi, ja Gud ske Lov, naar der er gode Familieforhold.
Anna og jeg er da ogsaa som et Par røde Køer. Det er noget af det, jeg kan lide hos Frk. Hansen, at
hun elsker sine Forældre og Søskende. Igaar sad hun og fortalte mig om dem hele Eftermiddagen.
[…].
Note: 1922/23 var der ikke mindre end 5 bispevalg, hvor Indre Mission, Kirkeligt Centrum og
grundtvigianerne havde hver deres kandidater, undtagen de steder, hvor de to første retninger stod
sammen mod den sidste. I Roskilde havde de imidlertid opstillet hver sin kandidat med det resultat,
at den grundtvigianske valgmenighedspræst Fonnesbech-Wulf vandt valget, selv om han havde
færre stemmer end Indre Missions Olfert Ricard og Kirkeligt Centrums Martensen-Larsen
tilsammen.
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 19 Februar 23
Min egen, kjære Johs! [….] Professor Saugmans Begravelse var meget højtidelig. Kl. 12 indfandt
vi os i Stouby Kirke, hvortil han var ført i Søndags fra Kjøbenhavn. […]. Saa kjørte vi ham til
Sanatoriet og fulgte ham tilfods gjennem [sanatorie] Parken til et højt Sted i Skoven nærved
Stranden, som Biskop Olesen indviede til et Hvilested for ham og hans indtil Opstandelsens
Morgen. Og et skjønnere Hvilested kunde man ikke finde, og som Saugman var elsket og beundret
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paa Sanatoriet, vil hans Gravsted nok ogsaa blive smykket og holdt i Ære i lange Tider. Derefter
spiste vi til Middag. Vi Lægefamilier var indbudt og foruden os bespistes en Mængde af det store
Følge. Tilsidst var vi med Fru Saugman lidt hjemme, og saa kjørte vi og var her Kl. 8. Biskop
Olesen tog med Holger hjem og sad og fortalte morsomme Historier om Aftenen, bl.a. følgende:
“Mens jeg var Præst i Horsens, skulde jeg begrave Stumperne af en Mand, der var bleven kjørt over
af Toget. Under hele Højtideligheden paa Kirkegaarden, vilde Konen absolut springe ned i Graven
til Manden, og 2 behjærtede Mænd maatte gribe hende og holde hende fra det med Vold og Magt.
Da jeg saa havde forrettet Jordpaakastelsen, sagde jeg: Lad hende saa kommer derned, men saa
vilde Kjællingen ikke.” Holm er da bleven gift med Frk. Helleberg, og de har nok holdt deres Indtog
paa Borchsminde. Thrane er jo flyttet til sin Gaard, men var her efter sin Motorcycle og bestilte en
smuk Krans til sin Mor, som han holdt meget af. Jammen, De holder da ogsaa af Deres Far foreslog
Fru Berthelsen. Ja, skidt, lad mig saa faa en Buket til ham ogsaa. Kjbmd. Christensen er død og
begravet og sat i Himlen og alting. Provst Kierkegaard talte næsten om ham som vores allesammens
Far, og sagde, at til ham søgte vi alle for at blive vederkvægede baade til Legeme og Sjæl. Holgers
40 Aars Dag fejrede vi da med et større Chocoladegilde dernede om Aftenen. Bliver det til noget
med den Levinsenske Stambog? Der er kommen en lille Pige til Verden paa Sygehuset, som har min
Fætter, Grosserer Levinsen i Hørsholm til Oldefar og Pastor Fibiger i Kjbhvn. til Morfar. Den lilles
Far er Reservelæge paa Vejlefjord. Spis nu det Stk. Kage, jeg putter i Pakken og lev vel! Kjærlig
Hilsen fra Far, som gaar med Tandbyld og fra Din egen, hengivne Mor, som holder meget af Dig,
lille Johs!
Note: Farmors farbror, birkefuldmægtig i Hørsholm Jens Levinsen (1807-66) var far til grosserer
Gottlieb Levinsen (1836-1927). Hans søn, lægen Valdemar Levinsen, var åbenbart gift med en
datter af den kendte indremissionske præst, A. Fibiger (1868-1937), som i 1923 var præst i Elias
sogn i Kbh.
Jens Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
[indlagt i samme brev]
Kære Johannes! - Ja Jeres Boligplaner har jeg ikke noget imod og vil gerne støtte dem pekuniært,
saafremt de virkelig kan siges at være fornuftige. Det forekommer mig dog ikke at være saa heldigt
at købe i Øjeblikket; ved at vente noget vil man nok kunne faae billigere Køb. Men først og
fremmest kommer det jo an paa, om det er saa rart at boe i Gentofte som dog ligger et stykke Vej fra
de resp. Arbejdspladser. [… ].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Kbh:
Hornsyld d. 2 Marts 1923
Min egen, kjære Johs! Tak for længe ventet Brev. Vi synes paa en Maade godt nok om Jeres Villa,
men der er jo meget at overveje. Penge kan Du godt faa. F. Eks. kunde jeg da godt sætte de 6000 Kr.
i Foretagenet, som jeg arvede efter Onkel Fr, og som Margrethe faar Renterne (300 Kr) af hvert Aar.
Saa var jeg fri for dem - paa nær at svare Skat af dem - og Du kunde give M. Pengene. Men jeg
troede, at Du vilde til Amerika, i al Fald at Du vilde søge anden Stilling, og det er jo noget af det,
der skal overvejes nøje, om Du kan binde Dig til at bo et Sted, hvor Du ikke faar Dit Arbejde, eller
om Du vil have Dine frie Hænder. Vivi, mente vi jo nu ogsaa, havde godt af at bo ved sin
Arbejdsplads [Statens planteavlslaboratorium i Sorgenfri] og slippe for Jernbanerejserne, men hun
ved da i al Fald, hvor hun skal være fremdeles, om ellers alt gaar vel. Hvis Du gjør Alvor af Planen,
maa Du jo have en sagkyndig Mand ved Din Side for ikke at blive taget ved Næsen, og Du maa
sikre Dig mod Svamp og Rotter og andet fælt og se paa, om der er gode Kakkelovne, da en Villa jo
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er kold. Kan man faa en Villa under en 20-30.000? Den maatte jo være saa stor, at Du kunde gifte
Dig, om Du vilde, for jeg har da ikke opgivet Haabet for Dig endnu, eller at jeg maaske kunde bo
sammen med Jer, hvis jeg bliver den længstlevende; saa af den Grund var det jo godt at have en
Pensionær eller 2, der kan hældes ud. Far mener da ikke, at han vil herfra i sin Levetid. Han har lige
været meget forkjølet og haft en slem Tandbyld efter Saugmans Begravelse, men han er helt rask
igjen. Nicolai var jo sød og rar at have, men paa en Maade er det jo nemmere at have en fremmed,
for hvem skal stoppe hans Strømper og sørge for hans Tøj? Jeg sidder om Aftenen og spekulerer
paa, hvad jeg nu kunde undvære til saadan en lille Menage, og jeg kunde nok hjælpe noget til. Du
har da ogsaa Divan og Skrivebord, og den lille Kommode regner jeg for Din private Ejendom, og
Vivi har jo til en Dagligstue, men Kjøkkentøj og Service manger I. Og saa skal I selv betale Lys og
Skatter og Reperationer og formodentlig holde Pige; og Kort paa Jærnbanen, men det vigtigste og
afgjørende er jo Dine Fremtidsplaner og Muligheder, at Du ikke skal være bundet i Dine
Bevægelser.
Margrethe søger en Lærerindestilling i Helsingør og synes at have nogen Udsigt (af 41 Ansøgere).
Jeg vilde gjærne have hende til Helsingør og ønsker i høj Grad hende og de smaa et fast Hjem igjen
efter denne Flakken. Redaktør Thalbitzer [far arbejdede stadig på Finanstidende også] har vel ikke
Forbindelser der ved Skolevæsenet? Børnene har nu haft Mæslinger foruden Dangs Kighoste. Ja,
maatte M. dog snart faa noget blivende! Synes Du ikke ogsaa, Helsingør var et rart Sted. Hun er den
eneste Ansøger, der har været personlig tilkaldt. Hvis hun faar det, mener hun, at hun skal have
Gymnastikkursus i Sommerferien. Kjære, søde, lille, elskede Johs, Du hørte saa nok ikke Biskop
Olesen, vor rare, gamle Præst. Lev vel! Kjærlig Hilsen fra Far og Din egen, hengivne
Mor.
Marie [f. Andersen] og Otto [Guldborg Faber] har faaet en lille Søn [Arne].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs Thorborg i Tjørnekrogen 6, Gentofte:
Hornsyld d. 6. April 1923
Kjære, lille Johs og Vivi! Ja saa tillykke mere Jeres Villa da! Det vil jo være en ukjendt og stor
Glæde for Jer at eje Huset, I bor i, og Jorden, I træder paa. Maatte saa Glæderne rigeligt opveje
Besværlighederne og de forøgede Udgifter for Jer. Jenny Madsen bliver vist paa Missionshotellet i
Sommer, saa hvis vi skal prøve paa at skaffe Jer en, er det vist paa høj Tid, eller nærmest for sent til
Maj, for de gode gaar jo ikke ledige nu, derimod kunde vi nok skaffe en god til Efteraaret; maaske
hende fra Rohden. Men saa maa I jo tage, hvem I kan faa, foreløbig eller spise Middag ude og faa en
Kone et Par Timer daglig. Det kunde jo bedst gaa nu, da der ikke skal fyres, og saa maatte I jo sende
Jeres Tøj hjem til Vask. [Om diverse gaver til hjemmet, og om pastor Boeck, der agter at flytte til
Horsens]. Lille Dang er meget sød og ogsaa nem nok, heldigvis rask. Jeg er jo roligst for ham, naar
jeg har ham for mine Øjne. Jeg har allerede syet 2 Par Bukser til ham paa Annas Maskine. Jeg er jo
udsat for en haard Kritik fra Annas Side, for hun kjøber jo bare ind og forærer alt bort, som trænger
til Reparation. Der er en voldsom Træthed over mig, og Neta [pige i huset] er af dem, som stadig
skal ses efter og ikke bliver mere selvstændig. […].
Jens Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld 6/4 23
Kære Johannes! Du skriver ét Sted i Dit Brev, at det er 5000 Kr. og et andet Sted at det er 4500
Kroner, Du skal have til den 16de. Vil Du ikke nok nærmere meddele, om det er den første eller
sidste Sum, det drejer sig om. Det er for vort Vedkommende ligegyldigt, om det er det ene eller det
andet. Holger overtager at levere 5000 Kroner; han har dem i rede Penge i Ugens Løb, og de skal
blive sendt senest Fredag d. 13de. Vivis Obligationer skal jeg imorgen anmode Banken om at sælge,

155

jeg kommer nok derind imorgen. Jeg har opsagt 2000 Kr. i Sparekassen til først i næste Maaned; til
den Tid vil jeg altsaa kunne overtage din Obligation. Vil Vivi forinden Obligationssalget ogsaa have
de Penge hun har paa Bankbog og Sparekassebog udbetalt? I saa Fald maa jeg jo have Fuldmagt; jeg
vedlægger en saadan fra Sparekasssen, hvor der indestaar ca 600 Kroner. I Banken for Horsens og
Omegn staaer der godt 250 Kroner, her har Indlaansbogen B. No 6474. Ja saa er der vist ikke mere
andet end at ønske til Lykke med Købet. Kærlig Hilsen til mine kære 3 Børn.
Far.
Agnete Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 23 April 23
Min kjære, lille Johs! Jeg skrev til Vivi i Lørdags, at jeg vilde sende Sagerne Torsdag, men jeg kom
i Tanker om, at det er Helligdag paa Fredag, og Snedkeren har bedst Tid at hjælpe mig lidt med
Pakningen imorgen, saa nu tror jeg alligevel, jeg sender det Onsdag, saa har I det nok om Lørdagen.
Er Du saa derude og kan faa det hentet? Det kan vel ikke tænkes, at det er der allerede Dagen efter
(Torsdag.) Hvordan faar Du Dine Ting flyttet? Du kan vel ikke benytte det samme Kjøretøj til at
bringe min Forsendelse fra Stationen i Gjentofte. Faa nu endelig med det samme alt med, hvad der
tilhører Dig. Jeg sender Dig Din Barneske og din egen Ske og Gaffel, Servietring og 2 Theskeer,
men hvor skal I have det daglige Sølvtøj liggende, hvis Piedestalen staar ovenpaa i Vivis Værelse?
Mon I ikke dertil skal bruge det lille Konsolskab af Onkel Fr’s? Saa maa Du virkelig ikke lade det
blive, for Onkel Aug. har mere end nok, og kan det ikke f. Eks. staa i Jeres Entré? Det værste for Jer
er nok, at I ingen Spisestue har, men med Tiden kan I jo, hvis I faar Raad til det, tage Din lille Stue
dertil og saa lade være at leje Værelset ud, som saa skulde være Dit Soveværelse. Jeg haaber jo, I
foreløbig kan bruge Kjøkkenet eller, naar det er varmt, spise i det frie, maaske i den lille Gaard. Alt
maa jo være saa nyt og pænt, og Skarnspanden kan da staa i Vaskehuset eller Cycleskuret. Men et
Bord mangler I vel. Ja, det er ikke godt at tænke sig til, hvordan I skal, naar man ikke har set
Lokaliteterne, men jeg maa jo sige, jeg tænker meget paa Jeres Menage. [… ]. Sukker- og
Flødekande er ikke kommen fra Guldsmed endnu, men det bliver nok pænt. Men I skal ikke lige
sætte det for Onkel August, hvis han engang besøger Jer, hvad jeg haaber. Hvor vil jeg dog være
glad, om Du nu faar Ferie fra Rigsdagen og kan faa lidt Tid for Hus og Have. Lidt Redskaber maa I
jo ogsaa have, saa der er jo mange Ting at anskaffe, Vanddtøj f. Eks. Servanten har Neta malet
indeni. Dang er meget sød og han bliver bedre til at gaa og mere sig selv nu, da han bliver kjendt. Vi
er meget gode Venner. Har Du saa 2 Plaider? Den ene er min, og den skal jeg have ved Lejlighed.
