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Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard: 

 

Erholm den 22de December 1856 

Min kjære, gode Alvilda! 

Idag har jeg modtaget Dit Brev, der voldte mig mere Glæde end jeg kan udtrykke, og jeg takker Gud 

der lader Dig nyde den ægte, rene Kjærlighed, der vistnok sjeldent skjænkes Nogen i fuldt Maal. Ja, 

min kjære Pige, jeg frygter slet ikke for at han skal skuffes naar han lærer Dig nærmere at kjende, og 

Du maa dog selv kunne føle, at Du besidder mange, sjeldne Fuldkommenheder, men dette er Noget 

Du næsten aldrig tillod mig at yttre. Da jeg læste Dit Brev, kom jeg til at græde voldsomt, til min 

egen store Forbauselse; jeg tænkte, at hvis der fandtes den mindste Misundelse hos mig, vilde jeg 

foragte mig selv; men Gud være lovet, det er jeg overbevist om at jeg ikke føler. - Hvor  jeg er glad 

over at Du nu ikke skal til Kjøbenhavn, og kun forlader Dit Hjem for at træde ind i et endnu 

kjærere. Siig mig oprigtigt Alvilda, da Du for kort siden skrev, at Du ingen Ahnelse havde om 

Hvem Du kunde ønske Dig at leve sammen med, var det da den  rene Sandhed? - 

   Jeg længes meget efter at høre hvorlænge han har havt disse Tanker, og hvorfor han i saa lang Tid 

ikke kom i Dit Hjem. Dine Forældre vare sikkert glade; gratuleer dem tusinde Gange fra mig, og 

fortæl dem, at jeg troer ikke jeg kunde være gladere, om det var mig selv. Og nu min kjære Pige 

ønsker jeg Dig den inderligste og varigste Lykke Jorden kan skjænke. Gud give at Du om 10 Aar 

som Kone og Moder, maa være ligesaa glad og inderlig lykkelig som nu. 

Jeg reiser i morgen tidlig hjem, og maa derfor slutte; jeg kommer tilbage anden Nytaarsdag, og da 

haaber jeg at der ligger Brev til mig. Nu bliver vor Brevvexling sikkert ikke saa levende mere, thi nu 

opfylde andre Tanker Dig. Jeg er næsten jaloux, thi Du er den eneste Veninde jeg nogensinde har 

havt, og nu kan jeg ikke slutte mig til Nogen mere saaledes som i Barndommen.  

Levvel, glædelig Juul og Nytaar! Hvem der dog kunde see Dig i Julen, og hvor ender ikke det gamle 

Aar lykkeligt for Dig. 



  

 

Din hengivne Caroline. 

Note: Brevet er skrevet på Erholm hovedgård mellem Odense og Middelfart. Der er tale om et 

lykønskningsbrev i anledning af, at min oldefar, Anton Levinsen (1819-97), havde friet til Alvilda. 

Han var 17 år ældre end hende og godsforvalter på det nærliggende Rosenvold, der ejedes af grev 

August Fr. Rantzau.   

 

  

Sophus Bøttger til Alvilda Bøttger i Barrit præstegård: 

Liverpool d. 9 Januar 1857 

Min kjære Søster! 

Tak for dit Brev som jeg modtog i Forgaars, det indeholdt rigtignok meget og glædeligt Nyt for mig. 

Jeg vil ønske dig al mulig Held og Lykke og at du maa leve mange Aar lykkelig og fornøiet med din 

Forlovede og at jeg maae kunne besøge dig mange Gange som en lykkelig Kone. I have nok været 

bange for mig i de stærke Storme, som den gamle Brun har skrevet om, det skulle I kun ikke være 

thi det er ikke saa farligt som der fortælles til, naar man kun har et godt Skib under Fødderne og 

ikke er Landet for nær, og desuden hvad det bedste er: i en Havn har man næsten slet ingen Ting at 

bestille, men kan gaae sine 4 Timer Vagt paa Dækket og derpaa 4 Timer tilkøis igjen, og saaledes 

blive ved. I Julen have vi havt det godt og levet godt her naturligviis efter Omstændigheder, jeg har 

været paa et Theater her, men morede mig ikke synderligt, og man kan jo heller ikke forstaae noget 

af hvad man hører der. Vil du hilse Levinsen fra mig og sige at jeg finder mig meget godt i den Sag 

og at jeg skal drikke dus med ham det første jeg kommer hjem da jeg ikke holder meget af salt Vand 

især til at drikke dus i. Jeg har slet ikke mere interessant at fortælle dig da jeg jo ikke hører og seer 

stort Andet end hvad der passerer ombord. Farvel og Levvel det ønskes dig af din stedse hengivne 

Broder 

S. Bøttger. 

 

Note:  Sophus (1839-63) var sømand og en af  Alvildas yngre brødre. Mine oldeforældre blev viet af 

Rasmus Bøttger 28/4 1857 i Barrit kirke. 

 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[udat, Barrit 1857] 

Kjære Alvilda 

Da Karen har lovet at komme herned i Aften, griber jeg Leiligheden til at skrive dig til. Jeg maa nu 

ikke komme til Fyn, endskjøndt Moder ganske afgjort havde lovet mig det; og jeg skal ikke nægte, 

at jeg er meget ked deraf, da jeg troer, at jeg kunde have moret mig godt. Jeg faaer naturligviis 

Skjend hver Dag. Og nu da her slet ingen er, føler jeg rigtig, hvor svært det er at savne dig min 

kjære Søster. 

  Jeg læser i disse Dage med Rudolph [deres lillebror f.1849], det er det frygteligste jeg endnu har 

bestilt, og jeg kan ikke begribe, hvorledes du har holdt ud at læse med mig, som dog var langt værre 

end han er, og dog var du strax god og viste mig at du holdt af mig. Jeg haaber snart at se dig kjære 

Alvilda, og jeg slutter med at ønske, at du maa have det godt. Hils Levinsen og Carl fra din 

Laura. 

Note: Laura (1842-61) og Carl var tvillinger og søskende til Alvilda. Brevet må være skrevet efter, 

at Alvilda er flyttet hjemmefra efter giftemålet og før, der var et barn at nævne. 

 



  

 

 

  

Emil Bøttger   Natalie Zahle 

 

Emil Bøttger i Kbh. til Alvilda Levinsen:  

Kjøbenhavn d. 25: September 1858 

Kjære Søster!  

Da jeg nu er i Kjøbenhavn, Stedet for alle mulige Glæder og Forlystelser, kunde du med fuld Ret 

vente, at jeg endelig engang skulde tilskrive dig et Brev, der handlede om Noget, der rigtigt var 

morsomt, eller overhovedet om Noget (thi de Breve, du fik fra Horsens [da han gik på latinskolen 

der], handlede nok i Almindelighed om Intet); men tænk dig bare: jeg er nu akkurat ligesaa forlegen 

for Stof, som nogensinde tilforn; thi jeg har intet Andet at gjøre end skrive om det kjedelige Thema: 

jeg kjeder mig, hvilket forøvrigt indeholder hele min Biografi. Du forbauses og spørger uvilkaarligt, 

hvorledes jeg kan kede mig her, hvor jeg kan deeltage i saa mange baade offentlige og private 

Fornøielser. Hvad imidlertid de første angaaer, da reducerer de sig ved nøiere Betragtning til at 

drikke baiersk Øl. Rigtignok er der ogsaa en Deel morsomt at see for Exempel i Tivoli, men man 

bliver dog snart træt af stadig at see det Samme, og i Alhambra er der ikke til at falde ind. Rigtignok 

have vi Theatrene her i Byen, og dem kunde jeg nok have Lyst til at besøge, men paa Grund af visse 

Omstændigheder [pengemangel] seer jeg mig ikke istand dertil, idetmindste ikke i dette Quartal. 

Endvidere have vi Museerne, og Behageligheden af at besøge dem vil jeg aldeles ikke benægte, men 

da jeg netop er paa philosophiske Forelæsninger i den Tid, de ere aabne, har jeg heller ikke endnu 

kunnet besøge dem.  

See det var nu mine offentlige Fornøielser. Hvad de private angaaer, bestaae de hovedsagelig, ja 

næsten udelukkende i at komme til Natalia [Natalie Zahle] og denne Fornøielse vil jeg ikke nægte, 

jeg sætter stor Priis paa; men jeg kommer der dog ikke saa ofte, da det er min Grundsætning hellere 

at komme for sjeldent end for ofte et Sted. Forøvrigt maa jeg indrømme, at jeg endnu naar jeg har 

været der, har moret mig udmærket. Saaledes spiste jeg der for Exempel sidste Søndag i Anledning 



  

 

af Otilias Fødselsdag. Da Natalia var i Nyborg, var jeg altsaa aldeles ene med en halv Snees unge 

Damer og vidste dog at more mig. Om Aftenen bleve de gode Damer forøvrigt temmelig gemytlige, 

idet de gave store Tableauer, og dernæst holdt vi Bal, under hvilket jeg naturligvis som eneste Herre 

var temmelig beskjæftiget. Her er altsaa et Sted, hvor jeg morer mig, men jeg er ikke saa nøisom at 

jeg en eller 2 Dage i Ugen kan more mig for alle de øvrige Dage. 

   Men kjære Alvilda! over al denne Snak over mig selv har jeg reent glemt at spørge dig, hvorledes 

du har det, hvorledes Levinsen har det, om I begynde at komme Eder lidt efter Eders store Sorg 

[deres førstefødte, Lorents, var død 8/8 1858 4 mdr gammel]; thi I kunne ikke vedblive at leve 

saaledes, som i de sidste Uger af Sommerferien. Her maa jeg desværre afbryde for idag, da jeg skal 

til Rusgilde, til hvilket jeg jo absolut skal under Bordet; men om det bliver til Noget, skal jeg lade 

dig vide imorgen. Mens jeg husker det vil jeg dog bede dig sige dem hjemme, at dersom de ville 

sende mig noget Frugt eller deslige, maae de endelig ikke sende det til Fredrik [hans lidt ældre bror, 

den senere arkitekt] (hvilket vi aftalte) thi saa er jeg bange for, at Hr Hasfordt fik min Deel og det 

kan jeg just ikke sige, jeg skjøtter om. - 

  Her har du mig igjen, en heel Deel marede[?] efter Rusgildet iaftes. Du kan troe, det gik gemytligt 

til. Kl 9 gik vi tilbords, og efter at have tilfredsstillet de første naturlige Fordringer, begyndte 

Talerne, af hvilket der blev holdt en styrtende Mængde, nogle gode, andre mindre gode og enkelte 

daarlige. Endelig blev der omdelt en Deel Sange i Anledning af Dagens Høitidelighed, og disse 

udmærkede sig ved et overstrømmende Vid, der ellers sjeldent findes i saadanne Sange. Seer du, 

indtil dette Punkt var Alt gaaet meget pænt og stille af; men da man saa havde drukket sin Flaske 

Viin og en Deel Punsch, begyndte Stemningen at blive mere animeret, og endelig sendte man Bud 

efter en Lirekasse og saa begyndte Dandsen (d.v.s. en støiende og høist ugratiøs Omkringspringen 

paa Gulvet), der vedvarede til Kl 2, da der kom Bud fra Politiet, om vi ikke vilde være rolige. Nu 

maatte man naturligvis pille af, men jeg tillige med flere Andre fandt det for tidligt at gaae hjem, 

hvorfor vi gik ud paa lange Linie, hvor vi tradskede om til Kl 4. - Nu da jeg har læst dette Brev 

igjennem, ser jeg til min store Rædsel, at det egentlig er noget forvirret Snak fra Begyndelse til 

Ende, men jeg maa undskylde mig med at den første Halvdeel er skrevet lige før, den sidste efter et 

Rusgilde. - Hils Levinsen mange Gange fra  

din hengivne Broder Emil. 

Ilagte Brev bedes snarerst muligt besørget i Barrit til Fader, da det er et Gratulationsbrev. 

 

Note: Emil Bøttger (1840-61), en anden af Alvildas yngre brødre. Han var netop begyndt at tage 

filosofikum og studere jura på universitetet i København. Institutbestyrerinden, Natalie Zahle (1827-

1913) var deres kusine, og desuden havde de en ældre bror, Frederik Bøttger (1838-1920), i 

København. 

 

Emil Bøttger til sin far, pastor Rasmus Bøttger i Barrit: 

 

Kjøbenhavn, Nørrevoldgade Nr: 231,4de Sal [7 /10 1858] 

Kjære Fader! 

Du forbauses vel over, at jeg istedetfor at sætte Datum over mit Brev har sat min Adresse, men 

Grunden er den, at jeg frygter for, du har glemt, hvor jeg boer, da du i saa lang Tid ikke har ladet 

høre fra dig. Skjøndt jeg nu havde fuld Ret til at skjænde dygtigt paa dig, vil jeg dog nøies med at 

sende dig Budgettet for den forløbne September-Maaned, hvilket vel kan udrette det Samme og Lidt 

til. - 



  

 

 

Indskrivningspenge  11 Rbd.  

Et Par Støvler   6   - 3 Mk 

Til Skrædderen  19   - 1 - 

Snor om min Kasket    2 Sk 

For Forelæsninger   4   -   

For Vadsk    1   - 

Klippet     8 - 

En Stok    1 - 

Et Par Handsker   5 - 

2 Frimærker     8 - 

En Stang Lak     8 - 

Tandpulver    2 - 

En Krukke Pomade   1 - 4 - 

Schous Forordninger  50  -   (ubetalt) 

Til en Drager    1 -  4 - 

Grams Tingret    3  - 3 -   

Danske Lov     1  - 5 - 

Juridisk Encyclopædie    1  - 1 -  8 - 

2 Collegiehefter    2 - 

Til Rusgildet     1  - 4 -  8 - 

Til Studenterforeningen   5 - 

Smaaudgifter (Svovlstikker o.s.v.)  1 - 

 

Naar du vil sammenlægge disse forskj. Udgifter, vil du faae den Sum 53 Rbd.3 Mk. og naar du vil 

trække denne fra den oprindelige, som var 65 (45+20) vil du faae 11 Rbd. 3 Mk, hvilke ogsaa endnu 

ere i min Besiddelse. - Jeg vil ikke haabe, der er dig noget Uklart i dette Budget, medmindre det er 

Udtrykket "Smaaudgifter", hvilket jeg derfor vil forklare lidt nøiere: de bestaae da i 4 Sk. hver 

Løverdag til en Kop Kaffe i Studenterforeningen; thi om Løverdagen faae vi Øllebrød og Bergfisk, 

og det veed du jo nok, ikke er mine Livretter. Du ser altsaa, at i denne Maaned har jeg just ikke 

ødslet for stærkt med Penge til min Fornøielse, og dog har jeg været een Gang i det kongelige 

Theater og een Gang i Casino. Unde pecunia? spørger du. Fra Nathalia. Ja det er i det Hele en herlig 

Cousine, og ikke nok hermed; men naar jeg kommer der om Aftenen tracterer hun med Kage og 

Frugt og andre lækkre Sager, og efter saadant veed du vel nok, jeg er en stor Nar. I det kongelige 

Theater saae jeg en Opera, nemlig "Muurmesteren" og skjøndt jeg  troer, jeg snart vilde blive kjed af 

at see den Slags, morede jeg mig dog meget godt. - I Casino saae jeg - jo! det kan du vel gjætte - 

Pipita de Oliva; men - jeg syntes slet ikke om hende. Unægtelig er hun smuk, wunderschön, og 

aldrig har jeg seet nogen smukkere Dame; men hendes Dands var mig for vild, for ugratiøs, for 

spansk, om jeg saa maa sige. Du vil vel forbauses over en saaledes fra den almindelige divergerende 

Smag; men jeg kan nu ikke finde noget skjønt i at see et halvt nøgent Fruentimmer springe omkring, 

slaae Benene i Veiret og i det Hele tee sig, som om hun var gal. - Du kan forøvrigt se, at jeg 

ingenlunde svirer i dette Aar, hvilket egenlig havde været min Bestemmelse: Jeg er nu for det Første 

3 Timer paa Forelæsninger hver Dag (nemlig 2 philosophiske og 1 juridisk), dernæst 2 Timer om 

Ugen til Examinatorium hos [F.C.]Sibbern. Men foruden disse Beskjæftigelser paa Universitetet, 

maa jeg læse en heel Deel hjemme, nemlig i Reglen 2 Timer Jura og 1 Time Philosophi om Dagen. 



  

 

Der er altsaa i det Hele 6 à 7 Timer, jeg er beskjæftiget om Dagen (saa regner jeg endda ikke mine 

Timer hos Vestrup), og skjøndt dette ikke er uoverkommeligt, synes jeg dog, det er ganske 

ordentligt. - Det er dog uudholdeligt, saa koldt det er bleven i disse Dage, idetmindste fryser jeg, saa 

ieg er nærved at døe, hvorfor jeg ogsaa er begyndt at gaae med Overfrakke: men hvis Kulden 

saaledes vedbliver at tiltage, uden man faaer Ild i Kakkelovnen, troer jeg næsten, jeg i mit Raseri 

Kryber i en - Uldtrøie; men det skal kun være i yderste Nødsfald.  

Jeg vil da haabe, at du har faaet mit Gratulationsbrev, om jeg saa tør kalde mit sidste Brev, saa det 

er da vel ikke af Vrede derover, at du iagttager en saa lang Taushed. Hvis du imidlertid vil gjøre 

denne god igjen, behøver du blot at ledsage dit næste Brev med lidt Æbler, Nødder eller noget 

Andet, der er behageligt for Ganen; og naar du endelig engang skriver mig til, maa du lade mig vide, 

hvorledes det staaer sig paa Rosenvold; thi af visse Grunde (der maae være Beboerne selv bedst 

bekjendte) er jeg aldeles uvidende om Folk der ere levende eller døde, eller lider af Lamhed i 

Fingrende eller overhovedet have lidt Noget som forhindrer dem i Fingrenes Brug.  

Igaar  var det Kongens Geburtsdag [Fr.7 f.6/10], men her blev just ikke gjort synderlig Stads af ham, 

naar jeg undtager, at der ingen Forelæsninger holdtes i den Anledning. Rigtignok var der om 

Aftenen stort Slagsmaal paa Christiansborgs Slotsplads, men hvorvidt det var i Anledning af Hans 

Majestæt, skal jeg lade uafgjort, da jeg ikke var Deeltager, men kun Tilskuer fra Nathalias Vinduer. 

- Een Ting har forbauset mig lige siden jeg er kommen til Kjøbenhavn, og det er den Hurtighed, 

hvormed Tiden gaaer, thi naar jeg tænker over, at det er en Maaned siden vi saaes, saa er det mig 

næsten uforstaaeligt. Grunden hertil har jeg forgjæves søgt at udgrunde, saa meget er vist, at det er 

ikke fordi jeg morer mig saa overmaade godt, men jeg vil snarere søge den i den forandrede 

Levemaade; thi naar man spiser til Middag Kl. 4, faaer man næsten ingen Eftermiddag, og det var i 

gamle Dage altid min længste Tid, da min Formiddag af visse Grunde var temmelig kort. - Du bedes 

hilse Moder og undskylde, at jeg endnu ikke har skrevet hende til; men brevene til dig ere 

naturligvis ligesaa fuldt til hende, hvis hun ellers troer at kunne have nogen Fornøielse af at læse 

dem. Hils ogsaa Laura og dem paa Rosenvold, og behold selv en Hilsen fra 

Din hengivne Søn Emil. 

 

Note: Den spanske danserinde Pepita de Lolivas optræden på Kasino fra 13/9 1858 var et voldsomt 

tilløbsstykke.  

 

 



  

 

 
 

Pastor Rasmus Bøttger 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen:  

d. 10 November 1858 

Kjære Søster Alvilda! 

Igjen er et Aar rundet, og vi have nu snart den 15de November [Alvildas fødselsdag]; men det har 

ikke været noget almindeligt Aar, dette sidste; det har været et Ulykkens og Prøvelsens, og du maa 

ønske, at du ikke faaer ret mange af den Slags, thi da er jeg bange for, at du, skjøndt du har vist 

langt mere Sjælsstyrke, end man kunde have ventet, dog vil bukke under, og det vilde smerte Mange 

saa dybt og ikke mindst din Broder Emil. Jeg ønsker da, at det nye Aar maa blive lettere at gaae 

igjennem end det overstandne, og at det tillige maa hjælpe til at udslette Indtrykket af, hvad du har 

lidt, forsaavidt det lader sig gjøre; thi aldeles vil du vist aldrig glemme din Sorg, dertil var den altfor 

stor; men lad den træde tilbage, og vise sig som en veemodig Erindring om lille Lorentz. Du kunde 

maaskee finde det underligt, at jeg i et Gratulationsbrev opholder mig saa meget ved Ulykker og 

ikke taler om noget Glædeligt, men det kommer af, at jeg troer, man helst maa tale om Sorgen end 

lade, som om den ikke var til; men derfor skulle vi ikke opgive alt Haab om en bedre Tid, men 

tværtimod med al for Kraft stræbe at beseire den os nedtrykkende Sorg; og naar man rigtigt vil 

Noget, saa kan man gjøre en heel Deel. - Foruden din egentlige store Sorg synes du ogsaa at have en 

Deel andre mindre i Skikkelse af Tømmermænd og rødhaarede Vandrerskere; men skjøndt jeg godt 

kan fatte, at du undertiden kan ærgre dig over saadant Rykind, maa jeg dog tilstaae, at jeg ikke 

lægger saa synderlig Vægt paa disse Sorger: tværtimod troer jeg, at man kun have Godt af smaae 

Gjenvordigheder, da de kunne hjælpe til at dæmpe de større. -  

  I Søndags var jeg i Theatret og see Kong Lear: Ah! hvor det var deiligt, jeg ønskede ret, at du 

havde været med; thi saadan Nydelse har man godt af ikke blot, medens man seer Stykket, men 

ogsaa længe efter. Du skulde faae Levinsen til at reise herover med dig i Vinter om ikke for Andet, 



  

 

saa for at gaae i Theatret. Ja det skulde I gjøre, især da jeg vist neppe kommer hjem i Julen, skjøndt 

jeg slet ikke fatter, hvorledes det skal gaae til at holde Juul saa langt hjemmefra blandt næsten lutter 

fremmede Mennesker. Rigtig nok har jeg Nathalia, og hende kan jeg virkelig ogsaa meget godt lide, 

men jeg vilde dog foretrække at holde Juul i Barrit. Jeg glemte nok før at bemærke, at det var 

Nathalia, der gav mig Billet til Kong Lear, ligesom hun ogsaa igaar var saa god at overlade mig een 

af sine Pladser. (Hun har nemlig hver Tirsdag 3 Pladser i første Etage). Da saa jeg den fuldkomneste 

Contrast til Kong Lear nemlig "Scarpins Skalkestykker"; men morede mig ogsaa udmærket derved; 

thi Phister og Frue spillede virkelig deres Roller til Fuldkommenhed, og navnlig lo den sidste saa 

naturligt og hjerteligt, at hun fik næsten alle Tilskuere til at lee med.  

 

 
 

“De lærende Damer” fra Natalie Zahles pension. I midten pensionatets bestyrerinde med et barn. 

 

Hvad det angaaer, at Laura [deres søster] skulde til Nathalia, da er der vist Intet til Hinder fra denne 

sidstes Side naar de blot kunne blive enige derom hjemme; forøvrigt veed jeg slet ikke Noget 

derom, da det er meget sjeldent, at jeg taler med Nathalia og aldrig ene; thi vel kommer jeg der 

temmelig ofte, men jeg taler kun med de "lærende" Damer, medens Nathalia gjerne sidder paa sit 

eget Værelse, hvor hun enten tager mod Visitter eller bestiller Gud veed hvad. Om Laura vil finde 

sig tilpas i Pensionen blandt de mange unge Damer, skal jeg lade være usagt, men jeg skulde næsten 

tvivle om, at det vil gaae ret godt, i Begyndelsen i det Mindste; thi der vil hun vist ingen Vegne 

komme med sit Suurmuleri, saa hun kommer vist til at forandre sit Væsen betydeligt; men det 

kunde hun jo ogsaa have betydeligt godt af, selv om det skulde knibe lidt. I det Hele taget anseer jeg 

det for temmelig vanskeligt at omgaaes de mange unge Damer, og jeg tvivler om, at ret mange unge 

Herrer kunde finde sig deri i Længden, men jeg bruger nu den Trafik, naar jeg er der, at være ligesaa 

fjantet og tosset som den værste, saa gaaer det udmærket. -  

  Hvis du kjære Søster! hjemmefra har hørt om, at jeg har skiftet Studium, da maa du ikke derfor 

ansee mig for en lunefuld og vankelmodig Person opg berøve mig din Agtelse; thi jeg mener, at en 

Philolog i og for sig kan være lige saa god som en Jurist, selv om han ikke kan blive hverken 

Kammerraad og Justitsraad osv. det er jo rigtignok vist, at de store Genier heri Verden altid strax 



  

 

finde deres Plads og aldrig vakle; men Herre Gud: jeg har heller aldrig tænkt paa at være et af denne 

Verdens store Genier.  

  Tak Stine Givskov for hendes Hilsen og hils hende igjen og bed hende ligeledes hilse Julius mange 

Gange fra mig: det var rigtignok en Skam af mig at jeg slet ikke besøgte dem i Sommerferien, men 

gjort Gjerning staaer ikke til at ændre og jeg skal see at gjøre det godt, naar jeg endelig igjen engang 

kommer hjem til det kjære Barrit, som jeg længes stærkt efter og vil længes endnu mere efter i 

Julen. Jeg havde troet, at Fredrik og jeg rigtig skulde have seet hinanden ofte, men det er just ikke 

Tilfældet; thi han kommer saa sjeldent til mig og han er jo aldrig ene hjemme, og jeg kan ikke sige, 

at jeg er meget hægen efter at stifte Bekjendtskab med Hr. Hasforth og Consorter; men han kunde 

da ogsaa gjerne komme til mig: jeg lader ham saamænd altid faae min Lænestol (hvilken jeg ellers 

altid beholder for mig selv) og gjør al mulig Ære af ham; men jeg troer, han foretrækker sine gamle 

Venner, og det gjør han maaskee ogsaa rigtigt i: de kunne maaskee være langt interessantere end 

jeg, men jeg vilde nu saa gjerne omgaaes lidt mere med ham. Men tal nu blot ikke Noget til dem 

hjemme derom; thi saa troe de strax, at der er en Ulykke paa færde, og der er jo i Virkeligheden 

Intet. Hils Levinsen mange Gange og med Bøn, at du vil beholde dette Brev for dig selv slutter jeg 

med Ønsker for det nye Aar. 

Din hengivne Broder Emil. 

 

Sophus Bøttger til forældrene i Barrit: 

Whampou d. 29 Nobr. 1858 

Mine kjære Forældre og Sødskende! 