Det gamle Divantæppe kan Jeres Pige vel bruge. […]. Farvel, elskede, lille Johs; saa skriver jeg her
for sidste Gang til Dig i Bartholinsgade, mit gl. Hjem med mit Arvegods efter Far og Mor. Kjærlig
Hilsen fra Mor.
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Tjørnekrogen 6 i Gentofte.
Agnete Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 3 Maj 1923
Kjære lille Vivi og Johs! […]. Efterhaanden er alle Foræringer gaaet over paa mig, og Far har
egentlig ogsaa nok at gjøre med de store Udbetalinger til Dedde, men jeg er jo sparsommelig og faar
ogsaa noget tilovers af mine 200 Kr. i Husholdningspenge. [… ].Saa er vi da meget lykkelige over,
at Vivi nu har faaet Frøken Madsens Stilling ogsaa, hvad Løn angaar. Til Lykke med det; det er jo
saa rart for Jer nu, da I jo sidder med de store Udgifter. At det ellers kan blive dejligt for Jer, tvivler
jeg ikke om, men glem nu ikke Ham, fra hvem al god Gave kommer, Helbred, Kræfter og al
Fremgang i Livet, og tænk paa, at hvis Herren ikke bygger Huset, arbejder Bygningsmændene
forgjæves. Anna og Holger har det jo prægtigt i alle Maader, og Holger er en god og rar Søn, men
han har jo aldrig Tid til at tale med mig, saadan som Bror havde, saa jeg synes, jeg vilde staa mere
fattig, hvis han nu døde, og Holger lovede dog saa godt engang i den Retning. Men Anna fører jo et
fuldstændig verdsligt Regimente. Børnene gaar i Danse- men ikke i Søndagsskole, og Mudde sagde
en Dag, hun besøgte os: “Farmor, vi beder ikke Bordbøn nede hos Onkel Holger.” “Hvad gavnede
det om Du vandt den ganske Verden, men tog Skade paa Din Sjæl?” Hvor var det et smukt
Skudsmaal, Professor Westergaard fik! Var der blot mange som ham.
Fru Saugman er da kommen helt nedbrudt paa Sygehuset og fuld af Bekymringer for alting. Hun er
jo saa godt vant og mener nu næppe, at de kan faa Føde og Klæder, men synes, at Manden har givet
alt for meget bort, mens han levede. Hun kan næsten ikke udholde, at andre nu skal have deres Hus
og deres Stilling, og Flytningen staar for hende saa besværlig, som om aldrig nogen havde flyttet
før. Hun faar 4000 i Pension og Livrente og 4000 i Rentepenge, der er jo ikke mange, der har saa
meget, men hun skal give 1500 i Leje af en 4 Værelsers Lejlighed, hvor der ikke engang er Plads til
en Pige. For Aage skal bo hjemme for at spare. Hvad mener I om en Menage uden Pige, og en løs
Hjælp render da snart fra det stakkels nervøse Menneske. Igaar, da jeg saa til hende, fantaserede hun
lidt om, om ikke Joh’s kunde hjælpe hende lidt med Indflytningen, hun mener vel, Du har nu
Øvelsen, og hun staar saa temmelig ene i Verden, men forhaabentlig bliver hun her, mens den
stakkels Elisabeth ordner Auktion, Flytning og det hele.
Frimodt-Møller er kommen til Holger og vil gaa paa Sygehuset i 14 Dage. Holger er en stor Mand
og tager i Praksis lige til Fredericia. Med Biler er der jo ingen Grænser mere. […]. Dang er sød og
morsom og strutter af Sundhed. Igaar Middags nynnede jeg: Har idag jeg kjære Gud, syndet o.s.v.,
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saa sagde han straks: Ja, Farmor, det er den, vi synger om Aftenen, men Du maa saamænd godt sige
den for mig. Igaar og idag har han kjørt Tur med Dr. Jacobsens, og naar Vejr og Føre er godt, har
han travlt i Gaard og Have, men det har jo en Tid været vaadt og koldt. Mudde falder nok ogsaa lidt
i Lave hos Holgers; naar vi nu engang skal af med dem, vil jeg nok savne dem.
Her har været nogle Gratulanter til Far. Han bryder sig ikke saa meget om Ridderkorset, men
skade kan det da heller ikke. Vi blev meget gladere over Vivis Forfremmelse, som vi fik Brev om
samme Dag: Maatte I nu faa megen Glæde af Jeres lille Hjem. Hvor spiser I? Kunde Skrivebordet
staa i Johs’ Soveværelse. Nøjagtig Beskrivelse ønskes. Kjærlig Hilsen fra Jeres egen
Mor
Jens Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld 3/5 23
Kære Børn! Tak for Brevne vi fik igaar. Og saa til Lykke med at I har sat Foden under eget Bord.
Gid I nu maa opleve meget lykkeligt og godt i det nye Hjem. Og Dig kære lille Vivi maa vi jo tillige
ønske til Lykke med Forfremmelsen, vi er jo ikke fri for at være lidt stolte af Dig, og glade det er vi
over at det gaaer vor elskede lille Pige saa godt. Ja jeg skal jo engang paa Takkevisit hos Kongen,
og saa faaer jeg da Lejlighed til at besøge Jer, - det bliver maaske engang i Slutningen af Maaneden.
Nu kan vi nok snart vente Hans Egede, om en halv Snes Dage antager jeg; efter den traadløse staaer
jo alt godt til i Grønland, saa forhaabentlig bliver det gode Efterretninger vi faaer med Skibet.De kærligste Hilsener til Jer begge fra Far.
Hils Tante Petra og Bitten [Ruge], som begge har hjulpet Jer paa forskellig Maade ved
Indflytningen.
Agnete Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 4 Juni 1923
Elskede, lille Vivi og Johs! Far kom glad og rask hjem i Tirsdags og var saa godt fornøjet med Jer
og Huset og det hele og ogsaa glad over at være hjemme igjen. Men iforgaars Eftermdg, da jeg kom
hjem fra mit daglige Besøg hos Fru Saugman, maa der være indtruffet en mindre Hjerneblødning,
for han var underlig forvirret og usammenhængende i Tankegang og Tale. Efter at være kommen i
Seng, sov han roligt, og igaar haabede vi paa Bedring, men denne Nat har været urolig, saa vi ved
slet ikke, til hvad Side det vil gaa. Der er slet ikke nogen Behandling, saa jeg er foreløbig gladest
ved at have ham hjemme, og han er kjærlig og god og meget glad ved at have mig hele Tiden, saa
kun, hvis han bliver daarligere, eller det bliver langvarigt, skal han paa Sygehuset, hvor de jo ogsaa
vil gjøre det godt for ham. Det var dejligt, at han besøgte Jer, saa nu skal I ikke komme rejsende;
man kan ikke tale rigtigt med ham, og han skal kun have den størst mulige Ro. Han kan ikke huske
Jeres Navne og ikke opfatte dem, naar jeg nævner dem, saa naar han taler om hende eller ham, ved
jeg ikke, hvem han mener. Men nu, Kl. 10, da jeg sagde, at han skulde sove, og jeg skulde skrive til
Børnene, sagde han dog: “Hils dem.” Han taler undertiden om “de kjære, søde”, og saadan er han i
al sin Omgjængelse, stille og god. Nu er den Dag jo kommen, da det er dejligt at have Holger og
have Sygehuset i Baghaanden, og det bedste af det hele er at ville det, som Gud vil, for saa lægger
alle Storme sig, og der bliver kun en mild Sorg. “Thi, naar vore Liv er i Guds Haand, Guds Ord i
Mund og Hjærte, da brister for os alle Baand, som pine kan og smærte; Da aabner sig, som aldrig
før, Guds Riges Port, Guds Huses Dør, og Livets Kilder alle.”
Provst Boeck har taget sin Afsked som Provst, men bliver i Præsteembedet foreløbig, saa Vivi skal
vist ikke gjøre Regning paa noget der af Boet [der havde været tale om, at han ville flytte til
Horsens]. Rabarber er vel intet værd iaar, ellers vil jeg gjærne sende nogle, for her er saa lidt at
gjøre for Neta i disse Dage. Hovedrengjøringen var vi lykkeligvis lige færdige med. Kartofler kan I
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faa, saasnart I skriver derom. I skal nok faa Brev hver Dag, saa snart der er en lille Smule
Forandring til den ene eller den anden Side; hvis I ikke hører staar det stadig hen i den samme
Uvished. Skriver Vivi selv til Rohden? Lille Johs! Du vil vel ikke fra Kontoret ringe til Onkel Aug.
og Moster, at Far er syg; jeg vil jo gjærne, at mine Søskende skal tænke paa mig, og jeg har nok i at
skrive til alle mine Børn. De kjærligste Hilsener fra Jeres egen
Mor.
Dang straaler af Sundhed og luger Stenbro sammen med Neta. Hun omgaas ham saa fornuftigt, og
Vejret er heldigvis godt nu. Far var veltilpas Lørdag Middag og anstrængte sig ikke noget den Dag,
men laa roligt paa sin Sofa, da jeg fandt ham. I Formiddag sover han. Naboerne modtages i
Gangdøren og maa ikke komme ind til ham. Det var Dedde, der skulde have 5 Kr. fra Adda, og
Gikker 2 Kr. fra os.
Agnete Thorborg til Vivi Thorborg i Gentofte:
Hornsyld d. 29 August 1923
Min kjære, lille Vivi! Det gik heldigvis godt med Far dengang. Han er falden mere til Ro, taler ikke
saa meget om at komme herfra og ved, at her skal ske noget paa Fredag. Da vil vi nemlig tilbyde
Sygehusbestyrelsen at leje vort Hus for 1200 Kr. aarligt paa den Betingelsen, at vi bliver i den ene
Halvdel for 500; de 200 er saa for Karleværelset. Saa kan vi se det an, om Far lever eller dør, og om
han føler sig tilfreds, og viser der sig noget andet, kan vi flytte herfra naarsomhelst og lade
Sygeplejerskerne rykke ind i vort Sted. Vi kan vist faa det meget rart i vor 4 Værelses Lejlighed
med Kjøkken, Spisekammer, Entré og Loftsværelser, og Haven skulde Sygehuset tildels overtage.
[…].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 23 Septbr. 1923
Kjære, lille Johs og Vivi! [….]. Vi har haft en forfærdelig uhyggelig Tid med Spisestuen flydende
over af Indholdet af Spisekammer og Kabinet, men nu er vi færdige til Indrykning i vor nye
Lejlighed og mangler saa kun at fernisere Spisestuegulvet, før vi kan rydde Dagligstuen. Der skal
Far saa opholde sig imorgen (med Ild i Kakkelovnen) mens vi flytter hans Stue, og gid han nu maa
blive lidt tilfreds med det hele. For mig er der jo, som for Mark Tapley, Ære ved at være munter,
naar man gaar og slæber som et Asen og saa kun hører Klager og Besværligheder af Far, som dog
ikke er bleven besværet med nogensomhelst Ting. Men han har haft en mindre god Periode, og hans
Trang til Virksomhed giver sig nu det Udslag, at han tror, han skal sørge for alting ogsaa for mit
gamle Tøj oppe paa Loftet. Og Klædeskabene staar for nær ved Skorstenen; der har de nu staaet i
tyve Aar, tænker jeg, og saadan er der de 100 Ting, som Far fra tidligst Morgen forsikrer mig, at det
kan ikke gaa an, der er ikke Tale om, han kan ikke forstaa o.s.v. Talen er daarligere, end
nogensinde, og Appetitten retter sig efter Humøret. I Middags erklærede han, at han havde ikke Lyst
til at spise, men da jeg saa heldigvis havde Kyllingesteg, gik det dog udmærket. Den lille Neta er
næsten min største Opmuntring, men nu blev jeg alligevel træt af at gaa og vente paa, om hendes
Bedstemor blev syg eller rask, saa jeg har fæstet en 16 aarig Urmagerdatter fra Gramsrode, som jeg
tilfældigvis kunde faa. 45 Kr. var ogsaa for meget til den lille Lejlighed, og Neta vilde ikke holde
Reservelægens Lejlighed i Orden; den nye skal have 25, og Neta er alligevel ikke god til at gjøre
noget paa egen Haand. […].
Nej det er ikke godt med Far. I Eftermdg har han pludselig været saa vred over, at jeg har sagt
Telefonen af; det har han vidst i flere Maaneder. Jeg vilde spare ham for Pengene, som han var saa
bekymret for dengang, og mente, at det var kun et Savn for mig, men idag siger han, at jeg vil gjøre
det til, at han er gal, og han hentede sine Papirer og viste mig sort paa hvidt for, at han er Læge ved
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Jærnbanen til 1 April og derfor er nødt til at have Telefon. Saa smækkede han Døren i og sagde at
han vilde ikke spise i Aften. Saa gransker han i Reglerne for Lægernes Sygekasse og siger:
“Uhelbredelig Sygdom! Der er da ingen, der kan sige, at jeg er uhelbredelig. Naar en Mand kommer
til mig en daarlig Finger, saa siger jeg ikke, at han er uhelbredelig. Stakkels Far! Jeg vilde saa
gjærne gjøre ham tilpas, men det gjør det jo ikke bedre, at han ikke kan forstaa, hvad jeg forklarer
ham. Igaar kom her saa mange Visitter, saa her var næsten Trængsel, Fru Hjort, Dr. Jacobsen, Frk.
Andersen, Dr. Jørgensens og Dr. Levinsens fra Sanatoriet paa Afskedsvisit. Ellers er mine
Raadgivere Apotekeren paa Harejagt og Anna og Holger paa Biltur til Hjørring og flere Steder. Jeg
er ikke saa kjed af det, for jeg ved jo, det er Sygdom med Far; det er ikke for at klage, men jeg
synes, I skal vide, hvordan han har det. Det kan jo blive bedre og det kan ogsaa blive meget værre.
Det var da morsomt I havde Rix’s. Gid jeg nu kunde have gratuleret Jer paa Fødselsdagene i eget
Hjem, men den Dag kommer nok. Lev vel! De kjærligste Hilsener fra Jeres egen
Mor.
Agnete Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 4 Okbr 1923
Min egen, lille Johs! Saa sender jeg Dig mine allerkjærligste og bedste Lykønskninger til Din
Fødselsdag. Jeg tænker, Du har nok at gjøre nu, da Rigsdagen ogsaa er begyndt. Gud give Dig
Kræfter og Lyst til Arbejdet og Hvile og Opmuntring hjemme i Jeres lille, hyggelige Tjørnekrog.
Min Fødselsdagsgave bliver iaar vel Klaveret, Spejlet og Bordet til Jer begge. Jeg kommer aldrig ud
og er ikke “fuld af Idéer”, som Dr. Oluf Thomsen skrev om Bror. Gid Snedkeren nu snart vilde
pakke de Ting ind for mig, han har saa travlt for Tiden, saa vi kan slet ikke faa ham. Men naar
Holger kommer hjem, gaar det nok; han, den store Arbejdsgiver, kan faa det, som han vil. Jeg kan
glæde Jer med at fortælle, at Far har det godt for Tiden og er mild og god. Gud ske Lov, at det ikke
er lige galt altid. Han har ikke kunnet taale Flytningen i sit stakkels Hovede, og skal vi flytte en
anden Gang, maa jeg se at at faa ham anbragt i et roligt Sted imedens. Jeg gjorde det saa lempeligt
for ham som jeg kunde, og havde altid et varmt Sted til ham, men han kunde ikke finde Ro og
gjorde det meget svært for mig. Vi har det rigtig rart indrettet, og de store Stuer staar tomme og
venter paa Haandværkerne. Jeg er glad, at vi fik flyttet ind, inden Efteraaret rigtig begyndte. Jeg er
lige saa længsesfuld efter at vise Jer Jeres gamle Hjem, som efter at se Jeres nye.
Far ligger nu paa sin Sofa om Aftenen, til han har læst begge Aviser. Jeg synes, at han følger rigtig
godt med, kan more sig over et og andet og bemærkede igaar: Her staar om et nyt
“Udskyldningsapparat”; det er da forkert. Iaftes sagde han ogsaa: Ja, jeg er jo slet ikke gal; jeg er
ligesaa klog, som de andre, men kan blot ikke rigtig tale. Jeg synes, han sover udmærket om Natten,
og han staar op Kl 10. […]. I Eftermiddag skal jeg, enten det piber eller synger, til Kvindemøde i
Præstegaarden; de er rent ulykkelige uden mig, og jeg kan ikke sige, Far har det saadan, saa at jeg er
betænkelig ved at gaa fra ham; det er bare svært for ham at faa Tiden til at gaa, naar han ikke kan
komme i Haven; det er ogsaa svært at underholde ham med det Sprog og den Forstaaelse, men nu
faar jeg jo Tid til det. Ja, jeg har da altid nok at gjøre; inden jeg nu faar gjort Orden i alle mine
Skuffer. Jeg tror ikke, jeg vil savne Telefonen, som næsten aldrig ringede og alligevel skulde passes,
saalænge vi havde den. […].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 6 Nvbr. 1923
Mine 2 kjære, Vivi og Johs! Mange Tak for Jeres kjærlige Lykønskninger; det var da min Glæde
igaar at vide, at jeg havde Børn, der holder af mig, og saa er jeg jo ogsaa til lidt Nytte her nu, da Far
vilde være ganske hjælpeløs uden mig. Han ser rask og godt ud og er ogsaa ret godt tilfreds, saa det
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staar ikke saa galt til lige for Tiden. Talen er elendig, og Opfattelsen heller ikke god. Det første han
sagde til vor lille 15 Aars Pige, da han mente at skulle konversere hende lidt, var: Hvormange Børn
har De? Hvortil hun dog meget fornuftigt svarede: 4. Hun tuder af Længsel og er slemt forkjølet og
har Mavepine, og Faderen narrede mig med hendes Alder, for han gav hende ud for 16 Aar, og hun
er nylig fyldt 15. Hun gjør ganske pænt rent og er en lille forsagt og stilfærdig en, som ikke kan
holde Øjnene aabne længere end til Kl. 8 om Aftenen, altsaa et rent Barn. Et Aar gjør jo meget i den
Alder. Fru Carstensen forærede mig en dejlig And, og jeg bad Anna og Holger og Else til Midddag
igaar og bespiste dem godt. Da min lille Pige var hjemme fra Søndag og først kom med 7 Toget,
havde jeg travlt, og træt var jeg, men jeg maatte alligevel Kl. 3 i Præstegaarden til Møde, som
skulde have været idag, men blev forandret paa Grund af, at Jens Pedersen er død og skal begraves
idag med stor Staahej. Jeg var deroppe med en pæn, hjemmelavet Krans, og der var en Mængde fra
Gartner Berthelsen, alle ens! Ogsaa en stor fra Kone og Børn med Palmegren og Silkebaand; de kan
jo ikke sanse at binde en fra hans Have. Frk. Graae og Frk. Andersen sendte mig en dejlig
Chrysantheum igaar med den Motivering, at jeg kom saa lidt ud og trængte til lidt kjønt at se paa;
ellers er det forbudt, men Frøken Mørck sendte mig ogsaa en pragtfuld Buket. Dr. Jørgensens sendte
mig en fin Æske Chocolader, som jeg aldrig spiser, og Fru Møller en Æske Sæbe; (jeg vasker mig
da engang imellem.) Anna lovede mig noget; hun kunde jo passende have tænkt paa det i Kjbhvn,
hvorfra de selv medbragte adskillige Kostbarheder. Else bragte mig et Par Roser, og det er de første,
jeg har faaet fra deres overdaadige Have. Men Anna er jo ikke betænksom, men heldigvis, saa
elsker jeg hende, som hun er, og kommer udmærket ud af det med hende. Morsom kan hun jo ogsaa
være som Værtinde som i Lørdags, da Holger tog mig med derned for at beundre en Sekretær, som
de havde faaet efter Fru Boeck. Da var Anna søvnig og rejste sig ikke op fra Stolen, mens jeg var
der; til Gjengjæld bad hun os saa til Kyllingesteg næste Dag. Da vi saa kom til Bords, begyndte
Anna med at fordele alt Brystet paa 4 Børn (1 fremmed) og Holger fandt med Nød og næppe en lille
Bid til Far, som haardnakket vægrede sig ved at pille Ben paa Grund af sine Tænder, og fordi han er
altid vant til det bedste hjemme. Saa maatte han spise Sauce og Kartofler og “sultede"”da vist.
Bagefter fik vi Ris à la mande eller hvad det hedder, som ikke var ganske, som den skulde være, og
ingen Kaffe, som vi saa gik hjem og tog, men det var altid en Adspredelse, og jeg var fri for at vaske
op.
Onsdag d. 7de
Men Tusind Tak da for Kransekagen, som kom efter at jeg havde skrevet dette, men tidligt nok til
Kaffe med Maranti’s og Fru Urmager Nielsen efter Begravelsen. Hvilken Rigdom! Alt for meget,
kjære Børn. Men jeg holder godt Hus med den og kan have den i lange Tider og er forfærdelig glad
over 2 Kasser er fulde, da jeg nok ikke kan bage saa meget med den lille Hjælp, og her kan jo
komme en og anden for at se vor Lejlighed. Jeg giver Jer paa Stedet Attest for, at knebne er I ikke.
Hvad Gejt [deres unge pige] angaar, da er det lige, hvad man kan vente sig af en lille, simpel
Tjenestepige, og viser, at de hører til et andet Samfundslag, end vi, saa man skal ikke tage sig det
for nær. Nu kjender jeg jo Piger, og jeg tilbringer megen Tid af mit Liv med at nøde dem og proppe
dem til Halsen; det kan lille Vivi jo ikke, naar Du ikke er hjemme, saa Du maa absolut have et
fornuftigt Menneske. De faar altid mest, naar de spiser i Kjøkkenet, og det er ikke til at holde ud at
se dem sidde og sulte sig ved Bordet, og Far sidde og byde dem, saa jeg lader mine spise i
Kjøkkenet om Middagen, naar der er varmt, og smører Maden om Aftenen. Men det kunde da aldrig
have gaaet med Gejt, som hverken var det ene eller det andet, og godt, det er forbi.
Vil I ikke sige til Mette fra mig, at jeg finder det saa umaadelig simpelt. Der kan vi heldigvis stole
paa Dedde; ham trækker de ikke saa let ned. Maaske han kan faa Øjnene lidt op ved dette. Troels
Ravn besøgte os for et Par Dage siden, kjøn og sød og glad ved sine Fremtidsudsigter (dejlig
Herregaard og Bryllup til Foraaret, Kjøbesummen udbetalt af Far og Svigerfar til Frijsenborgs
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Arvinger; Beliggenhed ved Aarhuslandevejen.) Christian Ravns har faaet en lille Pige, Stella
Marguerithe; stor Glæde. Men I kan tænke Jer, Ingrids Forlovelse er hævet. De er meget gode
Venner, men synes, de har for lidt tilfælles. Naa, jeg har nu altid syntes, lille Ingrid var ikke morsom
at blive gift med. Hun er rar og kjøn, men kan ikke sande, at vor Kusk skal have noget at spise, naar
vi besøger dem, saa han “sulter” og det er galt af en Landmandskone.
Igaar var det saa 5 Aar siden lille Bror døde. Stakkels Margrethe føler sig lidt ensom i Helsingør;
det er da ikke saa sært. Heldigvis havde jeg sendt hende 300 Kr, saa hun fik sig anskaffet Telefon,
og saa har jeg sendt hende nogle gamle Stole og Kager og Æbler til Børnene. Jeg har haft al Verdens
Besvær i dette Efteraar og alle mulige Reperationer og Haandværkere, men det bliver vel bedre
herefter. Gid I nu maa faa det rigtig hyggeligt og roligt med god Hjælp. Tusind Tak for Kagen!
Brev fra Adda med Gjertrud Rask. Hun laa med Mavesmærter og byder vist ogsaa sin Mave for
meget. Ellers havde de det godt. Har Du Vægtæpper, Vivi, saa har jeg Bestilling paa en 4-5 Stkr. og
kan sælge dem for Dig, hvis jeg nu ikke selv faar med Hans Egede. Naa saa siger jeg Jer Farvel,
elskede Børn, og beder Jer hilse min elskede Dedde, naar I ser ham. Han maa gjærne læse dette.
Kjærlig Hilsen fra Jers egen
Mor.
Brevdagbog fra Adda Balle i Godthåb til forældrene i Hornsyld, 5/11 1923 - 23/3 1924:

Godthaab d. 5te November 1923
Kære elskede Far og Mor! Vore Tanker er jo hos Jer hele Dagen og inderlig haaber vi, at I maa være
raske og fejre en god Dag. Her har vi for at fejre Mormor ladet de Smaa og Judithe vælge
Middagsmad, saa den kom til at staa paa Æbleskiver! Men hvor har jeg dog ellers ønsket vi kunde
faa Jer paa Besøg i Dag. Ja, det vilde være godt for begge Parter, om vi boede hinanden lidt
nærmere! vi trænger ihvertfald dertil. Saa i Gaar gik “Hans Egede”; det var ikke saa lidt vemodigt,
men med Guds Hjælp gaar den Vinter jo ogsaa.
18-11-23.
Vi tænker os næsten “Hans Egede” kommer hjem i Dag, saa er der nok dem, der bliver glade! Her
er Tiden gaaet meget hurtigt, der har været saa meget at gøre. For første Gang ved Godthaab i de
Aar vi har været her, er Ryperne fløjet over Hovederne paa os, Seminaristerne har kunnet løbe ud
mellem Timerne og skudt dem udenfor Husene, selvfølgelig ikke ret mange, men i Løbet af et Par
Timer har de da kunnet faa 10-12 Stk, og det er saa morsomt og optar dem selvfølgelig stærkt. I
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Gaar købte jeg har ved Stedet en 70 Stk og fik lige saa mange fra Kornob, men saa deler jeg altid ud
til dem, der ingen har faaet, saa det trækker jo en Del fra, men der bliver jo da ogsaa til Daaser
endda, og det er nu et morsomt Arbejde, selv om det tar meget Tid for hele Huset.
2den December.
1ste Søndag i Advent. Vi har tænkt saa meget paa Jer og inderlig ønsket Jer en god Dag, den første i
det ny Kirkeaar. Her har været stor Altergang, men da der var saa mange, besluttede vi danske os til
at vente til midt i Ugen. Her var nemlig ogsaa grønl. Barnedaab Kl 2, og Gudstjeneste om
Hedningemissionen Kl 5, saa Fr. er optaget hele Dagen. Ikke fordi det er noget nyt, til daglig gaar
det jævnt godt hele Dagen, jeg synes Fr. faar mer og mer Arbejde hvert Aar, men eftersom hans Lyst
dertil er usvækket og hans Kræfter fler og fler, saa er det jo kun en Lykke. Han har synes jeg aldrig
været saa rask og godt ved det som i Aar, selv om baade han og jeg har en Del Gigt. Foruden alt sit
Arbejde paa Seminariet og med Seminaristerne, saa er han jo med i alt hvad her er af Arbejde og
Møder for Gamle, Unge og Middelalder og læser hver Morgen grønl. med Nissen og Vestergaard
(dog kun i et Frikvarter) to timer om Ugen grønl. med Vestergaard, to Timer dansk med Auda og 1
Time dansk med J. Chemnitz, saa det bliver til mange Timer, foruden de fleste Aftner
Forberedelser. Men i Aar mærkes det selvfølgelig, at han hverken har Laj eller lille Gigger at læse
med. [Nikolaj og Knud Erik var i Danmark].