Vi ligge nu i Whampou en lille Chinesisk Bye omtrent midt imellem Canton og HongKong og have 

allerede ligget her i 11 Uger og ventet paa en Isee Last men vi have endnu ingen faaet og faae heller 

ingen. Vi gaa herfra til Siam i Ostindien efter en Ladning Træ og hertilbage igjen.  Kaptein 

Kopperholdt gaae ikke med, 

 

   
   



  

 

             Sophus Bøttger                             Rudolph Bøttger 

 

han reiser over Land hjem og Styrmanden Schmidt skal føre Skibet videre. Vi have det saa godt som 

vi ville ønske os det, jeg er sund og rask og veltilfreds og mangler Intet. Hvis I skriver strax naar I 

faae dette Brev, tænker jeg at jeg kan have det naar vi komme til HongKong igjen. Jeg tænker I faae 

Adressen bedst at vide paa Comptoiret i Apenrade. Fra Singapore hvorfra I fik mit sidste Brev gik vi 

til HongKong hvor vi Ikun laae i et Par Dage, derfra til det gamle Macao hvor vi lossede Lasten, 

derpaa agerede vi Pakhuus i 10 Uger, det vil sige en Kjøbmand leiede os for 300 spanske Daler om 

Maaneden til at have sine Varer i som han ikke havde Plads til i Land. Det var jo ikke meget, men 

dog bedre end at ligge helt stille, endelig fik vi en lille Fragt her til Whampou med Riis, det er kun 

et Par Dages Seilads op af Floden som gaaer forbi Canton og have nu ligget her siden. Jeg har været 

i Canton med Captainen en Dag da nemlig alle Kjøbmændene boe der saa han maae derop af og til 

for at søge Fragt. Jeg saa den store Mur omkring Byen og det Hul hvor Engelsmændene ere gaaede 

igjennem men forresten var der ikke stort at see da de fleste Huse vare nedskudte. [Efter 

opiumskrigen]. Her ligger et stort Boemer Skib hvor min gamle Oberstyrmand er ombord, som gik 

fra os i Calcutta sidste Reise. 

Whampou d 3 decbr 1858 

Jeg har ikke skyndt mig saa stærkt med mit Brev da Posten først gaar om 8te Dage, men nu er jeg 

nødt til at ende da vi imorgen skulle seile. Jeg kommer nu just fra Canton hvor vi have været 4 

Mand med Kapitain Schmidt for at hente 2 store Kister Penge til at kjøbe Lasten for i Siam. Vi have 

nu indgaet en nye Kontract med Kapitainen som gjør os mere frie end vi før vare, thi efter den 

Gamle skulle vi følge Skibet i 3 Aar, men Schmidt har forpligtet sig til at mønstre 2 Mand af paa 

hver Plads vi komme hvor der er en dansk Konsul. Saaledes kunne vi gaae naar vi have Lyst og tage 

Hyre enten hjem eller ogsaa andet Skib der. Det er forresten daarlige Tider herinde endnu, men jeg 

haaber snart de blive bedre.  

  Hvis I skrive mig til igjen saa fortæl mig rigtig noget om alle mine Sødskende og om hvordan 

Alvilda leve jeg haaber det staaer Alt godt. Jeg ved slet ikke hvordan det gaar Frederik og Christian 

de have det vel godt og Emil er vel nu ogsaa i Kjøbenhavn, Carl ved jeg jo er Handelsmand, det er 

meget godt naar kun Tiderne vil blive lidt bedre, og du kjære Laura vent kun til jeg kommer hjem 

jeg skal 

nok muntre dig, jeg taaler ingen alvorlige Ansigter, thi jeg er altid lystig og munter, gaaer det ogsaa 

engang lidt imod maae man ikke lade sig nedtrykke men tage Alting saa let som muligt, saa kommer 

man saa let igjennem Verden (fordi jeg skriver saadan kjære Forældre maae I dog ikke troe at jeg er 

altfor letsindig, thi det er jeg ikke.) Min Ven lille Broder [Rudolph f. 1849] gaae vel nu paa 

Konst[?] i Skole, jeg ærgrer mig kun over at han bliver altfor stor til jeg kommer hjem, jeg kan 

ingen rigtig løier have af ham og ingen Mundklap give ham mere, men vi finde vel ogsaa nok paa 

noget Andet, hils din Hund (jeg ved ingen Navn til den). Min lille Søster Marie [Petra Marie f. 

1857] kjender jeg ikke endnu, men jeg haaber det er en rar mild lille Pige. Nu far vel mine kjære 

Forældre og Sødskende, hils Bedstemoder [Christine Schmidt], lille Gretha, August [Schmidt] og 

Kone tilligemed alle gode Venner mange Gange fra Eders stedse hengivne og lydige 

S. Bøttger.  

 

Note: Mormoren, Christine Schmidt (1791-1863), var enke efter forpagteren på Barritskov, Fr. Chr. 

Schmidt (1780-1853). Sønnen August Schmidt (1823-1901) var bror til Eleonora Bøttger. Han var 



  

 

ansat som fuldmægtig på Kbhvns Kommunehospital. Lille Gretha er nok det moderløse barnebarn, 

Margrethe Platen (1849-70), datter Margrethe Platen f. Schmidt (1818-49). 

 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen: 

d. 6. Marts 1859 

Kjære Søster! 

Ja! Du maa nok sige, at jeg skal skamme mig over, at jeg har ladet dig skrive 2 Gange, inden jeg 

gider svare; men jeg veed ikke, hvorledes det gaaer til, men, skjøndt jeg egentlig ikke har ret Meget 

at bestille, synes jeg dog, min Tid er saa gruelig optagen. Jeg er i Reglen 4 Timer paa Universitetet 

om Dagen, og det er egentlig den eeneste faste Beskjæftigelse, jeg har, men saa skal jeg dog ogsaa 

læse Lidt hjemme, men det tager dog oprigtig talt ikke ret mange Timer. Min Dag er idet Hele 

indrettet paa følgende Maade. Før 11 faaer jeg næsten aldrig Noget bestilt, Kl 11 spiser jeg Frokost, 

er saa paa Universitetet til 2, i Studenterforeningen til 4, da jeg spiser tilmiddag. Saa er jeg igjen paa 

Universitetet fra 5 til 6 ell. 7 ell. 8. Seer du nu, hvorledes jeg faaer Tiden til at gaae, for efter 8 ell. 

naar jeg ellers kommer hjem om Aftenen har jeg nok at bestille med at læse saavel Philosophie som 

anden lettere Lecture. Du seer altsaa kjære Alvilda, at den stakkels Broder her som i Horsens slider 

og slæber som et Bæst sans comparaison.  

  Du skriver, at du føler dig ubehagelig affiecert ved at modtage Breve, hvori der fortælles om 

Lystighed og andet deslige; men det maa ikke saadan være; thi om du end har havt temmelig 

betydelige Sorger at gjennemgaae, skal du dog ikke derfor reent kaste Vrag på denne Verdens 

uskyldige Glæder. Nu vil du vil sige, at jeg ikke har forstaaet dig, og at jeg kaster dig en Spand 

Vand over Hovedet; men dette er ikke Tilfældet: Jeg kan meget godt forstaae dig, og jeg selv har 

maaskee oftere Anfald af slig Melancholie, men jeg meener, at det er Noget, vi maae see at beherske 

saa godt, vi kan. Tro nu ikke, jeg siger dette for at moralisere for dig, og bliv ikke vred paa mig: Du 

veed jo dog, at jeg mener dig det saa inderlig godt. - Jeg selv har nu forresten ikke noget saadant 

morsomt at fortælle dig: Rigtignok har jeg været paa et Bal hos en Boghandler Lind, men da jeg 

ikke morede mig videre godt der, saa kan jeg ikke henregne det til det Morsomme. Idet Hele taget 

skulde jeg have ondt ved at kunne paapege enkelte Leiligheder, hvor jeg har moret mig, men i det 

Hele taget befinder jeg mig vel, og navnlig maa jeg bemærke, at Tiden her i Kjøbenhavn gaaer med 

en forbausende Fart. -  

  Naar du seer Fader, maa du hilse ham mange Gange og takke for de tilsendte Penge, for hvilke jeg 

ved Leilighed skal sende Quittering, og for hans Brev, hvorpaa jeg snart skal svare, men jeg maa 

dog først tænke lidt over mit Svar. - Idag er det jo Fastelavnssøndag, men hvis det ikke stod i 

Almanakken, vilde man ikke mærke Noget dertil, ja ikke engang de kjære Boller har jeg seet Noget 

til, men den Ulykke er dog ikke saa stor, værre er det, at jeg imorgen ikke faaer min sædvanlige 

Fornøielse at slaae en Potte istykker og at faa de deilige skjorteklædte, hjelmbærende, 

sværsvingende Bønderkarle at see i deres festlige Optog paa allehaande firfodede Dyr; min eneste 

Fornøielse imorgen bliver at gaae til Natalie om Aftenen, hvor jeg imidlertid haaber, der skal blive 

noget morsomt; jeg har da Gudskeelov faaet Fredrik til at gaae med. - Min Arm er træt, min Pen 

stump, og hvad der er det Værste: mit Hoved tomt, saa jeg nok helst maa slutte for denne sinde med 

Hilsener til Levinsen og dem hjemme, hvis du skulde se dem en Gang med det Første. Og endelig 

sendes dig selv en Hilsen saa varm som en nybagt Fastelavnsbolle fra 

Din hengivne Broder Emil.  

 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen:  



  

 

[udat. 15. april 1859] 

Kjære Alvilda! 

Tak for dit Gratulationsbrev og det saa meget mere hvis det er sandt, at jeg skyldte dig Brev, hvilket 

forresten ikke forekommer mig saaledes. Du taler om, at det er et underligt Gratulationsbrev, men 

det synes jeg nu slet ikke; thi om det end ikke handlede om Lystighed og Fornøielser, saa gik der 

igjennem det fra Begyndelse til Ende en hjertelig og kjærlig Tone, og Hjertelighed er virkelig 

Noget, man træffer saa sjeldent, at man sætter Priis derpaa, om ikke for Andet, saa for 

Sjeldenhedens Skyld. Hvad min Fødselsdag [14/4] angaae, da begyndte jeg den ret muntert, da jeg 

var paa Bal hos en Fru Frontin d.13de og altsaa dandsede ind i mit attende Aar, men oven paa den 

søde Kløe kommer den sure Svie, og jeg var derfor i meget slet Humeur selve Dagen, hvilken jeg 

for øvrigt ved at staae op Kl 1 og gaae i Seng Kl 9 reducerede til 8 Timer. For Gratulationer var jeg 

aldeles fri, men havde den Fornøielse at høre en Lirekasse gjentage flere Dandsemelodier fra Ballet, 

hvor jeg havde moret mig taaleligt, men heller ikke mere.  

  Naar jeg tænker tilbage paa det forløbne Aar, da er jeg usædvanlig tilfreds dermed og ønsker blot, 

det begyndte maa ligne det. Idag er det jo sidste Paaskedag, det siger idetmindste Almanakken; thi 

ellers kan jeg ikke mærke Noget dertil. Der er i det Hele ingen Dage, da jeg saaledes savner 

Hjemmet som Helligdagene; thi der var der altid et vist festligt Præg paatrykt disse; men her er en 

Helligdag akkurat ligesom enhver anden Dag, med mindre man maaskee finder Fornøielse i at tage 

Kisteklæderne paa, men dertil føler jeg slet ingen Lyst. I Tirsdags var jeg til Kirkeconsert i Frue 

Kirke, og det anseer jeg for at være lige saa opløftende som at gaae hen at høre hvilkensomhelst 

Præst i hele Kongens Kjøbenhavn. - Samme Dag havde vi her i byen det rædsomste Veir, vi have 

havt i Vinter. Det sneede, regnede og haglede hele Dagen imellem hinanden, men nu haver vi igjen 

meget godt Veir. Idag, anden Paaskedag har jeg været i Slotskirken og hørt Martensen prædike. Det 

var unægtelig den bedste Prædiken, jeg har hørt her i Kjøbenhavn, men dog manglede den Noget. 

Det var, om jeg saa maa sige, en meget god Afhandling eller Forelæsning, der i høi Grad tiltalte 

Forstanden, men af en Prædiken fordrer man dog lidt Mere. Der er overhovedet ingen Prædiken, der 

tiltaler mig som Faders; thi i den var der altid Noget, som jeg syntes passede akkurat paa mig, som 

om det udtrykkelig var henvendt til mig, men Prædikanterne her i Byen holde sig ganske i 

Almindelighed til Texten, saa at man vel faaer en rigtig og smuk Fortolkning af denne, men der er 

slet Intet, man kan tage med sig og bruge som Paamindelse til sig selv. - Hvad Sangen i Slotskirken 

angaaer, da er det Noget af det Første, jeg har hørt, navnlig er "Amen" efter Velsignelsen ganske 

henrivende og opløftende; det er noget Andet end den gamle Degns. - I disse Dage er der kommet 

hertil en Søster til Møller: hun er ikke smuk, men har et meget behageligt Væsen og minder mig i 

det Hele Lidt om Stine Givskov. Hils hjemme og sig dem, at de snarest muligt skulle faae Brev fra 

Din hengivne Broder Emil.  

 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[udat. Fyn] 

Kjæreste Alvilda 

Igaar vare vi i 7 Timer paa Vandet; thi det var jo saa aldeles blikstille indtil den sidste Time, da fik 

vi dog en Smule Vind og kom til Bogense Klokken 6, og der var ingen af os syge. Da vi kom i 

Land, gik vi ind til Skipperens Datter og drak Kaffe med Kage til, derefter gik Agnes med mig hen 

at kjøbe ind til en Lampebakke, og det kostede 11 Mk, thi da jeg ikke havde uden 2 Rdl kunde jeg jo 

ikke kjøbe ind til en Klokkestreng, og den kurde jeg vel heller ikke faae for dig. Da vi saa kom her 

til, vare Tante lige kommen fra Odense, jeg synes at hun er et underligt Menneske; men dog meget 



  

 

god af sig. Hans er en meget smuk Dreng; men Nora har jeg endnu ikke seet, da hun er i Nære[?]. 