Vi har haft usædvanlig mildt Vejr hidtil, i saa høj en Grad, at Hønsene fuldstændig tar fejl af
Aarstiden og lægger Æg som de var tossede, det er nu morsomt 1ste December i Grønland at gaa ud
og hente fire Æg paa een Gang i Stalden. Men Børnene er saa blege i Mørketiden, saa de trænger
godt dertil, dog faar de ogsaa stadig nymalket Mælk. Gederne er ogsaa vældig flinke, ellers plejer de
at være sene paa denne Aarstid, men bl.a. bliver jeg jo dygtigere for hvert Aar til at passe dem, de
faar flere Gange om Dagen Kraftfoder. Stod det til Søren saa det anderledes ud! I Gaar lagde vi
brune Kager af 60  Sirup og c 60-70  Mel, saa i næste Uge faar vi en varm Dag, og det har jo nu
snart tabt Nyhedens Interessse for mig ihvertfald. For Seminaristerne og Koloniens Børn er det
heldigvis lige nyt og dejligt. Julegaver i den Stil er jeg ogsaa snart træt af, nu har Judithe og jeg i
snart en Maaned slidt i det og meget mangler endnu, det hele er jo ret haabløst grundet paa de
enorme Masser. Børnene glæder sig saa uhyre, ja, det er da en Lykke, vi har de to [Trysse og Boda],
det er unægtelig det oplivende Element. De Gange de opmuntrer os ogsaa ved deres forstandige
Spørgmaal er jo utallige. Nu er de vænnet til selv at sluge Familje-Journal og selv at kunne finde ud
af Gaaderne, de har det ikke efter mig, for jeg kan ikke gætte en Gang saa godt som Bod’! Saa er vel
den ny Reservelæge kommen, gid de nu maa være flinke og saadanne, at I kan faa lidt Glæde og
Hygge af dem. Jeg synes jo nu, det er godt I har faaet det saadan ordnet med Hus og Have, for det er
dog en stor Lettelse at være fri for alle de Vedligeholdelser o.s.v. Kæreste Mor, mon jeg fik sagt Dig Tak for de dejlige Duge, som jeg er meget glad for, jeg har ikke
ret mange; store har jeg det bedre med, og dem bruger man jo dog ikke saa tit. - Det vil sige, vi
haaber jo i Danmark jævnligt at se Jer alle, og saa kan vi jo godt blive en Del. Selv tæller vi jo godt
til. (Par). Nu kommer de to smaa styrtende “bare vi dog havde en Bøsse, for der flyver 6 snehvide
Ryper i Seminariets Gaard”! paa en Maade er de jo søde jo større de bliver, men paa en anden
Maade er vi kede af det, at de vokser saa hurtig, dog synes jeg, det gaar saa længe de endnu siger
“maa jeg faa mine Go’morgensko”, saa er de da lidt smaa endnu, og kære er de. Hvor vilde jeg
gerne se dem sammen med lille Niels, Mudden og Dang, men det lykkes med Guds Hjælp.
I Fredags fik jeg saa min værste Bagedag overstaaet, vi fik bagt over 70  Mel i brune Kager og
Pebernødder, men vi stod ogsaa fem Mand høj fra 8 til 8 med Assistance dels af Frk Blik, dels Biza
og Børnene. Men jeg var godt tilfreds den Aften og temlig mør. Det værste er jo snart Heden, men
en dejlig stor Bageovn er det med hele 5 mægtige Plader ad Gangen. For øvrigt pakkes og sysles jo
Dagen lang og vaskes og stryges. Rypehenkogning har jeg ogsaa moret mig med ind imellem. Men
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vor Tid gaar jo heller ikke just med Selskabelighed, saa der er mægtig Forslag i den, og Masser faar
vi nu ogsaa fra Haanden. Det er en hel Begivenhed, at vi i Eftermiddag er bedt ned til Vestergaards
til Kaffe sammen med Nissens, det er vist første “større Spræl” de skal ha efter at de kom hertil! De
er meget stille begge to og ynder vist bedst at passe sig selv. Hun er nu sød og fin og jeg kan godt
lide hende, og han gør saamænd heller ingen Kat fortræd, og alene det er jo da en god Ting.
Børnenes Lærerinde Frk Blichfeldt (Grossererdatter fra Hellerup, vistnok meget forvænt og kender
al Verden) kommer tit herop, hun kender Dr. Herold [den ny reservelæge i Hornsyld], eller har de
ialtfald vist gaaet i Danseskole eller rigtig Skole sammen med ham, saa ret ung maa han da være,
hvem mon han er gift med?
Hvordan mon det gaar Mor med Tøj, er der ikke noget, vi skal sy i Løbet af Somren? svar endelig.
Hvordan gaar det dig med Skjorter, Judithe sagde forleden Dag, da jeg gik og kælede for mine
dejlige nykogte Daaser “Du har det med Dine Daaser, som Mormor med sine Skjorter, det er No 1”!
ja jeg vil tilstaa, at Daaserne morer mig mer end Skjorterne, godt at jeg har Judithe til det! begge
Dele kunde jeg ikke holde til, for det er en stor Menage her, og der bliver endda nok af Sytøj til mig
ogsaa.
2den Juledag.
Alle vore kærlige Tanker gaar jo unægtelig i denne Jul til Hornsyld til de to kære Hjem. Inderlig
ønsker vi jer alle en god og velsignet Vinter og en glædelig Jul. Maatte alt staa godt til hos Jer alle,
jeg vilde jo unægtelig gerne ha et lille Bud. Vi længes mere i Aar end vi nogensinde før har gjort.
Men den kære Fars Sygdom har jo heller ikke gjort det lettere at være saa langt borte. Tænk, om vi
kunde faa Jer alle i Besøg i Julen, det vilde være lige godt for alle Parter. Juleaften var vi jo som
sædvanlig 100 til Juletræ i Gymnastiksalen og det var festligt med alle de glade Mennesker.
Bagefter spiste vi Risengrød og Kylligesteg herovre, og Tak kære Mor for Julehilsen og dejlige
Gaver. Børnene blev glade for de nye Strømper og vi for de dejlige Duge. 1ste Juledag var vi i
Kirke, hvor Fr. prædikede og Resten af Dagen tilbragtes dels med stor Kaffe for alle Kateketer o.s.v.
og om Aftenen med at læse i vore Julebøger. Jeg morede mig meget over Bjørnstjerne Bjørnsons
Bog, særlig Rejser, hvor han med Rædsel udbryder “en fattig Missionærfamilje kunde jo ikke se
værre ud end hele vort Optog”! I Aften skal vi saa have alle de Danske til Julekaffe.
Underholdningen er særlig let, idet vi skal begynde med levende Billeder ovre i Gymnastiksalen. Vi
har omsider faaet Biografen i Stand, saa der bliver en Slags Première. Hønsene er til stor Oplivelse
for mig, jeg gad vidst om selve Fru Carstensen i det lune Hornsyld faar stort fler. Nu i Dag fire
Kyllingeæg og tre af de voksne, det er da godt i Juletiden at faa 7 Æg paa én Dag. Selv om vi
kommer til at bo i Kbhvn maa jeg vist have indrettet et lille Hønsebur, for det er mig til saa stor
Fornøjelse at gaa og passe dem.
Nytaar 1924.
Et godt og velsignet nyt Aar ønskes Jer alle I kære derhjemme. Aldrig har jeg jo tænkt saa meget
paa Jer som i denne Vinter, og jeg maa jo sige, det har tit knebet at være saa langt borte. Maatte min
egen kære Far stadig bedres, og intet lide, det er min daglige Tanke og vor daglige Bøn. I Aar havde
Telegrafen været godt paa sin Plads, maaske vi faar den til Sommer, og Dedde som Assistent! ja,
det er da et af vore mest brændende Ønsker at se “nenne Dedde” heroppe, han skal sandelig faa det
godt og være velkommen. Vi er nu ovre vore store Fester, og det kan jo ikke nægtes, det er en
Lettelse. For det er Kæmpearrangementer baade for og bagud, men Nytaarsfesten var saa vellykket i
alle Retninger, og saa er det jo ingen Sag. Gymnastiksalen er meget festlig, naar det hele straaler i ét
Lyshav, og alle de mange Flag og smaa Juletræer o.s.v. Der var dækket Kaffeborde til nogle og firs
Mennesker, Bjærge af Julekager, Pfannkuchen og to Slags Smaakager, samt Punsch og et Utal af
Taler. Nu er vi i fuld Gang med al Vintertravlheden, i Dag vasker de Alkeskind og farver røde
Skind. Jeg faar syet en Masse Sko og Tøfler, nu inden vi skal hjem. Men nu er det altsaa Alvor,
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hvad Ønsker I har, maa indsendes i Løbet af indeværende Sommer, for at kunne effektueres i Løbet
af Vinteren. Om alt gaar vel og vi er raske heroppe agter jeg mig jo ikke tomhændet hjem, derfor er
jeg allerede i fuld Gang med at ruste dertil. Ja, med Guds Hjælp skal det blive et godt og lykkeligt
Gensyn. Og saa er det jo spændende, hvor vi kommer til at bo. I alle Tilfælde vil vi sætte meget ind
paa et Familiestævne med Forældre, Sødskende og Børn. Jomfru Petersen skulde jo saa gerne være
Student den Sommer. Hvor vilde jeg gerne se lille Else og alle de andre ikke mindst lille Dang, mon
han og Bodda ikke vil kunne lege sammen. Bodda er morsom med sin Tænksomhed. I Aftes var de
gaaet særlig tidlig i Seng, saa i Morges regnede han selv ud, at han havde ligget 14 Timer og 1
Kvarter i Sengen. “Ja, det kan I tro, I bliver raske af”, siger jeg uden at tænke særlig paa, hvad jeg
sagde, men vi vil gerne de gaar tidlig i Seng i det hele taget. Efter en tænksom Pause erklærer
Bodda “ja, men egentlig er vi da ret raske, mener Du da Mor, at det kan give os Farve i Kinderne?”
For egentlig er “ret raske” et moderat Udtryk for deres Sundhed, og det eneste der kniber er netop
deres hvide Kulør og deres lille Appetit. Vi længes efter nu igen at faa Mælk, Gederne skulde snart
faa Kid, Æg har vi jo heldigvis godt med, vi faar stadig, og det er dejligt, men Børnene er ikke
særlig ivrige derefter. I Dag bliver Fastermor [Frederiks faster, fru Listov] 83, og Børnene laa i
Morges og remsede op, hvor god hun var mod dem, da de var hjemme, og saa talte vi om naar vi
igen kom hjem og hvor vi saa skulde bo, det bliver jo nok i København, og skulde saa gerne være i
Nærheden af Falkonerallé, men føjede Bodda saa til, jeg vil meget gerne, det skal være i et Hus med
Vægt, det spiller en stor rolle for dem, om de tar af eller paa. Formodentlig kommer det af vor
Ængstelse med Trysse, der har vi saa ikke været forsigtige nok, men talt for meget derom, naar hun
tog af eller ialtfald ikke tog paa, for det er jo ellers ikke noget Børn skal spekulere paa. Vi har nu de
dejligste Hyacinter, der fryder Øje og Næse, og Dagene tar til hver Dag, Solen har allerede en
vældig Magt, saa det er dejligt at mærke. I Aften skal vi have alle Seminaristerne til stor Middag,
Alk i Karry og Klattekager med en Vaskekedel fuld af Svesker. Vi har bagt en c 600 Klattekager.
Og saa i Morgen skal vi have Bestyrerens til Kyllingesteg, vi har stadig en hel Del Hanekyllinger,
der gaar og æder forfærdelig meget, saa nu skal de af med Livet efterhaanden, og midt i næste Uge
skal Bestyrerens og vi slagte vor ene Gris, vi har to, men staar jo ved at tage en halv ad Gangen.
15de Februar 1924.
Tillykke kære Fødselsdagsbarn [Holger], jeg vilde gerne se Dig og trykke et Kys paa
Ferskenkinden, og derefter vilde jeg føre Dig rundt og bede Dig vælge dig en Fødselsdagsgave, for
jeg har en Del pæne Ting at vælge imellem, men det faar vel vente med selv at vælge til “næste
Aar”. Men saa skal det ogsaa blive rart! Folk trænger i den Grad til Penge i Vinter, saa jeg sætter
mange Arbejder i Gang, ja der er ikke faa, der af den Grund mener, de vil savne os saadan, at de
maa ønske sig Døden sammen med vor Bortrejse. Annefie fik til sin Fødselsdag en stor Dubber[?]
af Magen til den har jeg faaet lavet en til Kanariefuglen af til lille Mudden, nu haaber jeg ikke, de
har et Dusin iforvejen. Selv har jeg faaet lavet nogle dejlige Egetræsvaskebaljer, mon Parret i
Gentofte [Johs & Vivi] brød sig om Mage til, de er jo meget rarere end Zink, som man kan risikere
ruster. For Øjeblikket staar det i Skoenes Tegn, kan jeg ikke faa Maal for dem, der bryder sig
derom, saa vil jeg fabrikere flere Par til hver, inden jeg rejser. Vægtæpperne til Bregninge er vi
ogsaa i Gang med. Kan I ikke sende mig lidt Pinse- og Paaskeliljeløg fra Haven, det er saa dejligt til
Oplivelse om Vinteren, ikke at tale om højrøde Tulipaner, alle de andre har haft de dejligste Flor,
ganske vist er der jo nu vel nok kun een Vinter tilbage, men alligevel var det rart.