Jeg haaber, at dine Fremmede snart reise; thi de volde dig dog meget Uleilighed især da du slet 

ingen har til at hjælpe dig.  

Kære Alvilda hils nu Levinsen og kys din kjære lille Dreng [Sophus f. 1/7 59] fra din hengivne 

Søster 

Laura. 

 

 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[som ovenfor] 

Kjære Alvilda 

Jeg haaber, at du har faaet min lille Seddel, som var sendt til Moder. Jeg har det nok ret rart; men 

jeg bryder mig dog ikke om at blive her ret længe. Hos Sørensens har jeg været to Gange; men jeg 

kan ikke lide den drillevorne Sørensen, igaar vare Tante og jeg i Bogense, og medens vi vare der, 

vare Agnes og Ida til Middag og Fødselsdag hos Grevinde Petersdorff, og der var Dals, og de 

fortalte, at Dal og hans Datter vare aldeles indtagne i dig og havde sagt om dig, at du var klog, 

dannet, elskværdig, nydelig og tillige dygtig til al Slags i dit Huus. Du kan troe, at jeg blev glad ved, 

at høre denne Anskuelse om dig, og den maatte jeg strax meddele dig. Her i Huset er der meget 

ubehageligt Forhold imellem de Fleste, og det er ikke rart at see paa men i fjorten Dage holder jeg 

nok ud; men en hel Vinter vilde jeg nødigt være her. Min Lampebakke bliver meget smuk men den 

kommer næsten paa tre Daler, og det er meget kjedeligt. Lad dem i Præstegaarden ikke vide, hvad 

jeg her har skrevet, lov mig endeligt det.  

Kjære Alvilda, kys din søde lille Sophus og hils Levinsen og Frøken Bo[?] fra din hengivne Søster 

Laura. 

Idag skal vi til Forvalter Bylows Fødselsdag. 

 

Note: Grev Chr. Alex. Petersdorff havde godserne Kjørup og Einsidelsborg (nu Egebjerggård) på 

Nordfyn. Han var endnu ugift, så grevinden må være hans mor, der var enke. 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen:  

d. 9de Sept. 1859 

Kjære Alvilda! 

Tusind Tak for det "Tak for sidst"! [Han har været hjemme på sommerferie]. Det glædede mig 

overmaade meget, ikke just for Takkens Skyld; thi hvor der Intet er at takke for, der kan Takken 

heller ikke sige stort, men fordi jeg deraf seer, at du er kommen lidt paa Benene igjen, og det endog 

i den Grad, at du er bange for, at jeg skal erindre dig, da du led, og forestille dig for mig som 

dandsende gjennem Livet; men heri maa du undskylde mig; thi denne Dands gjennem Livet fører 

mig slet ikke: den gaaer saa ofte pludselig istaa, og ofte er det kun Benene, som dandse, mens 

Hjertet græder, hvilket jeg dog Gud skee Lov ikke troer er Tilfældet for dig, du maa ingenlunde i 

saa haarde Udtryk tale om dig selv, som du var den sidste Aften: Vistnok følte Alle Medynk med 

dig, men der var vist Ingen, der betragtede dig som en Plage, jeg da i alt Fald ikke. -  

  Fredriks Affærer ere jo ikke i den allerheldigste Forfatning, men de ere jo dog heller ikke aldeles 

fortvivlede, og hvis han nu blot kan holde det gaaende i Vinter, saa tænker jeg nok, han til næste 

Sommer tager Murskeen i Haand [han var begyndt som murersvend], hvis der ikke aabner sig nogen 

anden Udvei. Han var ude paa Jernbanegaarden at tage imod mig, og jeg gav ham da dit Brev til 

Margrethe, da han vist saae hende før jeg, som ikke har været der endnu og ikke veed, naar jeg 



  

 

kommer der. - Hos Natalie var et lidet Selskab i Lørdags, hvor der blev dandset til Kl.12. Hun har 

det ved det Gamle meget godt. - Naa saa Laust [Laura] synes at have faaet nok af Klint? Men det er 

jo begribeligt nok, at man ingen steds finder sig tilpas, naar man ikke selv medbringer Lidt til at 

behage Andre med. - Naar du i Slutningen af dit Brev ønsker, at jeg maa gaae fri for Bebreidelser 

fra Andre og mig selv, saa haaber jeg nok at gjøre det for de første, og hvad Bebreidelser fra mig 

selv angaaer, da blive de jo et aldeles privat Anliggende. -  Mine Øine have været lidt daarlige, men 

ere nu bedre.   

Hils min høistærede Gudsøn [Sophus] mange Gange fra hans Oncle. 

Din hengivne Broder Emil. 

Dersom du skriver til Ida, maa du endelig bringe hende min underdanige Condolation i Anledning 

af hendes elskede Bedstefaders Død.  

 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen: 

d. 12. October 1859 

Kjære Alvilda! 

Du maa ikke troe, at jeg skulde faldet saa meget paa Ceremonier, navnlig mellem os to, at jeg 

skulde holde Regnskab over, hvem der sidst modtog Brev, og derfor skriver jeg dig til, uagtet du, 

hvis jeg ikke husker feil, ikke har svaret paa mit sidste Brev. - Nu skal den gamle Præstegaard jo 

snart være Vidne til en stor Festlighed [forældrenes sølvbryllup 26/10], som jeg ønsker ret maa 

blive glædelig for Fader og Moder og for alle dem, som deltage deri. Af Børnene bliver du nok den 

Eneste, som er kommen til Skjels Aar og Alder, men det er vist, at vi gamle Brødre herovre og i 

Japan [Sophus] ikke kunde ønske os en bedre Repræsentant end dig kjære Søster, det veed du nok. 

Fr, Chr & jeg have tænkt paa at arrangere et lidet Sold den 26. October i Anledning af Dagens 

Høitidelighed, og hvis det bliver til Noget, skal blandt mange andre Skaaler ogsaa din blive 

drukken, men du maa undskylde, om det ikke bliver i Champagne. Natalie, hvem du nok har 

tilskrevet desangaaende, kan nok heller ikke komme derover, da det ikke er saa godt for hende at 

forlade sit Institut saa kort før November, da de gamle Damer reise, og ny komme i deres Sted. Det 

er jo saa meget desto kjedeligere, som der altsaa slet ingen af Faders Slægtninge komme vel Alle 

undtagen August [Schmidt]. -  

  Naar du nu har sovet Rusen efter Gildet ud, saa haaber jeg, at du som en rar Søster rigtig skriver os 

herovre et langt Brev til, hvori du omstændelig maa fortælle os Alt: hvem hver enkelt havde 

tilbords, navnlig om Laust [Laura] ikke fik en tilbeder, hvad de ærede Gjæster fik at spise, samt 

hvorledes Maden var, navnlig om Rombuddingen var miskykket; thi det skal være en meget 

vanskelig Ret. -  

  Forleden Aften var vi 3 Brødre ude hos Onkel [August Schmidt], og tilbragte en ret taalelig Aften 

der naar blot Herren var lidt mere dannet og man havde lidt mindre af det lyksalige Familevrøvl, 

hvorved jeg mener Snak om Familie. - I denne Tid slaaes Folk her i Byen om Billetter til Theatret i 

Anledning af Fru Heibergs Optræden; jeg har ikke seet hende endnu og venter ogsaa gjerne, da det 

er godt at have Noget tilgode i dette dræbende kjedsommelige Liv. - Gid du maa leve rask og vel 

fornøiet! 

Din hengivne Broder Emil.  

 

 

Digte af Alvilda Levinsen [samme ark papir]: 

[udat]



  

 

Der lagdes ingen Arm om hendes Liv,  

Og Ingen hvisked: min elskede Viv, 

Og Ingen talte med kjærlig Røst 

Til det arme Hjerte om Haab og Trøst. 

Alene hun kjæmpede Kampen ud, 

Alene, alene med Himlens Gud. 

Og Smilet kom atter til hendes Mund, 

men det var veemodigt fra denne Stund. 

Og Sjælen blev gammel, som før var ung, 

Hendes Fod, som var let, blev adstadig og 

tung, 

Og Hjertets Glæde, den dyre Skat, 

den dræbtes i denne ene Nat; 

 

 

 

 

 

Stille, stille, arme Hjerte - 

Ingen tør din Pine see! 

Stille med din tunge Smerte, 

Stille med din dybe Vee. 

Stille med dit  Angestraab, 

Stille med dit  knuste Haab. 

Taare, du maa ikke rinde, 

Om du end i Øiet staaer - 

Skal i Barmen lukkes inde, 

Indtil Herrens Time slaaer, 

Da han med sin Naades Glæde 

Trøster Alle dem, som græde. 

 

 

 

 

Julesang: 

 

Høi og mægtig 

Lys og prægtig 

Kommer han den høie Gjæst. 

Lad os af Hjerte, 

Glemme al Smerte, 

Feire den glade, den salige Fest. 

Det er jo, som tusinde Harper klang, 

Det er jo, som alle Smaafugle sang, 

Det er, som om Himlen var aabned. 

Han kommer, han kommer, Guds eenbaarne 

Søn, 

Gjør Verden, Gjør Jorden saa underskjøn, 

Han bringer Freelsen og Daaben.



 

 

Januar 1860 

Og dog - nu vilde en saadan Time ikke kunde knuse mig saaledes som den første! Hvor kan jeg nu 

miste mere i den Henseende? Hvad har jeg at fordre mere - Intet, Intet! derfor beder jeg om Intet, 

naadige Gud! uden om din Kjærlighed - prøv mig saa, som dig synes bedst! - Beskjerm mig og dem 

jeg elsker - [lakune] ikke saa smertelig! Men dog beder jeg til dig, min Gud i Himlen! lad ikke dette 

Aar bringe mig een saadan Time igjen; thi saa, - o saa! - 

 

Sophus Bøttger til Alvilda Levinsen: 

Singapore d. 9de Marts 1860 

Min elskede Søster Alvilda 

Hvilken Sorg var det ikke for mig at høre hvorledes du mistede din førstefødte lille Søn Lorentz, 

men ligesaa stoer var min Glæde igjen da jeg i næste Brev hørte at du nu har en Anden lille Søn 

[Sophus f.1/7 59], som jeg vil glæde mig til at see, han vil vist blive en rask lille Dreng mild og 

renlig er jeg vis paa han bliver. Jeg glæder mig ret til at komme og besøge dig paa det yndige 

Rosenvold sammen med vore Forældre. Hvis du skriver til min gamle Veninde Sep Stork haaber jeg 

du vil bringe hende min Gratulation i Anledning af hendes Forlovelse. Ligeledes beder jeg dig hilse 

hele den givskovske Familie mange Gange fra mig. Jeg er fragaaet mit gamle Skib Loclomord og 

gaaer ombord i et Andet til en lille Bye her i Ostindien og derfra til HongKong. Jeg ved virkelig 

ikke noget særdeles at fortælle dig min egen kjære Alvilda undtagen hvad jeg skriver i Brevet som 

jeg sender dette i, saasnart jeg kommer til HongKong skriver jeg igjen saa I dog altid kunne vide 

hvad Skib jeg er i. Dog en Ting maae jeg endnu bede Dig om kjære Søster hils Nora Rosted fra mig 

og bed hende ikke mere at være vreed paa mig, for alt hvad jeg gjorde hende imod hende, jeg har 

angret og fortrudt og skal ikke gjøre det mere, jeg haaber dog ikke hun er gift? Nu farvel min egen 

kjære Søster ViVi lev vel tillige med din udmærket gode Mand og din lille Dreng til vi sees. Din 

stedse hengivne Broder 

S. Bøttger.   

 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[udat. April 1860] 

Kjære Alvilda! 

Gud veed, at jeg ofte har haft en klar Følelse af, at jeg er et Afskum, men aldrig saa klart som i dette 

Øieblik, da jeg sidder med 2 ubesvarede Breve fra dig, og først nu har faaet Peen i Haand for dog 

ialtfald at takke dig for dem; og det gjør jeg ogsaa af hjertens Grund; thi at modtage saadanne Breve 

er mig en Nydelse, større, end du kan vide, da du jo ikke kan skrive Breve til dig selv, og der ikke er 

Nogen, som kan skrive lignende - ialfald har jeg ingen modtaget. Dit sidste Brev havde jeg havt stor 

Lyst til at vise Fr. Paulsen, men da jeg var bange for, at hun ikke ret skulde forstaae dig, lod jeg det 

være. Jeg er forøvrigt ganske enig med dig kun med Undtagelse af eet Punkt: du siger nemlig: "Alle 

have følt en saadan Lykke og en fast Tro derpaa" [ægteskabet]; men herfra maa jeg for mit 

personlige Vedkommende drage mig selv, eller ogsaa maa jeg have været i en saadan Tilstand i en 

meget ung Alder; thi nu forholder jeg mig negativ og tvivlende dertil, og naar du ønsker mig, at jeg 

maa blive forlovet, da maa jeg (hvor nødig jeg end vil være uenig med dig) dog sende mine Ønsker i 

modsat Retning. -  

  Jeg har det ganske som sædvanligt: kjeder mig "overmaade meget" og morer mig "en lille bitte 

Smule". Til dette sidste maa jeg regne, at jeg forleden var  heldig at høre Ole Bull: det er for Intet at 

sige, at han er en udmærket Violinspiller; han er virkelig en Tusindkunstner, som kan faae alle 

mulige Toner ud af sin Violin, lige fra de blødeste og fineste til de vildeste og høieste. Der er 

maaske lidt affecteret i hans Fremtræden, men det tilgiver man let. En anden musikalsk Nydelse 



 

 

havde jeg ved at høre en Fr. Lehmann synge Normas Parti: hun sang udmærket og hendes Stemme 

havde et sjeldent Omfang, idet hun med Lethed gik fra de høieste til de svageste Toner, men selve 

Rollen og hele Stykket er rigtinok det grueligste Vanvid som nogensinde er jasket sammen. - Sidste 

Mandag var jeg til Selskab hos Natalie, hvormed Saisonen sluttedes, som dog har indeholdt nogle 

muntre Aftener. 

Fornylig havde vi en stor Sangfest her i Byen, men det  eneste, som udmærkede den var dens 

Størrelse; thi i alle andre Henseender var den temmelig maadelig; navnlig kan et Nummer, som 

udførtes af en høitæret Samling af Brolæggere, anføres som noget sin Art Enestaaende: du skulde 

have hørt nogle Brændevinsstemmer: de var virkelig uforlignelige. Jeg vil nu slutte med det samme, 

hvormed jeg begyndte, nemlig Undskyldning for, at dette mit Brev er udebleven saa længe og for, at 

det er saa flout og indholdsløst, at det maaske helst ganske maatte være udebleven. Lev vel! 

Din hengivne Broder Emil.   

 

Note: Ole Bull (1810-89), berømt norsk violinvirtuos. Caroline Lehmann (1828-79) sang Normas 

parti på Det kgl. Teater i operaen “Norma” af V. Bellini den 21/4 1860. Hun var en kendt dansk 

operasangerinde, som var hjemme på gæsteoptræden.  

 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[udat. Horsens] 

Min egen Kjære Søster! 

Jeg haaber da, du kom godt hjem i Søndags, og at din lille Sophus har det godt, hvilket du jo nok 

lader os vide med Niels, som Bedstemoder [Christine Schmidt] sender med Levninger til dig, da 

hun ikke gav dig noget med i Søndags, over hvilket hun har været meget elendig siden og kan nu 

ikke holde sig længere, da hun siger, at du er den Kjæreste hun kjender. 

Med min Finger er det det samme; men jeg kan dog nok snart komme hjem. Du kan ikke troe saa 

god som Bedstemoder har været imod mig hele denne Tid, og derfor er jeg hende rigtig megen Tak 

skyldig. Kunde jeg nu bare have været dig til Nytte; men destoværre du tør jo ikke lade mig komme 

ned til dig. Roedsteds ere reiste idag, og de vare i Præstegaarden igaar; men ingen af  vi Andre, da 

det jo var et frygteligt Veir. Naa min kjære Alvilda, lad os nu vide, hvordan du har det, du kan ikke 

tro, hvor meget de Alle holde af dig. Fra Onkel Jørgen [Schmidt] skal jeg hilse dig og sige, at du 

endelig maatte lægge dig efter nogle finere Kapper, da du vistnok ikke have seet saa daarlig og 

mager ud, han vilde selv have sagt dig det, men kunde ikke komme hertil, han holde rigtignok ogsaa 

meget af dig. Bedstemoder beder, at du snart vil spise Kagen da den ellers vil blive blød.  

En venlig Hilsen fra dem Alle sendes dig ved din 

Laura. Kys lille Sophus fra mig. 

 

Note: Christine Schmidt, Lauras og Alvildas mormor, var født Roedsted og boede som enke i 

Horsens. Hun var lidt af en klog kone og har åbenbart taget sig af sit syge barnebarn. Jørgen 

Schmidt (1816-98) var en af hendes sønner. Han var jurist.  

 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[udat, Horsens] 

Kjæreste Søster! 

Tak tusinde tak for al din Omhue og Kjærlighed. Jeg er, Gud ske Lov nu langt bedre; men 

Kræfterne ere kun faae; men de komme nok lidt efter lidt igjen, og mit Haab er det, at komme ned 

til dig, som jeg længes efter, og som jeg gjerne ville gjengjælde lidt al din Kjærlighed. Bedstemoder 

er meget god imod mig, jeg spiser kun lidt Hønsesuppe, lidt Sagosuppe til Middag i en lille Kop, 



 

 

Morgen og Aften lidt Mælk med Sukkervand og lidt Franskbrød og Tvebakker, men jeg kaster ikke 

mere op og Trykningen er ogsaa hævet, det er nu kun Aabningen, det er galt med, jeg kan heller 

ikke taale ret megen Støi eller tale ret meget endnu. Lægen mener, det er Kirtler og tillige, at det vil 

vare længe inden, jeg kan gaae ned til dig. Jeg har hvilet mig mange Gange, medens jeg har skrevet; 

men næste Postdag skriver jeg mere. Kys Sophus; hils Levinsen gid du og de vare raske fra din 

Laura. 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[udat, Horsens] 

Kjære Alvilda 

Tak tusinde tak for Kappen og Alt, hvad du viser mig, jeg er i god Bedring og haaber at komme 

aldeles rask hjem - , jeg længes frygtelig efter Sophus og dig, o var jeg dog hos Eder mine 

Allerkjæreste. Jeg skriver snart et rigtig Brev men det anstrænger lidt endnu. Bedstemoder sender en 

venlig Hilsen med din altid hengivne  

Laura 

 

Laura Bøttger til Alvilda Levinsen:  

[Julen 1860] 

Kjæreste Søster 

O, hvilken Glæde, om jeg dog kunde faae dig og dine Smaae at see. Hvor jeg længes efter dig. Her 

sender jeg lidt Kage til Sophus og dig, og jeg kan jo intet lave til Eder, i en heel Maaned har jeg 

hæklet paa den lille Kappe til Nora [f.28/11 1860], hun er den Eneste der faaer noget af mig, hvor 

gjerne vilde jeg ikke skrive mere, men det anstrænger mig for meget. Gud give Eder en glad Juul og 

et lykkeligt og velsignet Nytaar.  

Bliv snart rask, min kjære Søster og beed en Bøn til Gud for din Søster 

Laura 

 

Note: Laura Bøttger døde af tæring, velnok kræft i august 1861. 

 

 



 

 

 
 

Rosenvold 

 

Anton til Alvilda Levinsen på Rosenvold: 

 

Kjbhvn Hotel Phønix Mand. d. 25 Marts 1861 

Min kjære Alvilda. 

Idag har det endelig lykkedes mig at faae Sammenkomsten med Greverne og From istand. Alt er 

bleven afgjort og jeg sidder nu hjemme beskjæftiget med at skrive Expeditionerne. 

  Vor Sag er afgjort saaledes at jeg faaer Gaarden strax som den er og de 19 Td Land af Eiders Enke 

ved Fæsteledighed. Landgilden bliver som af mig foreslaaet 40 Rd alene strax og naar de 19 Td 

Land kommer til endv. 3 Td Rug, 6 Td Byg 3 Td Havre. Endvidere faaer jeg til Byggehjælp 2333 R 

2 Mk og skal da bygge Gaarden op inden 5 Aar. Det er jo gode Conditioner og jeg er Greven meget 

taknemmelig derfor. 

 



 

 

 
 

Bøgely fotograferet i dette århundrede. Stuehuset må være nyere. 

 

Froms Gilde igaar var meget flot og glimrende. Min Broder Carsten [Levinsen 1812-73, præst] var 

der ogsaa. Iaften skal jeg igjen til From, naar jeg blot kan blive færdig med mine Skrifter. Imorgen 

skal jeg til Frk. Zahle, Aug. Schmidt og Grev Schøller. Jeg har endnu ikke faaet fat paa nogen af 

dine Brødre formedelst manglende Adresser og fordi jeg er saa øm i mine Fødder at jeg neppe kan 

sætte en Fod til Jorden. Men det skal alt skee imorgen, da jeg haaber Forretningerne ere 

tilendebragte. 

Hils Ave [Sophus] og den lille kjære Pige. Jeg længes efter dem men især efter dig kjære Alvilda, 

for at skulle dele min Glæde over at vore Sager saaledes er paa det Tørre med dig. Jeg bringer ikke 

en Smule hjem til Børnene, til dig alene for 2 Mk Staalveirer[?]. Vi skulle nu spare sammen paa 

Muskater for at faae Gaarden bygget op og sat istand. 

Din hengivne kjærlige Mand Ant. Levinsen 

Nu er jeg færdig med mine Sager og gaaer til From med dem. Levvel, jeg kommer saasnart jeg kan. 

Din Anton 

 

Note: Det drejer sig om købet af en fæstegård, “Bøgely”, under Rosenvold, som ejedes af grev 

Rantzau. Schøllerslægten ejede godset Margaard ved Odense. 

 

Optegnelse af Alvilda Levinsen: 

d. 28de Marts, Skjærtorsdag 61 

Herre i Himlen. Jeg takker dig for Timen iaftes! Takker dig, fordi du lod Dagen gaae roligt og dog 

ikke tog Alvoret bort fra min Sjæl, men netop lod den favne sig i brændende Andagt til dig! O, hvor 

det er sødt at bede saaledes af al sin Magt! Man føler Samfundet med Gud saa tydeligt, man føler, at 

han lytter til hver Tanke, man føler Hussvalelse og Lindring midt i Elendigheden, - og den Fred, 

som overgaaer al Forstand, lægger sig ved Hjertet og hjælper, o ja hjælper den stakkels 

Menneskesjæl saaledes, som kun Gud kan hjælpe. De haarde, tunge Prøvelser kunne bæres! Ja, der 

er noget uendeligt Saligt ved at indsee og føle ret af ganske Hjerte sin egen Magtesløshed, sin egen 

Lidenhed og Ringhed og saa give sig ganske i dens Haand, som har Magten og Æren evindeligt, og 

sige til ham: din Villie skee! O, jeg følte det, Herre i Himlen! Da trods mit alvorlige Forsæt at gjøre 

Alt for at være god, dog atter en tung Time kom og kastede mig hen i al min Svaghed, - jeg følte, vi 

kunne Intet af os selv, og jeg takker dig atter og atter for denne Følelse; thi det er saligt at give sig 

dig i Vold! Jeg beder derfor ikke, at du skal tage Prøvelsen fra mig, før jeg er luttret og renset for al 



 

 

Stolthed og Selvtillid har forladt mig; men jeg beder og raaber til dig, o Herre! at du giver Anton din 

Fred! at du besøger hans Hjerte med din milde Naade, at det ikke skal blive haardt og forstenet i 

Fortvivlelse. Lad din Helligaand komme til ham og kalde ham til dig, at han maa finde den sande 

Trøst, som jeg ikke tør tale til ham om og ikke er værdig til at lede Andre hen til! O, kunde vi 

eengang inden vor Død knæle sammen for Gud og sige: tilgiv os, som vi tilgive hverandre! Elsk os, 

som vi elske hverandre! Vær med os med din Naade og veiled os! - Det er mit høieste Ønske At 

kunne forenes med den, man elsker, i een saliggjørende, inderlig Bøn, at bede med hinanden og for 

hinanden og lægge de stakkels bekymrede, besværede Hjerter aabne for Gud og for hinanden, - o, 

det er mit Ønske og mit høieste Maal heri Verden, og en sadan Time vilde opveie Alt og endog 

gjøre Prøvelsen, Lidelsen og Sorgen, som vi gjenmnemgik med hinanden, dyrebar for os, saaat vi 

kunde sige: Alle ting tjene dem tilgode, som elske Gud! Men jeg veed, jeg er endnu ikke værdig til 

denne Lykke. Der maa strides og kjæmpes, der maa angres og bedes saa mangen en Gang endnu, 

inden Sjælen lærer at opoffre sig og kaste al Selvkjærlighed og alt Begjær bort, saaat man lever et 

Liv i Gud og ikke i sig selv; men lad mig ikke miste Haabet, at det kan komme, lad mig græde og 

angre, men dog haabe. 

 

Emil Bøttger til forældrene  i Barrit: 

[Kbh. 4/5 maj 1861] 

Kjære Fader! 

Min Brøde er stor. Ingen veed det bedre, end jeg og dog kunde jeg ikke see nogen anden Udvei; 

fordøm mig ikke, jeg vilde saa gjerne have udrettet Noget, jeg vilde saa gjerne have svaret til de 

Forhaabninger, du i din Kjærlighed nærede for mig og jeg forsøgte det, men Forsøget mislykkedes, 

og jeg opgav Modet; thi svag har jeg været og svag er jeg endnu og derfor bukker jeg under. Du vil 

sørge dybt over mig kjære Fader, men saa sandt du nogensinde har elsket mig, beder jeg dig at 

glemme mit sørgelige Endeligt; husk blot, at du engang havde en Søn, som saa gjerne vilde glæde 

dig, men som ikke kunde det og døde af Sorg derover. Tak for hver en glad Time, du har forskaffet 

mig og hvis jeg nogensinde har skaffet dig nogen, saa husk den og glem den store Sorg, jeg nu maa 

volde dig.  

  Ogsaa du stakkels Moder vil sørge dybt, maaske dybest af Alle, da du har elsket mig saa høit og 

inderligt, men jeg duede ikke, jeg duede virkelig ikke, og da jeg ikke turde oppebie dette sørgelige 

Resultat, fremkaldte jeg et endnu sørgeligere. Men elskede Moder husk paa, at jeg elskede dig saa 

inderligt, og glem at jeg endte saa sørgeligt, og Gud vil sende dig Trøst, det vil han sikkert. Jeg vilde 

saa gjerne skrive Noget for at trøste Eder, men jeg er saa træt, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke Andet 

end bede om Eders Tilgivelse, men det gjør jeg af ganske Hjerte. - Hils Laura, sig hende, jeg ønsker 

hende Lykke i Livet, og hun kan blive lykkelig; hun har jo kun den Pligt at elske, og det er en saa 

velsignet og frydefuld Pligt. Bring ligeledes min sidste Hilsen til Carl, Rudolph [brødre] og Mimi 

[lillesøsteren Petra f.1856]. Gid det maa gaae Rudolph godt paa hans Vei, men gid han aldrig maa 

tabe Livsgnisten i sit Indre; thi saa bliver det saa mørkt ogsaa udenfor. Farvel for sidste Gang og 

Lev vel. 