Vi har faaet ny Takst, det vil sige alt i Butikken er steget endog ret betydeligt*), med Undtagelse af
enkelte Ting som Kanel, Rosiner, Svedsker og Figner. Smør har vi hidtil givet 3,50 Øre for pr kg,
det er gaaet op til 5 Kr pr kg, saa det bliver jo en mægtig Forøgelse i Budgettet, for Margarinen
heroppe er ikke saadan som Jeres friske derhjemme, saa vi kan trøste os med den. Hvad giver I for
Smør? Selvfølgelig kan det ikke betale sig at faa det fra Hornsyld, saa maa jeg hellere rekvirere fra
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vor Leverandør i Kbhvn, men det bliver maaske blot endnu dyrere. Kun vil jeg bede Mor sende mig
een Pakke nu med 2det Skib, ikke for Prisen men for at se, hvordan det holder sig, (det skal jeg saa
koge hen i) saa kunde jeg jo eventuelt bestille mer 2den og faa op med sidste Skib. Denne kedelige Epidemi med Tyfus, der saadan stadig stikker Hovedet frem er jo ikke ophørt, i
Søndags blev vi allarmeret med een af Seminaristerne, der havde faaet det og nu ligger paa
Sygehuset, saa nu raadede Fru Vestergaard (tidligere Dr. Carstens) os til at lade Piger og Børn
vakcinere derimod. Jeg var ikke glad derfor, vil I kære lægekyndige sige mig, om det er noget, man
gør ret gerne i Danmark? og om det saa helst skal være tre Gange i Træk med 8 Dages Mellemrum,
og hvor længe man saa regner med det sikrer mod Sygdommen? Fr og jeg har ikke ladet os
vakcinere, da vi mener, vi er over den værste Alder. Dr Børresen er rejst sydpaa til Fiskenæsset, han
elsker at rejse, saa vi har henvendt os til Fru V. Jeg er jo mellem os sagt, snart træt af disse
evindelige nybagte Kandidater, Børresen fik Examen sidste Sommer*)og ankom lige derefter herop
til som 1ste Autoritet for Lægevæsenets Omraader! Han hører vist ikke til de værste, men nogen
grundfæstet Tillid har ingen af os til hans Viden el. Erfaring ej heller til hans mange Paastande. Nu
pludselig meddeler han at Tyfus hører til de Sygdomme, man aldrig faar mer end een Gang i sit Liv,
passer det? jeg synes, det var underligt, om man aldrig havde hørt det før. Jeg ved, Kighoste faar
man kun een Gang, saavel som Mæslinger og delvis Skarlagensfeber, det kan jo dog hænde. Frk
Rode f. Eks. har haft den Glæde to Gange som voksen at ligge paa Blegdam af Skarlagensfeber.
Men I vil nok besvare, hvad I mener om Tyfus? og hvad jeg har spurgt om. For det er virkelig ikke
lige morsomt altid heroppe! - Fru Vestergaard er af den modsatte Mening som Dr. Børresen med
Hensyn til det Spørgsmaal, saa helt soleklart er det dog vist ikke. Af de to er hun jo saa langt den
besindigste og vist langt mest belæste, hun har f. Ex fine Examiner. - Jeg er spændt paa hvordan I
synes om den ny Reservelæge, blot han dog maa være flink, for det har dog meget at sige, ogsaa for
Jer, der skal dele Hus med dem.
*) Tøj er ogsaa steget slemt, saa der er et Løb og Beden om gammelt Tøj, har I noget, saa send det
endelig. Ogsaa gammelt Overtøj til at varme dem paa. Skind er nu saa dyrt og svært at faa, saa de
maa meget klædes i danske Klude.
*) han har været under Ragnvald Hastrup paa Josefs Hospital.
22-3-24.
I Dag har vi haft travlt med at lægge Julekager til Seminaristerne i Morgen, de skulde have Lov at
faa lidt Fest, som de plejer d. 23nde Marts, og tænk saa i Eftermiddag ganske pludselig kom der
Bud fra Sygehuset, om Fr vilde komme derover. Seminaristen var ved at dø. Det er meget svært for
os at tænke paa hans stakkels Forældre, der nu skal have det Bud, vi er saa betagne deraf og har jo
tabt Lysten til alt. Alle vore Unge havde ellers glædet sig saadan til den Kaffetur. Og hvordan staar
alt til derhjemme, ja det er jo nu det altovervejende Spørgsmaal. Selv har jeg ondt i venstre Side af
Brystet og er ked af det, for man gør sig jo saa mange Tanker, af og til tænker jeg jo aldrig jeg naar
levende hjem eller faar Jer at se mere her paa denne Jord, som jeg dog saa gerne vilde. Børnene har
været meget syge af den modbydelige Vakcination, d.v.s. lille Bror det gik an, men Annefie gik fra
Mandag til Fredag med en fuldstændig ubevægelig Arm og uformelige Fingre, saa jeg kan forsikre
Jer for, vi var alt andet end glade, jeg drømte allerede om Kolbrand eller lignende. Nej, svært er det
nu tit heroppe, vi øver os i at lægge os og alt vort i Guds Haand saa vore Bekymringer ikke skal
tage Overhaand, heller ikke for Jer alle derhjemme. Far og lille Gigger er jo nok de to, der har faaet
de fleste Tanker.
23-3-24.
Ja, nu kan jeg jo slutte Dagbogen med som jeg begyndte at sende Jer alle vore kærligste Tanker og
gode Ønsker. Hvor længes vi dog nu efter at høre fra Jer; Vinteren er alligevel lang, selv om hver
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Dag i for sig gaar hurtig nok. Jeg lod mig saa alligevel vakcinere, da det stadig kom én saa nær ind
paa Livet, nu ligger der to paa Sygehuset af Seminaristerne, men de fejler Gud ske Lov næsten intet,
formodentlig har deres to Gange [ vaccination beskyttet dem - slt. mangler].

Agnete Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 13 Januar 24
Min egen, kjære Johs! Tak for Brev til Holger. Jeg skal, saa godt, som jeg kan, besvare Dit Brev, da
jeg ikke ved, om Holger kan faa Tid; maaske kan han saa naa at føje lidt til. Jeg vidste ikke, at
Omkostningerne ved Kjøbet [af et hus] var saa store; her har Holger hele Tiden sagt, at det drejede
sig om en mindre Sum (bortset fra den forsvundne Panteobligation) som Amtet og vi skal dele. Men
skal der en Jurist til, ønsker jeg i høj Grad, at det bliver Onkel August, hvis vi skal betale
Størsteparten eller i al Fald Halvdelen deraf; det samme siger Far nu selv uopfordret, og det ligger
da saa nær, naar jeg har en Bror, som interesserer sig levende for mine Anliggender, hvad hans
mange rare Breve gjennem Aarene beviser mig. Men jeg vil naturligvis ikke binde Dig i nogen
Henseende, Du maa have Frihed til at handle, som Du finder det klogest; jeg kan kun sige, at det
vilde glæde mig meget at vise denne Venlighed imod August. Det var dog ham, der skaffede Adda
Lejligheden i Schleppegrell, og han var meget flink mod mig ved Ordningen af Onkel Fr.s Arv. Med
Hensyn til Udbetaling, da stræk Dig ikke videre, end nødvendigt, hvis vi ikke opnaar større Fordel
derved; kan Prisen derimod nedsættes derved, kan vi jo laane Pengene; vi har jo god Sikkerhed.
Hvis Frk. Bahnson nu synes, at Vedligeholdelsen er lidt forsømt, maa Du vel se at faa det bragt ned
til 34000, for man kan snart give 1000 ud til Haandværkere. I lægger jo ogsaa mærke til, om der er
nye og besparende Kakkelovne, eller om vi snarest skal have Udgifter med det. Er der Rulle i Huset
eller den Slags, som vi kan overtage for at spare paa Fragten herfra. Det kan vi jo nu undersøge
bagefter. Vi er jo ganske frit stillede med Overtagelsen, da vi kan blive her eller rejse efter Behag,
saa det kan Du ordne efter Sælgerens Ønske. Selv om de har afslaaet et Tilbud paa 33000, kunde det
dog være, de gik ind paa 34000. Fruen maa jo tabe paa det, naar hun ikke selv bor der, har det
daarligt lejet ud og i Længden dog ikke kan slippe for Vedligeholdelser, uden at Ejendommen lider
derunder. Ferniserer man f. Eks. ikke Gulvene, bliver de laadne. Jeg skal nu se at faa den Fuldmagt
skrevet. Kjærlig Hilsen, kjære Fuldmægtig, til Dig og Vivi fra Far og Jeres egen
Mor.
Du vil vel ikke have August med ved Forhandlingerne; da Telefoner til ham, han ved jo da, hvad
der paahviler Sælgeren af Omkostningerne, og hvad Kjøberen.
Agnete Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 16 Januar 1924
Kjære, lille Vivi og Joh’s! Mange tak for det tilsendte igaar. [De ser på villa i Lyngby med to
lejligheder, hvor Fabers skal leje den ene]. At der ikke er W. C., gjør ikke mig noget, det er jeg jo
ikke vant til, og saa fryser det da ikke for mig, men jeg ved jo, det spiller en meget stor Rolle ved
Salg. Hønsegaard har jeg ikke Lyst til at at betale ret meget for, da jeg helst vil være fri for Høns, og
der siges nu, at de slet ikke betaler sig, men alle skulde jo have Høns for nogle Aar siden, og nu
nævnes Hønsegaarden altsaa som et Aktiv. Faar vi en, saa skal den jo følge med Fabers Lejlighed.
[…]. Og Haven behøver jo ikke at være saa pragtfuld som den paa Billedet, naar vi kunde have lidt
Nytte af den, og Far lidt Beskjæftigelse, hvis han da ellers faar Kræfter til det. Han har været i det
sorteste Humør, siden Mette skrev, at Dedde havde Betændelse i Øjenlaagene og maatte afholde sig
fra at læse. Han taaler jo aldeles ikke Modgang, og naar jeg siger, at vi tør jo roligt overlade den Sag
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til Gud, saa er det jo mig, der er saa uendelig letsindig af Natur. Saa taber Far straks Appetitten, er
uhyre vanskelig at gjøre tilpas og helt igjennem ynkelig, og Talen bliver næsten umulig. I en saadan
Periode er der jo Ære ved at være munter - for mig, men det gaar godt. […]. Igaar var Dr. Herolds
og vi til Kaffe hos Frk. Andersen. Far gik straks hjem igjen, da han slet ikke deltager i Samtalen.
Alt, hvad han siger maa jeg nærmere forklare de andre. Saa gik det bedre i Søndags, da vi drak
Kaffe paa Apoteket; der var ingen andre, og Grammofonen spillede hele Tiden. Og Apotekeren
kjender ham saa godt, men fremmede maa jo tro, han har ikke rigtig sin Forstand. Det eneste, han
bryder sig om, er næsten Skak. I Formiddags kunde han ikke finde Ro, da han ventede Brev fra
Dedde, som nu har været oppe i 2 Dage, men det kommer nok først iaften. Stakkels gamle Far! Hvis
Dedde nu ikke klarer den, tænker I saa ikke, Mette giver ham fri? […].
Agnete Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 31 Januar 1924
Min egen, kjære Joh’s! [….] For os kan Beliggenheden nok gaa an, skjønt jeg hellere havde boet i
Gjentofte og helst ved Station, men det er allerede noget, lille Joh’s, om Du kan besøge os hver
anden Søndag og et lille Smut engang imellem, og Vivi kan vel f. Eks. blive hos os om Mandagen,
mens Du er borte. Men jeg har slet ikke Lyst til store Stuer, dette troede jeg, jeg var færdig med, da
jeg flyttede herind, og det egner mit Møblement sig vel knap til nu. Saa jeg tror da meget hellere,
jeg vilde have den anden. Enden paa det blev jo kun, at vi havde en stor, kold Spisestue staaende til
Uhygge, ligesom her før, og det blev jo alligevel en dyr Stue at have staaende. Og til dagligt Brug
vilde jeg da meget hellere have en mindre Stue til Far, en hyggelig Spisestue til mig og mine Fløjels
Møbler i et Kabinet, som her. Saa er der Pigespørgsmaalet. Onkel Faber mener, jeg kan undvære
Pige, men jeg er bange for, der bliver ingen Tid til at sidde i mine 3 Sale eller spasere i Sorgenfri
Park, hvis jeg ikke faar Raad at holde Hjælp. Hvem skal polere de store Vinduer og holde den store
Kjælderlejlighed i Orden? Og Far er jo vant til og sætter Pris paa at leve nogenlunde godt. Skal man
holde Konehjælp, koster det vist lige saa meget. Jeg er jo heller ikke som Moster, der sætter mest
Pris paa Friluftsliv og Naturens Skjønhed, jeg er jo mest vant til de indendørs Glæder. Naa, men vi
skal jo kjøbe, for at faa en 25,000 [fra salget af huset i Hornsyld] fast anbragt; lad os saa se det fra
en anden Side ogsaa. Naar vi kunde tænke os at give 30.000 for en Villa til os selv i Gjentofte, er
der vel ikke megen Risico ved at give 37,000 for en med 2 Lejligheder? Og med Gas i Kjøkkenet
kan jeg vel hjælpe mig med mindre Hjælp, end her? Det er jo dog det største Arbejde her er, at
holde Kjøkkenet i Orden, og det var jo meget at spare Kosten til en Pige. Vask tror jeg næsten,
Moster og jeg kan hjælpes om, og det var yndigt selv at have en Rulle. […].