Eders hengivne Søn Emil 

 

 

Emil Bøttger til Alvilda Levinsen: 

[som ovenfor] 

Elskede Søster! 

Du har elsket mig du har forstaaet mig; derfor vil du heller ikke dømme mig for haardt, men beklage 

mig sørge over mig, som jeg har sørget over mig selv. Du vil engang imellem tænke paa mig ikke 



 

 

med Afsky, men du maa heller ikke erindre mig med bitter Smerte, nei tænk paa vor Barndom, tænk 

paa, hvor ofte vi have glædet os med hinanden, tænk paa, hvor inderligt jeg holdt af dig, at jeg vilde 

gjøre Alt for at borttage hver Torn af din Sti; tænk paa Alt dette, og du vil da glemme den sørgelige 

Slutning, og hvorfor blev Enden saa sørgelig? Kjære Søster, jeg var kommet i urigtigt Forhold til 

Livet, idet jeg ikke kunde finde mig tilrette paa min Plads, og jeg manglede Kraft til at kæmpe mod 

mig selv. Tro ikke, jeg strax opgav Kampen, nei jeg har stridt, men jeg kunde ikke holde ud; jeg 

seer klart min egen Skyld, ikke en eneste Anden har nogen Brøde, men jeg kunde ikke gjøre 

anderledes. Stakkels Fader og Moder, de satte saa stor Lid til mig, havde saa kjærlige Forhaabninger 

om mig, og dem maatte jeg skuffe; dersom de ere vrede paa mig, dersom de ville forstøde mit 

Minde, da vil du kjære Søster undskylde mig, og dersom de sørge over mig da vil du trøste dem; det 

bedste, et Menneske kan ønske et andet, ønsker jeg dig, og jeg kan ikke finde noget bedre udtryk 

end "Gud lade sit Aasyn lyse over dig". Du forarges jo ikke kjære Søster, over at jeg taler om Gud, 

jeg, som forsynder mig saa haardt imod ham; du vil tro mig naar jeg forsikrer dig, at jeg holder fast 

ved ham til det Sidste: Stor er min Synd, men endnu større er hans Kjærlighed. Hils Levinsen og sig 

ham, at han nu skal elske dig endnu høiere, da du har mistet En af dine Kjære. 

Din stakkels Broder Emil. 

 

Note: Emil blev fundet død for egen hånd 5/5 1861. 

 

Af pastor Blædels prædiken ved Emils Jordefærd d. 10. Mai 1861 i Kapellet ved Frederiks 

Hospital: 

  

"Om end vort Hjerte fordømmer os, da er Gud større end vort Hjerte, og kjender alle Ting" 

(1.Johs,3.20). Dette apostoliske Ord indeslutter i sig en uendelig Trøst for os. Det siger os, at den 

alvidende Gud ikke blot kjender den Synd, som dybest skjuler sig i vort inderste Væsen, men at han 

ogsaa kjender den Frelsens Spire, som skjuler sig dybt inde vore Hjerter maaske ukjendt for os 

selv.[----]  

Saa mange Forhaabninger vare knyttede til denne unge Mands Liv. Han opvoxede i sine forældres 

Huus til Glæde og Velsignelse for Fader- og Moder-Hjertet; de rige Evner, Herren havde betroet 

ham, den alvorlige Flid, hvormed han indsamlede endog vidunderlige Kundskaber, det kjærlige 

Hjerte, hvormed han hang ved sit Hjem, ved Forældre og Sødskende, den Anerkjendelse, han vandt 

overalt, hvor hans Kundskaber bleve erkjendte og hans Evner benyttede - Alt syntes at vidne om en 

lys og en hæderlig Fremtid. Men en tungsindig og haabløs Aand udbredte sig over hans aandelige 

Liv - og Mørket blev dybere og dybere, indtil han uden Haabets Lys træt og forfærdet sank sammen 

under den Byrde, som trykkede ham. - "Om end vort Hjerte fordømmer os, Gud er dog større end 

vort Hjerte, og han kjender alle Ting" - kjender ogsaa i sin Barmhjertighed de Lidelser, som denne 

unge Mand har gjennemkæmpet, saa store, saa forfærdelige, at ingen iblandt os formaae at ahne 

dem, kjender ogsaa den legemlige Sygdom, som intet Menneske kunde kjende, der nedbrød hans 

aandelige Kraft og Frimodighed, kjender ogsaa de mange Bønner, som hans ængstelige Hjerte 

opsendte til ham om Hjælp og Frelse, kjender ogsaa den Frelsens Spire, som skjulte sig i hans 

inderste Væsen for hans eget syge og omslørede Blik. Og var det ikke denne Gudfrygtighedens og 

Frelsens Spire, der brød frem i de Ord, hvormed han tog Afsked - en saa rørende og bønfaldende 

Afsked med Forældre og Søskende -, naar han bad, "at Guds Aasyn maatte lyse over dem", og naar 

han udtalte det Haab, "at Gud ikke blot vilde være de Stærkes men ogsaa de Svages Gud”? [-------] 

Sophus Bøttger til Alvilda Levinsen: 

Kjøbenhavn d. 12 Juni 61 

Kjære Søster 



 

 

Uagtet jeg endnu intet Brev har modtaget fra Dig, haaber jeg dog nok at Du er saa god at sende mig 

om ogsaa kun et Par Ord før jeg reiser fra Danmark. Hvorledes har Levinsen det og Din lille raske 

Dreng og Mulle [Nora], de ere vel alle raske haaber jeg. Havde I det saa lidt lystigt paa 

Grundlovsdagen dernede hos jer, jeg hører af Faders Brev at Carl og Rudolph ikke vare med ved 

Festen, hvorfor mon Carl ikke vilde med, jeg bad ham saa meget at tage derud, da jeg troede det 

kunde maaske adsprede ham lidt, han længes vist efter at komme fra Horsens, jeg skal ikke nægte 

det er et skrækkeligt Hul at være i til stadighed. Jeg morede mig ikke her paa Grundlovsdagen da 

der var saa overfyldt af Mennesker (mest Bønder og Soldater) hvor man kom, at man næsten ikke 

kunde røre sig. Vi (Kløverbladet) [sikkert de 3 brødre] tilligemed to af Fussings Sønner gik først ind 

paa Slottet hvor vi ved hjælp af Hans Fussing som tjener hos Slotsforvalteren kom op paa Bastionen 

og da Fanetoget var passeret forbi og havde stillet sig i Geled foran Slottet, nød vi den store Ære at 

see Hans Majestæt komme frem og sige nogle rystende Ord til den jublende Hr Sørensen, da den 

Stads var forbi drev vi lidt omkring og Kl 9 gik vi i Tivoli men der var rædsomt overfyldt, og da vi 

endelig slap ud igjen saae vi ud som complette Muselmænd bedækkede med Støv fra Top til Taae. 

Da vi gik ud opkom der Ild i en af Æresportene og Dannebroge som veiede over Porten brændte, 

belyst af Modsolen som just begyndte at titte igjennem, (det var mindre heldigt).  

 

 

 
 

Tvillingerne Frederik og Christian Bøttger, 1866 

 

Jeg var derude at see vor stakkels Broders Grav den saae jo ikke godt ud endnu; men jeg tænker vel 

i denne Uge kommer Stenen over den. Gud give han maae have det bedre nu end da han var blandt 

os, han har lidt ganske forfærdeligt og stridt længe den stakkels Emil.  

  Jeg har seet Frøken Hansens Kjæreste herovre han vil nok see at blive Reserveofficer. Nu gaaer jeg 

ud for at træffe Frederik vi skulde drikke Kaffe hos Tante [Margrete Schmidt g.m. Aug. Schmidt] i 

Middag. Hils alle gode Venner baade hjemme og paa det yndige Rosenvold mange Gange. Gud give 

du maae leve saa lykkelig som et Menneske kan leve thi du fortjener det (din eneste Feil er at du er 

alt for god kjære Søster). Du vil jo nok engang imellem naar de skrive hjemme fra lægge et Par Ord 

indeni til mig. 



 

 

Lev nu vel og lykkelig kjære Søster. Hils Alle vore Venner i Horsens naar du kommer derud. Gid 

dette Brev maae træffe dig lykkelig og tilfreds, det ønskes mest af din stedse hengivne Broder 

S Bøttger. 

 

Sophus Bøttger til Alvilda Levinsen: 

Hamburg d. 26 Juni 61 

Kjære Søster! 

Jeg er nu da i min gamle Kur igjen ude imellem bar fremmede Mennesker og langt borte fra alle 

dem jeg holder af her i Verden, men Vanen er det halve Liv siger man jo og slet er det ogsaa [?] 

ihvorvel det er noget ganske andet at være iblandt sine Kjære, saa kunde det dog aldrig falde mig 

ind at føle mig alene, eller nedtrykt over jeg er iblandt Fremmede, men kjære Søster det har jeg for 

lang Tid siden slaaet af Hovedet og det er ogsaa det bedste, ikke sandt lille ViVi tag Verden som 

den kommer. Tak for dit Brev, det gjør saa godt at læse saadan et Brev, læg nu endelig et lille Brev 

indeni hvergang de skrive mig til hjemmefra saa at jeg altid af dig selv faaer at vide hvordan du har 

det min kjære gode Søster. Hils Levinsen mange Gange fra mig og lille Ave og Mulle ikke at 

forglemme. Naar jeg tænker paa hende, maae jeg altid smile ved Tanken om det lille runde smilende 

Ansigt som hun altid sad med Ave, faar mig naturligvis til at tænke paa et stykke Kage. Gud give at 

du og i Alle maae være raske, det ønskes mest af din hengivne og trofaste 

S W B 

Lev vel og rigtig lykkelig kjære ViVi du skal nok faae et lille Brev endnu før jeg reiser her fra 

Hamburg endnu engang Tak for dit kjærlige Brev. Lev vel. 

 

 

  

1) Eleonora Bøttger med Petra. 2) Pastorens med Petra og en af tvillingerne. Den unge pige på 

billederne er huslærerinden. 

 

Sophus Bøttger til Alvilda Levinsen: 



 

 

Tarragonna 30 Sptb 61 

Min egen kjære Søster! 

Igjen har en stor Sorg rammet os men den er ikke saa bitter som den sidste, er den vel kjære ViVi, 

den er blandet med en underlig Glæde ved Tanken om at vor stakkels Søster [Laura] nu ikke lider 

mere, men derimod som vi jo haabe er i Glæde, kort var hendes Tid og bitter, gid det nu maae være 

anderledes. Jeg havde en vis Følelse i mig da jeg sagde Farvel til hende om at jeg aldrig skulde see 

hende mere, det er gaaet i Opfyldelse, men dog før jeg havde troet. Gid du og dine nu maae faae det 

rigtig godt og ikke sørge for meget kjære Søster, men tænk hvor godt vor stakkels Laust [Laura] nu 

har det. Tak for dit Brev det var saa kjærligt og inderligt, gid jeg endnu maae modtage mange fra 

dig. Du er jo nu saa godt som min eneste Søster, thi Mimi [Petra f.1856] har jeg jo kun seet saa 

grumme lidt at jeg næsten ikke ved at hun existerer og desuden er hun jo endnu saa grumme lille. 

Hils Levinsen mange Gange fra mig og tillige den prægtige lille Ave og Mulle. Jeg haaber de ere 

begge raske. Jeg har det godt kjære Søster og er veltilfreds gid det samme være Tilfældet med dig 

og Eder Alle der hjemme, hvis du snart skriver til [Chr. & Lise] Fog saa hils dem mange Gange fra 

mig. Det er saadan to inderlig rare Mennesker, hils og Carl mange Gange fra din stedse hengivne 

Broder 

S Bøttger.  

 

Note: Bøttgerfamilien var kendt med min mors farfar, trælasthandler Christian Fog i Horsens.  

 

 

Optegnelser af Alvilda Levinsen: 

[udat] 

Herre i Himlen, - mit Kors tog du fra mig, - min Byrde løftede du af mine Skuldre! Hvordan skal jeg 

takke dig nok? du lod i Mørket dit Ansigt lyse over mig og var mig naadig, - du løftede dit Aasyn 

paa mig og gav mig Fred, - Gud, min Gud! jeg takker dig! Al Bitterhed er vegen fra mig, og i min 

Sjæl er idel Kjærlighed, - al god og fuldkommen Gave kommer jo fra dig, altsaa ogsaa denne 

saligjørende Kjærlighed! dig er det, som sendte den til min Hussvalelse, og jeg raaber og beder til 

dig: bevar den i mit Hjerte og hold din Haand over den, og lad den ikke gaae bort igjen. Med 

hvilken Fryd venter jeg ikke Anton hjem! Med hvilken usigelig Følelse af Taknemmelighed og 

Lykke vil jeg ikke løbe ham imøde! O, du min eneste Elskede skynd dig at komme, - mærker du 

ikke, jeg længes, som jeg aldrig længtes før, fordi jeg føler at jeg nu i Sandhed kan være dig en god 

Kone, naar Gud naadigt hjælper mig! Kom, kom, Anton, og jeg vil vise dig de rige Skatte af 

Kjærlighed og Overbærenhed og Medlidenhed, som Gud har givet mig, - vise dig, hvordan alt Ondt 

og Mørkt er svundet bort for hans Naades Sol! O, maatte du komme imorgen, min Anton! og 

komme i den samme Stemning, som jeg er i, komme i Herrens Navn, saa fuld af Tak til ham og 

Haab for Fremtiden! O, maatte du føle Sandheden af Ordene: 

 Ved Sorg  og selvskabt Plage 

 man retter Intet ud; 

 Thi Intet kan du tage, - 

 Alt kan du faae af Gud! 