Holger er ubeskrivelig glad ved Dr. Herold, og de er ogsaa sjældent rare og saa godt fornøjede
med alting. Iaftes var Far og jeg bedt ind til dem og befandt os saa vel, og de spillede Skak og vandt
hver et Spil. Far var forarget over, at Du ikke nævnede Deddes Eksamen, det var ogsaa sært nok.
Det har været en frygtelig Tid for os, for Far taaler jo ikke Modgang, og han har været meget urolig
og elendig, og jeg har haft alt mit Mod behov for at holde ham oppe. For et Par Dage siden
telefonerede Dedde til Anna, at han var temmelig sikker paa Udfaldet, men havde ikke faaet alle
sine Karakterer endnu. Det vil da være den største Lykke for os, om han nu er ovre det, og vi ikke
skal gjennemgaa en saadan Tid igjen. Vi længes nu efter at høre nærmere. […].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 12 Februar 1924
Kjære, elskede Vivi og Joh’s! Tak for Brev i Aftes. I er vel klare over, at jeg kunde først svare idag.
Jo, Gjentofte, det er jo som en Drøm; det er jo der, vi vil allerhelst være. Det er vel ogsaa derfor,
hverken I eller vi har sat fuld Kraft ind paa den i Lyngby, som nok var prægtig, men laa for afsides.
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Denne er jo, hvad Rummenes Størrelse angaar, som et lille Husmandsted ved Siden af den anden,
men det vil passe os meget bedre, og jeg tænker alligevel, den er lettere at sælge. […]. Tanken om at
bo sammen med Fabers maa saa opgives. Det havde sikkert været rart, saa svag som Far er, men det
er jo endnu vigtigere for os at være i Nærheden af Jer, det opvejer alt andet. […].

C.L. Ibsensvej 5
Fuldmagt:
Hornsyld d. 13de Februar 1924
Min Søn cand. polit. Johannes Thorborg giver jeg herved Fuldmagt til paa mine Vegne at forhandle
og underskrive angaaende Købet af Villaen C.L. Ibsens Vej nr. 5, Gentofte.
J. C. Thorborg.
Til Vitterlighed:
Torben Herold, Reservelæge Hornsyld Sygehus
H. Chr. Møller, Apoteker Hornsyld
Agnete Thorborg til Vivi Thorborg i Gentofte:
Hornsyld d. 21 Februar 1924
Min egen, lille Vivi! Mange Tak for Dit Kort idag. Jeg er glad over, at Du stadig synes om
Handelen. […]. Det glæder mig at høre, at Onkel Fabers har kjøbt et Hus i Lyngby; det er
formodentlig en mindre Historie, for de er jo ikke saadan stillet, som vi, - at have solgt en Ejendom
og skulle anbringe Kjøbesummen fornuftigt. De har jo nok mindre Formue og større Pension. […].
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Gentofte:
Hornsyld d. 24 Marts 24
Min kjære, lille Joh’s! […] Vore daglige Udgifter dækkes lige af Fars 2 Pensioner. Hvor er jeg dog
glad over, at vi nu ved omtrent, hvordan alting skal være, og at der ikke længere er saa meget at
spekulere paa for Du kan tro, Far er trættende nok i det daglige med alle Slags Smaating, og værre
er det, naar jeg skal forklare ham større Ting. Han spørger om og blander sig i alt, og vil jeg skrive
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et Brev, uden at han læser det, maa jeg næsten stjæle mig til det, som nu iaften efter Sengetid. I
Eftrmdg. havde jeg bedt Kjbmd. Sørensens Kone og den lille Svigerdatter herom til Kaffe, og da vi
saa anbragte os i Spisestuen med vort Haandarbejde, blev Far straks fornærmet og sagde: Jeg troede
dog, de vilde blive herinde; ellers kan Du ligesaa godt lukke Døren; saa gik vi jo derind. Saa
fortæller Far nu alle Mennesker, at han vilde allerhelst blive her, og han kan ikke tænke sig at rejse
fra Jylland, saa Folk maa jo tro, at det er mig, der absolut vilde ud af mit gamle Hjem, og Far husker
ikke, hvor han i Sommer jamrede for at komme herfra, saa jeg i min bitre Nød maatte finde paa
Raad. Naa, heldigvis har jeg da ikke fortrudt det, men er glad ved at komme herfra, mens vi endnu
kan flyttes. [Om de skal flytte med jernbane eller flytteomnibus].
Fars Fødselsdag gik som sædvanligt med en Mængde Gratulanter, mange Blomster og en pragtfuld
Krystalskaal fra Børne- og Plejehjemsforeningen. Kaffe hele Dagen igjennem, og Træthed ovenpaa.
Anna er jo, som Dedde siger, komplet Egoist. De skulde til Barnedaab hos Overlæge Gravesen, og
hun bestilte derfor tidlig Kaffe her til sig og hele Familien, men hun kom jo ikke i Tanker om at
tilbyde at hjælpe mig lidt med at dække Bordet, saa jeg bagte og ordnede alt selv med det lille,
beskidte Pigebarn til Hjælp. Far var glad ved Jeres Breve. Iaften har Dr. Herolds et lille Selskab, og
Dedde er derinde, Dedde vil lære at kjøre Bil, mens han nu er ledig, og han og Dr. Herold vil lære
Russisk af en ung Russer, de har hos Gartner Berthelsen. Holgers og Dr. Jacobsens har ogsaa hver
en Studerende. […].
Agnete Thorborg til Vivi og Johs Thorborg i Gentofte:
Hornsyld d. 4 April 1924
Kjære, lille Vivi og Joh’s! Tusind Tak for de gode Sager til Far, som smager ham udmærket, og for
det gode Billede af Joh’s, som vi jævnlig betragter med Glæde.

Jeg begynder at faa mine første Begreber om, hvordan der ser ud hos Jer, og til Sommer naar jeg jo
nok at træde indenfor. Dedde har ikke faaet sine Karakterer endnu og er kjed af deres Smøleri;
derimod er han lige ved at faa sit Kjørekort efter nogle Dages Kjørsel med en Bilsmed ude fra
Braaskov. Tillige lærer han sammen med Dr. Herold russisk af en ung Russer, de har for en Tid ude
hos Gartner Bertelsens. De har lige drukket Kaffe hos mig efter endt Time, og Dedde er nu kjørt til
Juelsminde med Holger, som ellers ikke har overanstrængt sig med Venlighed mod ham. Det er jo
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ikke stort nok med Dedde; nu kan I to jo bedre gaa an; men Gud give lille Dedde en Stilling inden
alt for længe; vi har jo aldrig ventet den straks, og han kan ingen Skade have af en god Ferie i sit
Hjem. Det kan jo altsammen se broget nok ud, men det kunde dog være meget værre.
Fars Humør er jo omskifteligt. I Middags, da jeg kaldte ham tilbords, sagde han 2 Gange, at han
vilde helst være fri for at spise. “Men det kan Du ikke blive” sagde jeg, og saa spiste han rigtig godt,
som sædvanlig. Idag har han 2 nødvendige Breve at skrive, og jeg maa jo sætte ham det for som et
andet lille Barn, men saa vil jeg nu ikke forlange, at han skal skrive til Jer; det kan jeg jo besørge for
os begge. Far tænkte slet ikke paa, at det var Brors Fødselsdag igaar, og jeg mindede ham ikke
derom, men gik stille med mine egne Tanker. […].
Dedde vil tilbringe Paasken i Rødding [hos Mettes forældre ved Skive] og derpaa deltage i Pastor
Bjerres Sølvbryllupsfest. Der skal nok være Bal den paafølgende Søndag. Jeg synes, det lader til, at
det skal være Mette og Dedde. Anna var i Aftes med en hel Bil fuld i Theatret, og Holger var til fin
Midag paa Borchsminde, saa de morer sig paa forskjellig Vis. […]. Anna og Holger har været til
[fætteren] Magnus Justesens Bryllup i Stourup. Svigermoderen laa i lang Tid her paa Sygehuset saa
det er hedt og fedt. Magnus fik baade Pigen og den meget store Gaard. Brudekjolen fra Rix med
Kniplinger og flere Alen Slæb, og der var endda kun 20 Gjæster. Farvel, kjære, søde Børn. Hav det
godt. De kjærligste Hilsener fra Far, Dedde og Jeres egen
Mor.

Mette og Carl Gustav
Agnete Thorborg til Johs Thorborg i Gentofte:
Hornsyld d. 14 April [1924]
Min egen, kjære Joh’s! Jeg maa desværre gjøre Dig Ulejlighed med en Brudegave til Troels Ravn,
som holder Bryllup Paaskelørdag, fra Adda, Holger og Far og mig. Vil Du ikke nok kjøbe saadan en
Vase af kjbhvnsk Porcellain, som Du skrev om ved Dommerens [Schørring] Sølvbryllup (Pris
mellem 50-70 Kr.). Det vilde jo blive en Snes Kr. for os hver. Maaske har Du lidt Penge tilbage af
de 1000, Onkel A. skulde betales af, ellers kan Du trække dem fra Holgers Renter næste Gang - som
vi da for resten kan betale for Dig - og Addas Part kan Du tage af hendes Kasse; hun har saa
indstændigt bedt om at være med her. Vasen skal af Hensyn til Helligdagene sendes hurtigst muligt
til Brudeparret, Haxholm pr. Laurberg Station, og derfor sender jeg dette til Finanstidende, at Du
maaske kan ordne det mens Du er i Byen.
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Saa beder jeg tillige Dig og Vivi tale sammen om og sørge for, hvad I finder passende i Anledning
af Agnes’ [Bøttgers] Død, som vi ser i Avisen. Synes I ikke en pæn Krans fra Holger og mig i
Forening? I begge disse Øjemed vedlægger jeg 4 x 2 Visitkort. Saa skriver jeg blot et lille Brev til
Tante Sophie [Rudolph Bøttgers enke og Agnes mor].
Holger spurgte igaar Inspektør Wandall om de ikke havde Brug for et ungt Menneske som Dedde
paa Horsens Tugthus. Inspektøren svarede, at de manglede netop haardt en Mand paa Kontoret, da
den nuværende skulde ind som Soldat, og han kom herhen og afgjorde det paa Stedet. Dedde var jo
i Forvejen fast bestemt paa at gribe enhver Chance, der tilbød sig til at tjene Brødet, og her kan han
jo bo hjemme og senere, naar vi flytter, nede hos Anna og Holger, som stillede sig meget velvilligt.
Wandall er Holgers gode Ven. Ansættelsen er foreløbig for ½ aar, og Deddes Færdigheder som
Ingeniør kan maaske udnyttes paa forskjellig Maade, ligesom han maaske vil faa nogle
Undervisningstimer med Fangerne. Han skal nok skrive paa Maskine og vil komme ind i mange
forskjellige Forhold. Og Lønnen er 175 mdl. Foruden maaske noget ekstra. Han skal nu med 7
Toget hver Morgen og hjem til en god Aftensmad Kl. 6½. Saa maa han vist helst spise til Middag i
K.F.U.M. Da Dedde nu har paataget sig dette Arbejde, er han lidt langt nede idag over, at han ikke
kan faa de Karakterer for Tegningerne fra Professoren. Det er jo ogsaa skrækkeligt. Al Glæde gaar
da af en Eksamen paa den Maade. Skal han nu tage Forprøven om, faar han jo slet ingen Tid dertil.
Far er heller ikke i godt Humør idag og meget forvirret i sin Tale, saa jeg har det muntert, foruden at
jeg vasker og har nok at gjøre med at sørge for dem.
Nu kan jeg ikke engang huske Tante Sophies Adr, saa jeg kommer vist til at bede Vivi om at
aflevere mit Kort. Hun kommer da sikkert med til Begravelsen. I skulde blot se, hvor pæn Dr.
Herold har faaet sin Have. Han venter sin Kone og Mogens hjem fra Kjbhvn imorgen. Jeg har
foræret ham 2 gamle Havebænke og 1 Gynge. Dedde har hjulpet ham, og jeg har i Reglen kaldt dem
ind til Kaffe om Eftermiddagen. Frk. Hansen har faaet en Radio, som er endnu meget bedre end
Holgers, saa idag er han og Mazanti i Aarhus for at se paa det allerbedste nye. Saa skal Mazanti vist
have Holgers. Yndigt Billede af Mudde og Dang idag. Kjærlig hilsen til Dig og Vivi fra os alle.
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Johs og Vivi i Tjørnekrogen 1924
Agnete Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 9. Maj 1924
Kjære, lille Joh’s og Vivi! Tak for Jeres Breve, som var højst oplivende angaaende Hus og Have. Vi
er den unge Lærer [lejer i huset] meget taknemmelige og vil gjærne gjengjælde ham med, hvad vi
kan. Det, der i Øjeblikket ligger mig mest paa Sinde næstefter Haven, er, om Taget saa ikke skal
understryges nu. Det kan nemlig ikke gjøres i den varme Tid, og det var jo ækelt, om det regnede
ind til os hele Sommeren. Saa, hvis det tiltrænges, og hvis Læreren ikke har noget imod det, saa lad
det gjøre nu, lille Joh’s. At Enkefruen [sælgeren fru Fabricius] er Søster til Dr. Langgaard er
morsomt, og at hun dog har gjort lidt ved Lejligheden glæder mig. Det kommer nok altsammen.
Nu, da de beskatter Formuerne saa haardt, vil jeg gjærne ordne en Sag, som for længe siden er
ordnet i mit Hjærte, nemlig at Brors Børn skal have de Penge, som jeg arvede efter Onkel Fr. Jeg
har aldrig betragtet Pengene som mine, men hvert Aar givet Margrethe Renterne af dem, men for at
skaane hende for at betale Skat af dem, har vi ladet dem staa imellem vore Penge. Der er vist i
Obligationer 6000 Kr, svarende til 5000 i rede Penge, og da Margrethe nu vist selv kan klare sig,
ønsker jeg at give Børnene dem. Jeg har saa aftalt med Holger, at de 5000, Du har af hans, skal gaa
over paa mig, saadan at vi svarer ham Renter af 5000 foruden af de andre, han har laant os og som
jo staar her i Huset. Men da jeg forstaar paa Apotekeren, at vi kun har Lov til at give hvert Barn
2000 - uden at skulle svare Afgift - synes jeg, at vi kan overdrage Mudde og Dang paa den Maade
de 4000, og det femte Tusind kan vi, hvis Du har dem nu til Juni Termin, bruge til Flytning,
Reperationer og Anskaffelser, og hvis Du ikke har dem, lade dem blive staaende hos Dig foreløbig.
Jeg vilde saa, hvis Du godkjender denne Ordning, skrive til Margrethe, at de Penge er Børnenes, og
Renterne vil hver Termin blive sat ind paa en Sparekassebog; saa vil Mudde der have en lille Sum
til Udstyr, og Dang til Studeringer. Der er jo nemlig ikke Grund til, at vi skulde blive ved at svare
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Skat af Pengene, naar de dog ikke er vore egne, og det er et Løfte, jeg har givet mig selv, at jeg
aldrig vilde bruge 1 Øre af den Arv, der blev givet mig som Særformue. Jeg vilde ogsaa meget
gjærne sætte 2000 Kr hen til Agnete Balles Ustyr, men dem har vi vel ikke desponible i Øjeblikket.
Nu skal det blive rart at faa vore Pengeforhold ordnet og vide, hvad vi har at leve af. Iaar har vi jo
haft mange særlige Udgifter; nu koster Dedde os jo ogsaa noget. Ja, et Gulvtæppe vil vi nok trænge
haardt til, og vi har ikke ret mange Gardiner. En Villa i Gjentofte kræver nok lidt mere, hvis man da
faar Raad til det. Lidt pænere i Tøjet skal man vel ogsaa være. Synes Du, lille Vivi, at jeg skal lade
den lette, sorte Kjole sy her eller vente til derovre? Kjender Du noget til Forholdene i Gjentofte i
den Retning? [….].
Jeg er glad over, at vi skal herfra, da Haven nu altid er fuld af fremmede Mennesker. Hver
Sygeplejerske har sit Stykke, og jeg kjender dem nu ikke alle. Morsomt var det igaar at se Frk.
Hansen og Frk. Graae staa og sprede et Læs Gjødning udover deres Stykker. De havde alle i
Forening kjøbt Læsset af Knud Ravn.
Det er en stor Lettelse, naar Far saadan er rask og i godt Humør. Saa har det mindre at sige med
Talen. Men naar han er rigtig ynkelig og elendig, bilder han baade sig selv og mig ind, at han er paa
Gravens Rand. Farvel, kjære, elskede Børn! I hilses paa det kjærligste fra Far og Mor.
Agnete Thorborg til Johs i Gentofte:
Hornsyld d. 6 Juni 1924
Min egen, kjære Joh’s! Mange Tak for Brev idag. Ja vi er uendelig lykkelige over, at Dedde slap
over det efter denne langvarige Pine og Uvished, og har han ikke nogen fin Eksamen, saa har han jo
andre Betingelser for at komme igjennem Verden. Han er en rask Fyr og praktisk, en god Kammerat
og har jo et vindende Væsen. Hans Fejl ser jeg jo godt, og jeg har ikke noget imod, at han maaske
rejser langt bort, for han trænger vist til at staa paa sine egne Ben baade økonomisk og i andre
Henseender nu, da vi har gjort det meste af det, vi kan tilkomme at gjøre for ham, hvis alt gaar vel.
Kan denne korte Tid i Kjbhvn. blive ham en Hjælp til en Fremtidsstilling, da er de 300 Kr godt
givet ud, og jeg holder jo da hele Tiden fast ved, at der er en kjærlig Haand, der staar bagved det
altsammen og hjælper os godt igjennem herefter, som Han har gjort hidtil.
Dedde kom med det sidste Tog iaftes (Grundlovstoget) og skulde møde paa Kontoret imorges, saa
Natten blev ikke saa lang, at Ilden gik ud i vor Kakkelovn. Jeg har saa faaet hans Bryllupsstads
pakket sammen, og Far er taget derud med den for samtidig at ordne sine Pengesager for sidste
Gang. Far er som en ung Fole, naar der er Tale om Dedde, sprang naturligvis op Kl. 6 imorges og er
ovenud glad nu, men har jo til Tider næsten plaget Livet af mig med al sin Bekymring og
Elendighed i Eksamenstiden. Dedde er Fars altbeherskende Tanke og fikse Idé. Han er med andre
Ord for gammel til saa ung en Søn.
Nu skal jeg besvare Dine Spørgsmaal, lille Joh’s. Jeg løb ned til Holgers for at telefonere til Farbror
Niels [på “Thorborg”]og spørge, om han har gjort nogen Aftale med en Maler, men han svarer nok
aldrig, naar man ringer, saa jeg fik ingen Besked, og nu prøver vi igjen, men ellers tror jeg, vi siger,
at han skal ikke bryde sig om os, for det var jo langt det letteste af faa det gjort nu, og jeg aner ikke,
hvornaar det andet kunde blive - maaske naar vi lige var kommen i Orden. Saa Du maa vist hellere
bestille Maleren. [….].
Agnete Thorborg til Vivi Thorborg i Gentofte:
Hornsyld d. 11 Juni 1924
Min egen, lille Vivi! Tak for Jeres Brev igaar. Nu er der saa ikke 14 Dage tilbage her; godt, at Pinen
bliver kort. Jeg er jo slet ikke begyndt nogen Oprydning endnu, men har haft nok i det daglige uden
Pige; men nu iaften venter jeg omsider Neta, saa skal vi vaske i denne Uge og staa paa Hovedet i
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næste i Skuffer og Kasser. Igaar Eftermiddags fik vi sagt Farvel til Pastor Hjorts og Lærer
Christiansens og Andersens i Braaskov, i Eftermidg. skal vi til Darlings, og det er saa omtrent de
Visitter, vi skal gjøre. Lørdag d. 22 skal vi til Møgelkjær med Troels og Frue, og det gjør jo ikke
noget, det er sidste Dag, for da er her nok uhyggeligt at være uden Tæpper og Gardiner, saa vi vil
blot længes efter at komme herfra. 1 Pintsedag var Dedde og Mette i Besøg hos Onkel, 2 Pintsedag
kom de her, og vi havde da Dr. Herolds, Frk. Hansen, Godsejer Ravn og Gyrithe om Eftermdg.
Mette saa godt ud, synes jeg, men hun er aldrig rask, naar hun er her; altid Kvalme og Opkastning.
Dedde er sød og godt ved det, og Far er svært paa Tæerne for ham og tænker kun paa ham, saa det
er vist godt, de 2 kommer lidt fra hinanden, for man kan jo faa nok af al den Forkjælelse. Jeg maa jo
op og faa ham afsted om Morgenen og tage imod ham med Middagsmad om Aftenen, og det er jo
godt for min tykke, dovne Krop. Idag er det første Gang, vi ikke fyrer i Kakkelovnen, men det har
været nemt, mens Far og jeg har været ene, at kunne undgaa de fleste Dage at gjøre Ild paa i
Kjøkkenet. […]. Hvordan mon det dog gaar med Svend Rix´ Kjæreste? Det er strængt for dem, og
tænk, hvad de gjennemgik med Ebba efter samme Sygdom. […].
Agnete Thorborg til Johs i London:
Hornsyld [sic!] d. 14 Juli 1924
Min egen, kjære Joh’s! Tak for Dit Kort! Du sveder vel bravt, men forhaabentlig oplever du saa
meget af Interesse, saa det opvejer Møjen og Besværlighederne. Det glæder mig at høre, at Du ikke
var søsyg, det er da slemt for dem, der lider saa meget ved den mindste Søtur. Vi har det paa det
bedste, og Glæden er stor her, da vi siden Lørdag Aften har Besøg af Holger. Han er f. T. i Kjbhvn
for at ekvipere sig til Norgesrejsen, men kommer tilbage engang i Eftermiddag. Igaar var vi alle paa
en dejlig Baadfart omkring paa Søerne og hjem med Toget. Far blev jo dødsenstræt, men forvant det
snart igjen. Det var nu ogsaa lummervarmt igaar, og i Aftes fik vi en god Regn og dermed Haverne
vandet. Da vi kom hjem og fik spist til Middag, gik vi lidt ned til Tjørnekrogen og hørte
Grammofonen, som Holger roste meget. Han er ogsaa indtaget i Dine Møbler og Din elektriske
Krone. I dette Øjeblik kom Byens eneste Urmager og satte Spisestueuret i gang formedelst 2 Kr.
Svend Faber har bestaaet sin Maskinisteksamen, og det er jo rart. Han har besøgt os, og Frøken
Bang fra Struer har ogsaa været her en Dag. Der begynder nu at vise sig nogle pragtfulde Roser
baade hos os og her. Holger mener, at han har sin elektriske Krone liggende hjemme i Hornsyld,
siden de fik Skjærmlampe i Dagligstuen; i saa Fald maa vi faa den, naar han kommer fra Norge.
Han synes, her er dejligt, og det er her da ogsaa. Anna skal ligge 14 Dage i Juelsminde med
Børnene, da det andet nu slog fejl, og holde sin Fødselsdag imorgen. Lille Niels begyndte paa
Mæslingerne i Fredags, men kan forhaabentlig snart slutte sig til den øvrige Familie. Vi er meget
glade over at have Vivi her, og hun og jeg bor oven paa, mens Far og Holger ligger i Soveværelset.
[…].

Agnete Thorborg til Margrethe Thorborg i Herning:
Gjentofte d. 28 Juli 1924
Min egen kjære, lille Margrethe!
Trods al Sorg og Savn er det godt at vide, at Din Far nu er i den sejrende Skare blandt dem, som
Striden har stridt og Døden har lidt og gik ind til den evige Hvile. Det ved jeg jo ogsaa, Du synes,
men hvor er det dog strængt for Dig at sige Farvel til Hjemmet, og hvor har Du haft en svær Ferie.
Nu ved jeg, Du længes efter Børnene, som Du Gud ske Lov har. […]. Gud give Dig Frimodighed og
Styrke, at Du kan være Dine Søskende til Trøst. De kjærligste Hilsener til Jer alle fra Far og Din
hengivne Farmor.
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Farmor og farfar i Gentofte 1924
Fra Agnete Thorborg til Margrethe Thorborg i Helsingør:
Gjentofte d. 9 Oktbr. 1924
Kjære Margrethe! Mange, mange Tak for Dit og Dangs Brev! I er søde. Nu skal Mudde og Dang
have hver et Billede af deres Fars Barndomshjem, som de vil nok kunne blive ved dunkelt at mindes
fra deres smaa Oplevelser i Ferien. Og Du skal have Billedet af det Sted, hvor Bror færdedes som
den lille, dejlige Dreng, han var, hvor han gjennemgik sin første langvarige Sygdom, og hvor
Begyndelsen lagdes til det, han senere blev. I den Gavl, som ses paa Billedet, men med Vindue ud
til Syd, var det jo, han sad og læste om Aftenen, indtil han faldt i Søvn over Bøgerne; tidligt skulde
han jo op; og det var der, han indtog et sent Aftensmaaltid efter at have spist til Middag Kl. 4½ efter
Toget. En Aften serverede Adda ham en Flaske Haarvand, som hun havde forvekslet med Eddike,
til Leverpostej; ja Adda har nu aldrig taget det saa forfærdelig nøje. Vi var ved Graven forrige
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Søndag, da vi var bedt ud til Fru Lærer Jespersen i Valby lige ved Vestre Kirkegaard; der var
desværre lukket for Blomsterudsalget, da vi kom; ellers havde Far lagt en Krans.
Adda skrev meget lidt sidste Gang, for hun var med Hans Egede nordpaa, og den Rejse tog vist en
Maanedstid, men jeg er meget glad over, at hun fik Nordgrønland at se, og meget taknemlig mod
Direktøren, som overtalte hende til at tage med. Vi har nylig festligholdt Joh’s Fødselsdag med at
spise til Middag dernede, (Suppe, Kyllingesteg og Citronfromage) sammen med Nicolai, Agnete,
Gudrun, Inger og Magister [Hans] Werner. Dedde har da hørt fra Ingeniørfirmaet i Amerika og har
nu godt Haab om Arbejde ved Anlæget af en Kabelbane i Columbia. Morsomt er det jo heller ikke
at blive ved at sidde som Kontorist uden mindste Tilknytning til sit Fag, saa saasnart Foretagenet er
sikret, har vi ham nok herovre til lidt yderligere Uddannelse, før han rejser. Jeg længes ikke efter at
faa ham hjem, for Far forkjæler Dedde saa meget og behandler ham stadig som et Pattebarn, hans
Sind kommer i den største Uro, naar han ikke ved hvor han er hvert Minut paa Dagen, eller hvis han
er ude en Aften, hvad jo heller ikke godt helt kan undgaaes. Det er ikke helt Spøg for Pastor Bjerres,
for rejser Dedde, og faar han en Stilling ud af det derovre, betyder det jo nok, at Mette drager af en
skjøn Dag for at giftes med ham. Det lader til, de holder ved hinanden, og at hun har en oplivende
Indflydelse paa ham; vi er jo ikke altfor livslystne. Nu vilde jeg jo gjærne, at Du skulde se Mette
engang, og det kunde passende ske her. Kunde der blive en Søndag snart, vilde jeg gjærne bede
Børn og Børnebørn til Middag.