 

Alt, Alt, Alt kan du faae af ham! Lad os bede i den Herre Jesu Navn, - lad os følges ad til ham, min 

Anton, - tro mig, Veien er let, og Maalet er godt! 

Amen, Amen! 

August Maaned 1862 



 

 

Takket være Gud, at naar jeg nu skriver, saa er der Fred indeni mig, - der findes ikke meere i min 

Sjæl den skjærende Smerte, som før næsten berøvede mig Fornuften. Min elskede Anton er i 

Horsens iaften, og jeg venter ham hvert Minut, mens de 3 kjære Børn sove saa sødt. O, Herre, lad 

din Engel være hos dem i søvnen og naar de vaagne, - vær du selv hos dem, Gud i Himlen! og bo 

hos os og hold din Haand over os! Lær os at bede og at angre og at takke dig for alle Ting, lær os at 

bøie vore Hoveder under din Villie og tage de tunge Timer som en nødvendig Tugtelse fra dig. Der 

er megen Sorg og Kummer for en stakkels Sjæl at gaae igjennem, inden den kommer til sit Maal, - 

der er megen Uro, Angst og Pine fra den Dag, Hjertet begynder at slaae og til det holder op dermed. 

O, man lærer, at Alt er Forgjængelighed uden dit Rige! Sjælen er i Ungdommens Dage saa riig! Den 

begynder sin Vandring ud i Verden med saa fast et Haab, saa urokkelig en Tro til Lykken, saa 

bestemt en Overbeviisning om sin egen Ufeilbarlighed og om Andres Godhed, den er elskelig i al 

sin lykkelige Selvtillid, denne stakkels, uerfarne Sjæl, som saa kjækt begynder Kampen med 

Verden, - stakkels Sjæl, - hvordan seer du ud, naar Livet er levet igjennem, og de graae Haar ere 

komne! Hvor du er træt og mødig og længes efter den evige Fred! Hvor er alt det Mod, al din 

Livslyst, al din Begjær, alle dine Ønsker? hvor er al din Tillid til dig selv og Andre, o, ikke sandt? 

det svandt hen som Skum paa Hav! Skuffelse og Bedrag oplevede du, paa det, du maatte sande 

Skriftens Ord, som sige: forbandet være den Mand, som holder Kjød for sin Arm! Og din Selvtillid, 

- hvor er den? Nu er du lig et knækket Siv og føler dig saa arm og ringe; thi Verden lærte dig, at du 

kunde Intet af dig selv, men det Onde, som du ikke vilde, det gjorde du og nu føler du dig saa ringe 

og arm. Men fryd dig, Sjæl! midt i al din Ringhed er du dog større end, da du følte dig saa stærk! 

Nu, da du strækker de bævende Hænder mod Himlen og siger: Herre, see i Naade til mig, - uden dig 

er jeg Intet! nu er du stor og nu er du netop stærk, - thi al vor Styrke ligger i vor Tro og vor 

Ydmyghed! - 

Eller siig mig, er Nogen svagere end et Barn! Og dog sagde Jesus "uden I blive som disse komme I 

ikke i Himmeriges Rige!" Og al din Længsel, o Sjæl! hvor er den! Al din Begjær og Drøm om 

Elskov, Rigdom, Ære og Magt? Er ogsaa den blevet borte nu. Maaskee tilfredsstillede Verden alle 

dine Ønsker, - og dog, dog skete det ikke, som du drømte det i dine feireste Dage! Fik du den, du 

elskede, fik du Overflødighed af Alt, - o, det var dog ikke saaledes, som du forestillede dig det med 

din Ungdoms lyse Tanker, der var Torne overalt, der var Synd overalt, der var altid Noget, som ikke 

burde være, som det var om ikke Andet, saa du selv, og ofte, ofte, naar du var i Besiddelse af Alt, 

som du havde ønsket dig, saa kom der Stik i dit Hjerte, som Menneskenes Øine ikke saae, men som 

du følte smerteligt og tungt, og som tærede paa dit Haab og din Glæde. Og hvad er nu din Begjær? 

O, du, som før ønskede Alt, Alt, som i din Umættelighed aldrig syntes at faae Nok, du beder nu kun 

om en Grav; - om en stille, eensom Plet, hvor du kan lægges ned, mens en venlig Taare i dine 

Kjæres Øine følger dig, - og din Sjæl gaaer til Gud. O, men glæd dig Sjæl, - dette ene Ønske, du nu 

har tilbage af de mange, det er det bedste! Du er træt og mødig, og dog vil du fri og let svinge dig til 

Gud, naar Forløsningens Time kommer! Glæd dig, at du ingen anden Længsel har end derefter Gud, 

han kommer, han sviger ikke! Naadig, mild og viis fører han dig gjennem Døden til Livet, til det 

evige Liv uden Pine og Smerte, naar du kun ret længes efter dette Ene! - Og saaledes er Livet for 

alle Mennesker, og dog saa forskjelligt for Enhver! Ikke een eneste Sjæl ligner ganske en Anden, og 

Alles Skjæbner ere vidt forskjellige! Men Alle have de en Ungdom med Haab og Lyst til Livet, og 

næsten Alle miste dette, efter som Alderdommen kommer! O, maatte vi da ogsaa Alle føle, at det, vi 

miste, er Intet mod det, vi vinde, at denne Fattigdom, det er Rigdom, det er en Skat for det evige 

Liv, amen. 

 

 

d: 20de Mai 1863 



 

 

Ofte, ofte tænker jeg paa min Ungdomstid - paa de lykkelige Dage, da jeg eiede et Fremtidshaab og 

en Kjærlighed i mit Hjerte, som ikke hele Verden kunde tage fra mig. Jeg tænker paa min Fryd ved 

undertiden at træffe Anton, - han var Solskinnet i min Tilværelse, hans kjærlige Ord, som syntes at 

vise , han holdt af mig, - de vare mine bedste Skatte, og jeg gjentog dem tusinde Gange i mine 

eensomme Timer i mit lille Kammer. O, ja, mit lille Kammer! hvor fandtes der noget Sted som dig - 

hvor var der saa hyggeligt og venligt som inde i det, naar Solen skinnede derind, - meest efter 

Theetid, naar jeg løb ind for at hente min Hat til min Spadseretour og at høre Kirkeklokken og see 

paa de grønne Skove. Da straalede det lille Kammer i Aftensolen, da stod jeg i Vinduet og badede 

mig i Glandsen, medens Livets Glæde og Fylde gjennemtrængte min Sjæl, og jeg følte mig saa let 

og glad og tænkte paa Anton og bad for ham og for mig selv. Nu seer jeg sjeldent det lille Kammer, 

- Andre boe der, og det er ikke mere mit, - dog tilstaaer jeg, at Kammeret er det samme og 

Forandringen er hos mig; thi om jeg nu ogsaa staaer derinde og bader mig i Solen, saa er Livets 

Fylde dog borte, borte for bestandig. 

  O, jeg forstaaer Sibbern, hvor han taler om dette i Gabrielis Breve, jeg fatter, hvad det er at leve 

uden Livets Fylde og at vaagne hver Morgen med den trøstesløse Tanke: der bliver Intet af dig. Det 

er tunge Tider, disse her, - Laura og Emil ere døde, Sophus maaske ogsaa, og Anton har Feber og er 

forknyt og i daarligt Humeur altid, - bedst er det for ham at være ude at færdes i Livet; thi han taaler 

ikke at være i Stilhed herhjemme, o, ogsaa denne Bevidsthed er bitter. Min Anton, for hvem jeg 

skulde være en Støtte i de onde Dage, han har bedst af at være borte fra mig, - det er forbi med 

Drømmene om at være Alt for ham, ja meget Mere er forbi! - Herre, jeg synes, der ligger en Byrde 

paa mine Skuldre, som vil blive for tung, - og dog - du maa bedst vide det! De rædsomme Timer, 

jeg har gjennemlevet, ville altid kaste en mørk Skygge paa mit Liv, og jeg bliver aldrig mere glad 

som før, - men Herre! tag ikke din Haand fra mig! Lad mig beholde Anton, Børnene og mine 

Forældre, lad mig blive bedre og bedre, - hvad gjør det saa, om Livet gaaer i Sorrig eller Glæde, det 

er dog ikke det, hvorpaa det kommer an! kun, hvorledes man levede! - O, jeg ønsker undertiden at 

døe, men føler dog, at mit Arbeide herneden er knap begyndt endnu, og at jeg endnu skal kjæmpe 

mangen Gang, inden jeg kan sige, det er fuldbragt saavidt som et Menneske nogensinde kan sige 

det. O Herre, det gjælder om ikke at sløves og trættes! Tidt er jeg saa træt og mat 

 

Og længes efter den sidste Stund,  

da Øiet lukkes til evigt Blund 

I Jesu Navn - 

Og længes efter din søde Fred 

Og efter din rige Kjærlighed 

I Himlens Favn. 

d. 22. Mai 63 

Jeg føler Trang til at skrive Lidt, - jeg er idag lettere om Hjertet end i lang Tid! Antons Humeur har 

igaar og idag været bedre, og det ahner mig, at bedre Dage ville komme, og du, Herre, velsigner 

Jorden saa rundeligt og pynter din store Naturens Kirke saa herligt, at det var Synd, om man ikke 

glædede sig nu, da Aandens Pintsefest er saa nær, - det er en deilig Fest og lovet være Gud den 

Helligaand, som kom ned til os Mennesker, at vi maatte finde Lyset og Livet. Gud i Himlen, jeg 

takker dig for Alt - jeg skal nu ud at gaae med Børnene eller skrive til Frøken Hansen og imorgen til 

Stine Skovfoged, hvor Anton saa henter os paa Veien hjem fra Stouby. Stouby, - o, denne Gaard 

bliver mig dyrebar, fordi Anton helliger den al sin Omsorg! Tanken om den var mig engang saa 

forhadt, o -Ingen fattede det, og dog fylder Tanken om at boe der mig endnu med Skræk, - maaskee 

gaar det bedre, naar jeg er der, Gud jevner jo saa ofte Veien for min Fod, hvor jeg i Forveien var vis 

paa at falde, - derfor vil jeg ikke grue for Fremtiden, men leve med frit Mod og gjøre min Gjerning. 



 

 

O, Herre, velsign du mit Liv, - jeg beder ikke, at du skal give mig idel Glæde, men kun, at du vil 

hellige det i din Tro, og at mit Haab til dig maa staae fast, og at disse Stik i Hjertet, som Ingen 

ahner, maa bæres taalmodigt uden at kue mig ned. Hvor det er underligt at møde hende, - hun hilser 

og smiler saa venligt og ahner Intet, - jeg smiler ogsaa, men jeg veed Alt og vilde hellere græde. 

Hun nævner dette Navn uden at vide, hvad det er for hende, - jeg seer ogsaa ligegyldig ud, og Ingen 

seer, hvor det stormer derinde i Sjælen, mens mit Hjerte banker saa stærkt, saa stærkt. Og hun skal 

aldrig vide det, - aldrig kjende den Sorgens Byrde, hun lagde paa mine Skuldre, da jeg var ung og 

glad, - aldrig vide, hvordan Fortvivletheed ved hende kom første Gang til mig og lod mig føle mig 

forladt af Gud og Mennesker. Nei, nei, altid skal dette være en Hemmelighed for Alle, - nu er jeg 

stærk og kan bære den til min Grav! Men Herre! lær mig at bære mit Kors med Glæde, - thi kun 

naar jeg er modig og glad kan jeg være en god Kone for Anton, - jeg mener ikke lystig eller 

overgiven, men glad i dig, glad i den Tanke, at du elsker mig og svigter mig ikke! Amen!   

Fra Sophus have vi Intet hørt, - o, forbarm dig, Gud. 

 

Tanker 

 

Bølge, saae Du ham ikke? 

Gik Du ham ei forbi? 

Hist paa Din vaade Sti? 

Saae Du ei Søfuglen kysse 

Panden saa aaben og reen? 

Saae Du ei Træet neddrysse 

Blomst paa hans Øiesteen? 

Saae Du ei Læben at smile 

Saligt i Dødens Ro? 

Hist,hvor Kjærminderne groe? 

Hist paa Kysten den fjerne, 

Der, hvor Du ruller forbi? 

O, hvor jeg fulgte Dig gjerne 

Paa Din gyngende Sti! - 

 

Bølge, hvis Du ham møder, 

Tag ham saa blidt i dine Arme, 

At han ikke sig støder. 

I din gyngende Karm! 

Tag ham saa  kjærligt i Haanden, 

Før ham til Lyset ud! 

 

Dig var han trofast i Aanden, 

Du er jo Sømandens Brud! 

Glad han viet Dig Livet, 

Store, mægtige Hav! 

O, Du har da vel givet 

Ham den blødeste Grav? 

Du har da mildt og kjærligt 

Lullet ham ind til Blund? 

Bølge! Han tjente Dig ærligt 



 

 

Indtil sin sidste Stund! - 

 

Derfor maa du ei vige, 

Før Du har løftet ham op, 

At han til Himmerige 

Gaaer fra din skumhvide Top! 

Hurtigt, at Krandsen Du binder 

Ham om det lokkede Haar, 

At han som Seiervinder 

Fra Døden til Livet gaaer!! 