Rejser I saa til Dalbygaard i Oktoberferien, ellers kan I godt være her, da Anna nok kommer herover
med Børnene, men foretrækker at bo i Kjbhvn, da de jo vil more sig. De er her jo kun en Søndag, d.
19de, og da vil de i Theatret. Men de vil vel nok besøge os et Par Gange i Løbet af den Uge, og da
var det jo fornøjeligt, om I var her, ligesom I jo vilde have let ved at gjøre nogle Udflugter til
Kjbhvn. Men, tager I til Dalbygaard, som jo kunde være hyggeligt og rart for Jer, falder jo andre
Planer bort for Oktoberferien. Hvorlænge mon den varer, og hvad Dag mon I rejser hjem? Det er jo
Vivis Fødselsdag d. 26.de, men da kunde I vel ikke være her? Da skal Du vel hvile ud til Arbejdet
igjen. Det er en dejlig Bog, den Du laante mig om Højskolefolkene. Naar Grundtvigianerne er
saadan, elsker jeg dem, men der er mange af dem nutildags, som jeg ikke forstaar. Vivi læser Bogen
nu; ellers kunde jeg godt have sendt den, men jeg har da heller ikke opgivet Haabet om at se Jer her
engang. Det er da godt for mig, at jeg har set Jeres Hjem; nu faar I det helt komplet, naar I faar
Spisestuemøblerne og sengetæpperne herfra.
Vi er nu godt i gang med at fyre i Kakkelovn og bære Brændsel op, det er slet ikke saa slemt. Jeg
er ellers først ved at komme til Kræfter efter en Forkjølelse; det er nu paa de gamle Dage, jeg har
ondt ved at komme over den. Far har det godt og spaserer meget ude, det har styrket ham meget i
Sommer; han er langt bedre end i Fjord. Sysler i Gravstilhed. Vi havde mellem 70 og 80 Taksigelser
at skrive for Afskedsgaver, det var et stort Arbejde, og Far skrev en Del, men jeg maatte jo forfatte
dem og skrive for ham og holde Øje med ham. Og nu har jeg saa faaet pakket og sendt lidt til Adda.
Jeg haaber, I har det rigtig godt, I kjære, elskede 3. Var jeg ikke saa bundet, da vilde jeg gjærne
sidde nogle Dage og sy Linned for dig. Det er da ogsaa svært, saa Mudde vokser, det kan jeg nok se.
Her har jeg ikke engang en Maskine, da Judithe fik min, og i Hornsyld laante jeg Annas. Dr.
Herolds har besøgt os og filmet os. Holger skriver, den blev aldeles storartet. Fru Odin Christensen
var her i Lørdags med Datter. Kjærligste Hilsen fra Vivi, Joh’s og Jeres egen Farmor.
Fra Agnete Thorborg til Margrethe Thorborg i Helsingør:
Gjentofte d. 5 Nobr. 1924
Kjære Margrethe!
Min egen kjære Margrethe! Selvfølgelig tænker jeg meget paa Dig i disse Mindedage, som dog
opklares lidt af Solen. Kan Du huske, hvor graat og sort Efteraaret var for 6 Aar siden? Og noget
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bedre ser det jo ogsaa altsammen ud for Dig nu, skjønt det maa være et stort Savn, at Du nu ogsaa
har mistet Din Far og Dit Hjem. Men jeg tænker særligt paa Dine Børn, at de nu er bleven saa store
og dygtige, at I har faaet det yndige Hjem, og at Du er kommen godt i Gang med Skolen. Det glæder
Far og mig meget, at Du faar en ny Ordning til April, men Vinteren skal Du jo først over. Jeg
længes efter Jer. I vilde jo have besøgt os i Søndags, jo, havde jeg talt med Jer, saa havde jeg
absolut sendt Afbud til Ruges, men nu maa I endelig love mig at komme paa Søndag 8 Dage, d.
23de, saa vil vi se, om vi kan samle Børn, Børne- og Svigerbørn, og Du skal saa endelig se Dedde
og Mette engang.
Ved Du, at Dedde har faaet Arbejde i sit Fag paa “Vølund” og nu bor paa Amager. Han er uhyre
glad og kan besøge os hver Søndag. Mette er meget fornøjelig. Sidste Gang, hun var her, var hun
særlig høj i Hattten, da hendes Værtinde, en god og lidt ældre Syerske, skal vies paa Fredag til en
endnu ældre, en arme Læderhandler (efter Avertissementet), og Mette skal være Forlover. “Du
troede maaske ikke, at jeg kunde være Forlover, Svigermor”, sagde hun. Hun skal kjøre bagefter
Brudeparret i Karet sammen med en gammel Skomager, der ogsaa er Forlover, og nu er hun bange
for, at Pastor Hornbech ved Garnisons Kirke, som hun kjender, skal forveksle Parrene og vi hende
til Skomageren. Værtinden har betroet hende, at det er ikke, fordi hun er saa ovenud forelsket i
Læderhandleren, men hun kan ikke udholde Ensomheden paa de gamle Dage og trænger til en at
ofre sig for. Mette har bestemt, hvad de skal have til Middagen og er Potte og Pande i Huset, hvor
hun jo forresten kun har lejet et Værelse. Hun tænkte at give en Kulkasse i Brudegave, og jeg
foreslog Joh’s at tage Idéen op, naar han d. 22de ds. skal være Forlover for Svend Rix i Helsingør
Kirke.
Tænk, Fru Nøkkentved har sagt Stuelejligheden op til April Flyttedag, og hvis vi nu kan faa
Tilladelse af Nævnet, skal Lejligheden gjøres i Stand og staa parat til Adda til Sommer. Vi er glade
over at faa Raadighed over Haven og haaber at kunne glæde Jer alle med Frugt. Det har ærgret mig
at se det meste af Fru Nøkkentveds gaa i Skraldespanden, fordi det laa og raadnede.
Jeg har endnu Æbler til Mudde og Dang paa Søndag 8 Dage, da mente Joh’s, I bedst kunde
komme. Jeg har allerede bestilt Kjød fra Hornsyld; jeg glæder mig saadan. I maa komme fra
Formiddagen, det er Meningen, vi skal spise Middag Kl. 12 for saa at have en rar Eftermiddag
sammen. En Middagshvile kan godt faaes. Sig til mine elskede 2 smaa, at jeg glæder mig saadan til
have dem, og jeg skal nok tage Brikker og Bøger frem til dem.
Moster besøgte mig sidste Uge og hjalp mig over en Storvask; hun havde det godt, og vi spaserede
sammen til Lyngby og saa til Manden og Landstedet. D. 5te var Agnete, Nicolai og Anette Muzoll
her om Eftermiddagen, og Faber og vore Børn og Slotsgartner Paludans her om Aftenen. Det var
mere roligt end i Hornsyld, heldigvis, men jeg fik henimod 40 Breve, 2 Harer, en vældig Høne og
mere. Vi har haft mange rare Besøg fra Jylland, bl.a. Ravns, Apotekerens, Dommerens, Holms osv.,
og Lærer Poulsen er rykket ud af de 2 Rum, han lagde Beslag paa, saa jeg har først nu faaet Huset i
Orden. Vi begynder at blive lidt kjendt her, og jeg var igaar bedt ud til Kaffe hos en meget rar
Dame, som jeg har truffet ved Møder. Stiftprovst Helveg-Larsen bor her og talte ganske udmærket i
Kirken i Søndags. Hav det saa godt elskede Børn, til vi ses. Kjærlig Hilsen fra gamle Bedstefar og
jeres egen
Farmor.

Fra Agnete Thorborg til Margrethe Thorborg i Helsingør:
Gjentofte d. 12/12 24
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Min lille, kjære Margrethe! Da Adda har sendt mig en Del Ryper, og de godt kan holde sig i denne
Kulde, synes jeg, jeg vil sende Dig nogle Stkr. De skal flaaes, og det gaar uhyre nemt at rive
Skindent af dem med Fjerrene paa; det er langt lettere end f. Eks. at pille en Kylling, saa skal de
lægges i Mælk en Dags Tid, spækkes og steges med Mælk ved en 1½ Times Tid. Har Du lyst at faa
2 Middage ud af dem, kan Du godt lade de 2 hænge lidt paa et koldt Sted (mine hænger paa
Altanen) men Du kan da ogsaa stege dem paa en Gang og saa varme Halvdelen i et Fad over en
dampende Gryde. Jeg skriver saa udførlige Anvisninger, fordi jeg ved, Du skal afsted om Morgenen
og Dagene er saa korte, saa der kan ikke blive lang Tid til at give Din lille Rose besked.
Det er rigtignok mørkt for Tiden, men det er jo saadan op mod Jul, at enten er det mørkt eller koldt.
I Januar plejer Kulden at faa Overtaget. […]. Og Tak for Laan af Bøgerne; den om Højskolen var
dejlig. Jeg har god Tid til Læsning. Naar jeg selv gjør det huslige Arbejde, er jeg ikke flittig til
Haandarbejde, men bruger min meste Tid til Læsning og Brevskrivning. Far har det meget godt,
naar man blot ikke skal tale med ham om Pengesager, for saa bliver han helt ophidset og urimelig.
Nu f. Eks. da Fru Fabricius skulde have sine Penge i Terminen, raabte Far: Jeg forstaar ikke den
Snak om Afdrag. Nu er jeg blevet 74 og har aldrig haft noget med Afdrag at gjøre; lad mig saa være
fri nu, da jeg har det svage Hoved. Da jeg saa foreslog ham at sige sig Pengesagerne helt fra, blev
han heldigvis dybt krænket og tog sig sammen, saa Fru Fabricius fik baade sine Renter og sit
Afdrag. Jeg synes, naar man endda har Pengene, saa gaar det i Regelen helt let at komme af med
dem.

Farmor og farfar med Vivi og Margrethe, Mudde og Jens Vilhelm i Tjørnekrogen 1924.
Iaftes var vi til Middag i Tjørnekrogen sammen med Mette og Dedde. Vølund har paataget sig
Arbejde for Kommunen for flere Millioner Kr; jeg synes det er helt eventyrligt, at de Tegninger har
Dedde omtrent ene ansvaret for, og han kan knap sove for det om Natten, men han er ovenud
lykkelig og begejstret over det. Hvis De beholder deres nuværende Stillinger og faar lidt
Gageforhøjelse, begynder de at drømme om Bryllup.
De havde det godt i Grønland paa det nær, at Børnene havde begyndende Kighoste; den kan være
slem nok, og de indfødte Børn plejer ikke at kunne taale den, men nu hører vi ikke mere iaar. […].
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Agnete og Knud Erik rejser til Hornsyld i Julen, og Mette til Rødding, saa vi faar kun Dedde i
Helligdagene og Nicolai af og til. Kommer I ikke en hel Dag i Julen; I er da mer’ end velkomne.
Jeg tænker næsten Moster Nora kommer idag og hjælper mig at vaske imorgen; det er dejligt, at
hun nu er rask. Vores Far havde ogsaa det trykkende Humør periodisk. Jeg forlod Selskabet igaar
for at gaa til Bibelsamtale i Præstegaarden, det er en rigtig rar Kreds, der samles der, og Pastor
Scheppegrell og Frue gjør saadan et kultiveret Indtryk. Jeg savnede lidt rigtig dannede Mennesker i
Hornsyld. Nu Farvel, lille elskede Margrethe og Børn. [..]. Hilsen fra Jeres egen
Farmor.

Nora og Agnete, 1925

Fra Agnete Thorborg til Margrethe Thorborg i Helsingør:
Gjentofte d. 27/3 1925
Min egen, kjære Margrethe! Kan en Daase hjælpe Dig, da giver jeg Dig den med Glæde. […]. Skriv
nu ikke før Du faar Tid at fortælle mig lidt om Festen. Efter at vi var gaaet ind i Blaa Kors, foretrak
vi altid at bede Folk til Aften med et Glas Øl, saa savner Gjæsterne ikke saa meget Vinen. Til
Konfirmationerne fik vi Sodavand. Mandag Morgen følte jeg mig bedre, og det er en let Sag at
vaske de 2 Gulve og Trapperne over; glad var jeg over de smaa og større Fødder, der havde
færdedes - over, at vi har saa mange at holde af - men sløj er man jo efter nogle Dages Feber. Idag
skal jeg have tomme Kagekasser og lidt andet afsted til Grønland, og i Eftermdg. skal vi spise gule
Ærter hos Faber i Lyngby. Det minder altid om Wessel: “Æder Ærter og stikker sig”. Der var en
Pige paa Sygehuset ifjor, som fik “Kjærlighed uden Strømper” af en af Karlene til Jul; hun vilde
dog ikke læse den, da hun mente, den var uanstændig, og ingen derovre kunde retlede hende, nej,
Wessel kendtes ikke i Hornsyld. Fru Thanning og Slotsgartner Paludan kom og gratulerede Far med
Buketter; ellers kom kun de indbudte til varm Aftensmad og Kaffe, Johs først Kl. 10, saa Kl. blev
11 den Aften, men vi havde en rar Dag. Far er i udmærket Humør, saa Livet er jo rosenrødt for os.
Paa Søndag skal vi med Børnene spise 2 Høns, som Holger sendte os. Jeg er virkelig rørt over saa
kjærligt Anna skriver om, at hun længes efter os. Fru Larsen skal have den ældste Datter
konfirmeret. Servise og Mad leveres i Bil fra en Kusine. Den lille har betroet mig, at der skal
danses, men da de fleste af Gjæsterne er i 80erne, holder vi det nok ud. Fru Larsen er nu rar og
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aabenhjærtig, og Livet er ikke lutter Lagkage for hende, som Konen sagde i Grønland. [..]. Kjærlig
Hilsen til Jer fra Bedstefar og
Farmor.

Hornsyld sygehus 1925