Og dog haaber jeg endnu med min  Sjæls hele Kraft, at han kommer tilbage til os igjen! Skjøndt jeg 

nedskrev disse Tanker i et fortvivlet Øieblik, saa troer jeg dog, han lever, - o, min herlige kjække 

Sømand, - kom, kom igjen!  - 

Rosenvold, Marts [> maj] 1863, da Brevet var kommen, at Skibet var gaaet under med min elskede 

Broder Sophus. Alvilda.  

 

Dit løb er endt, din kjække Flugt, 

Som gik henover Bølgens Bugt, 

Blev standset Brat. 

Og Bølgen, som Du var saa tro, 

Den tog Dig til sin naade Bo 

Den sidste Nat. - 

 

Men Bølgen tager ikke haardt, - 

Den drager blødt og blidt Dig bort 

Og gi’er Dig Freed! 

Den tager Dig saa huldt i Favn 

Og hvisker dine Kjæres Navn 

Og stiller hvert et Længsels-Savn 

I Evighed. - 

Som Din Moder mangen Gang 

Dig vugged ved sin stille Sang 

I spæde Aar, - 

Saa luller den og for dit Sind, 

Til Du er slumret trofast ind, 

Saa kysser den din blege Kind 

Og fra dig gaaer. - 

 

Og naar Du vaagner op, o see! 

Da har Du glemt al Jordens Vee 

Og al dens Sorg. 

Da er Du hist i Himmerig, 

Hvor Jesus vil velsigne Dig, 

Hvor Du er evig, evig rig i Herrens Borg. - 

 

Thi Du var tro, og Du var mild, 

Og Du var stærk i Kampens Ild 



 

 

I Prøvens Stund. 

Du aldrig brød et givet Ord, 

Du var den bedste Søn paa Jord, 

Derfor vor Sorg er nu saa stor 

I Hjertets Grund. - 

 

Saa lad os sørge, græde da, 

Men synge dog Haleluja 

Og Herrens Priis; 

Thi Herren gav, og Herren tog, 

Men eengang skal vi samles dog  

I Paradiis. - 

[udat] 

Jeg takker dig, himmelske Fader! takker dig - ikke for Lykken, du gav mig - ikke for Ulykken - ikke 

for Glæden eller Sorgen, men for Pligten, som du kjærligt paalagde mig, - som bliver stadig den 

Samme, naar det Andet vexler og svinder og kommer! Pligten er altid hos mig og forlader mig ikke, 

men fører mig kjærligt bydende fra den ene Time til den Anden og vil vedblive dermed til Dagens 

Ende! O, havde Gud ikke givet os denne Støtte og Veileder, hvad saa? Hvad skulde et stakkels 

Menneske saa have gjort, naar det havde lidt og grædt, bedet og angret, saaat det ikke kunde mere, 

hvad skulde det gjøre Andet end døe, hvis ikke Pligten kaldte og bød og befalede i Gud Herrens 

Navn: overvind det Onde med det Gode. O, Herre, Herre! Lad dette staae for mig, naar de mørke 

Timer komme, giv mig din Kraft jeg beder paa mine Knæe derom! Du har givet mig alle Jordens 

Goder, jeg kan Intet ønske mig mere, men din Velsignelse maa du ikke tage fra mig; thi jeg kan 

Intet uden den! - 

 

 
 

Alvilda Levinsen 

[udat] 



 

 

Et Minde fra Sommeren  

Jeg sad i Skyggen, - alene, uden, at Nogen saae mig, - og de kom kjørende forbi mig, - lystigt 

dandsede Hestene henad Veien; mens de, som sadde i den lette Vogn, talte muntert og kjærligt med 

hinanden! Og de kjørte udaf Skyggen hendad den lyse Vei, hen i Solskinnet og Glandsen, henimod 

den rullende Flod, der skinnede som Guld, henimod den grønnnende Skov med de tusinde Fugle, 

der hoppede fra Green til Green! Tilsidst forsvandt de for mit Blik, og jeg sad ene igjen; men det var 

mig, som var min Skygge bleven mørkere, eftersom de kom mere ind i det lyse Solskin, - som blev 

min Byrde tungere! jo lettere deres Vei blev; som knugede det mig til Jorden at blive tilbage, mens 

Andre gik ind i det skinnende Lys henimod Floden, der lignede Guld. Og i Smerte sank jeg ned og 

raabte: Hvorfor, o Gud, skal jeg ikke med, - hvorfor skulde de Andre gaae den lette Vei, jeg den 

tunge, tunge, og hvorfor skal ikke jeg med ind i Lyset og Herligheden? - Og jeg klagede og græd og 

forstod ikke Herrens Veie. Men da kom Forstaaelsen som et Lyn ind i min Sjæl og lyste og 

varmede, saaat jeg saae det Altsammen og takkede Gud! - Jeg saae, han var ikke en streng Herre, 

der vilde, at hele Skabningen skulde sukke og lide, han vilde netop, de skulde fryde sig og juble og 

faae Solskin, naar det kunne bestaae med hans vise Raad! Og var jeg sorgbetynget og i Mørke, da 

kunde jeg vide, at det var nødvendigt for mig; naar Timen kom, vilde han ogsaa føre mig hen ad de 

lyse Stier og give mig Hussvalelse: Og ved denne Tanke kom der Ro og Ydmyghed til min Sjæl, - 

Herre, Herre, jeg er i din Haand, - i Mørke, i Lys, i Jammer, i Fryd, din Haand holder mig og slipper 

mig ikke, naar jeg ikke skyder den bort! Jeg seer en salig Forjættelse i din Kjærlighed og din Naade 

deri, at Andre komme til Lyset og hen til de solbeskinnede Veie, - jeg takker dig, at Andre have 

Lykken og naae hen til de grønnende Skove! Jeg lægger mit Hoved til dig! jeg giver mig i din Vold, 

du er naadig og uendelig!  

 

 

[udat] 

Intet kan ødelægge et Menneske saa meget som dets egne Tanker. Jeg troer, man kan tænke sig 

tildøde, - tænke sig træt og mat, saa man Intet magter og kun ønsker at sidde stille og lade Verden 

gaae sin Gang! O, ja lade Bølgerne larme og Stormene suse og Menneskene tale og handle, uden at 

det vedkom mig mere, end om det var et Drømmesyn, jeg saae, - uden at der stilledes Fordringer til 

mig, uden at jeg skulde kaldes til og virke med! Træt, træt til Døden, - kjender du det? Ikke engang 

Evnen tilbage til ret at være fortvivlet, - nei, liggende under som kuet ned af den tungeste, tungeste 

Byrde, - og saa den evindelige Følelse gjennem alt dette: du har ikke Lov dertil, du skal mande dig 

op, du skal handle, du skal virke, ikke ligegyldig og kold, men skal sætte Liv og Sjæl ind i din 

Gjerning, - skal være kjærlig og vise det! - Gode Gud, hvilken skrækkelig Tilstand, - godt, at den 

dog høre op igjen, naar den har pint haardest. Der er et vist Maal for Lidelsen, en Grændse for 

Smerten, som ikke kan overskrides, uden at Forstanden tabes, og naar den Grændse er naaet, da 

vende Tankerne tilbage til deres vante Gænge og man gaaer fremad igjen. 

 

[udat] 

Undertiden synes jeg, der kunde ligge Trøst og Hjælp for mig i at nedskrive Alting, ja hele mit 

Hjertes Skjæbne og alle mine Tanker og saa have det skrevne for mig og læse det i ensomme Tider! 

Men naar jeg saa tænker, at jeg skulde døe og det skulde findes efter mig med al sin Gru og al sin 

Beskyldning mod Andre, som gjorde mig Uret, o, saa modstaaer jeg Fristelsen og vil gaae i mit 

Grav uden at kaste Byrden til Andre end til Gud, uden  at tale aabent med et eneste Menneske. O, da 

hun saae paa mig med sine søde Øine og sagde: Hvad trykker? Jeg kunde forstaae det, o, da kom 

der en saaden Jammer over mig ved at føle, at jeg altid maatte gaae ene med min Hemmelighed, 

hvis Gud ikke ved et Under vilde lade Alt aabenbares. Jeg kunde kun svare: Ja, De kunde forstaae 



 

 

mig hvis jeg kunde tale, men det kan jeg ikke! - Der kom Solskin til mit Liv med hende, - der kom 

Varme ind i mit Hjerte, og jeg takker Gud for denne Tid. Hvordan Forholdet vil udvikle sig, - om 

hun vil være trofast og holde ved mig, naar saa mange Andre kappes om hende, - om hun vil have 

Taalmodighed med mig, naar hun mærker, at al hendes Fortrolighed dog ikke kan fremtvinge min - 

see, det veed jeg ikke, men jeg beder Gud derom saa inderligt, dog, selv om hun ikke kan holde mig 

fast, o, saa vil jeg holde hende fast i mit Hjerte og betragte hende som min Egen. Gud har holdt sin 

Haand over hende og skjærmet hende for den Byrde, jeg skulde have, - usynligt gaae Englene ved 

hendes Side og gjøre Veien lys og let for hende. Store Gud, mig gav du det, hun gik forbi, ja, det var 

din Villie, og du gav mig jo en stærkt Sjæl og en fast Tro paa dig, og derfor gaaer jeg min Gang fast 

og med Haab til dig. Saalænge Børnene ere gode, saalænge de ikke vige fra den rette Vei, saalænge 

er jeg dog i Besiddelse af saa Meget, Meget, at jeg aldrig kan takke nok! - Og Fred har jeg i mit 

Hjem, - Fred er der mellem min Mand og mig, Gud være lovet, og jeg veed, han er glad ved mig. 

Hvad Magt ligger der da paa mit Hjertes Glæde? Jeg baade smiler og leer, - hvad gjør det saa, om 

der er et Saar derinde, som aldrig læges eller heles? Er det ikke saaledes beskikket, at hver fik sit 

Maal af Lidelse? Og kan jeg ikke langt, langt bedre føle med og for Andre, da jeg selv har gaaet de 

mørke Veie, end om jeg altid havde vandret i Solskin. Herre, du veed det bedst, - jeg beder dig kun: 

Gjør mig ikke bitter og lad min Dom ikke blive haard! - Amen!  

 

 

Alvilda Levinsen med Sophus, Nora og Agnete på skøddet ca. 1863 

 

[udat. c.1867] 

Græde og klage, det hjælper ei - o, hvad hjælper, hvad lindrer, hvad trøster? Min Nød er større, end 

Læben kan sige, - at have sit Liv forspildt - at have anvendt sit store, store Puund galt, - at have 

denne Byrde paa sig i Tid og Evighed! Sit rige velsignede Liv forspildt, - hører I det? Efter ti Aars 

Kamp, da at see, at Alt er forbi, og hvert Haab borte og høre det Ord, gaa, Herre, er du mig nær 

endnu? Er det dig, der tugter dit Barn? Kom det fra dig? O ja, det kom fra dig, jeg troer det! Det 

kom for at jeg skulde føle mig fortvivlet og forladt som en hjemløs Fugl, der har ikke det, hvortil 

den kunde hælde sit Hoved, - der ikke har Hjem eller Hvilested eller Fred. - Det kom fra dig, fordi 



 

 

du vilde tage Alt fra mig paa Jorden, men himmelske Fader, - du vil dog vel give mig noget igjen! 

Tør jeg hælde mit stakkels, mit syndige Hoved til dig - tør jeg haabe paa dig, - Herre, jeg kan ikke 

slippe dig! I al min Angest raaber jeg efter dig, - kom, kom! - 

 

En veninde til Alvilda: 

 Jægersborg den 11te August 1872 

Kjæreste gamle Vivi! 

[----] Gid Du nu snart vil skrive mig til, Vivi, og fortælle mig hvordan Din stakkels Mand har det, 

det maae dog vist være et legemligt Onde han lider af, der nedtrykker ham saa umaadeligt. -   

Med mange, mange Hilsener fra Hedevig og Alice er jeg Din inderligt hengivne  

Dagmar 

 

Eleonora Bøttger til Agnete Thorborg: 

Barrit Præsteg 5 Novmbr 1872 

Min kjære lille Agnete 

Idag kan min gamle Person ikke give Møde hos Dig, men mine Tanker ere der og jeg ønsker Dig al 

muligt Godt Du kjære fromme Barn. Fra Bedstefader hilses Du ogsaa mange Gange og vi sende Dig 

disse 2 Skilllinger at bruge til hvad Du har Lyst til - det er saa morsomt selv at have lidt Penge 

mellem Hænder. - Sophus var til Bal iaftes. Det er hans Lyst at færdes i Dandsen og han gjør det 

ogsaa godt. - Han hilse Dig paa det venligste. - Gid Du nu maa faa en glad Dag ja et heelt glad Aar. 

Det ønsker af Hjertet  Din hengivne 

Bedstemoder.   

 

 

    

Agnete Levinsen                                                           Eleonora Bøttger   

 



 

 

Eleonora Bøttger til Agnete Thorborg: 

5 Novmber 1873 

Min kjære lille Agnete 

Da jeg ikke selv kan komme til Dig for at ønske Dig til Lykke at du vel har overstaaet et Aar af Dit 

Liv, saa maa du nøies med disse Linier - Gid det kommende Aar maa bringe Dig megen Glæde - gid 

du maa beholde Dine kjærlige Forældre og gid Du min kjære lille Agnete maa gaae frem i 

Kundskab og Alt hvad der kan gjøre Dig til et elskeligt Barn for vor Herre Jesus Christus og alle 

dem som holde saa meget af Dig - Din Bedstefader og Moder var idag reiste til Hersu[?] men sender 

dig kjærlige Ønsker og Hilsener - Du vil ikke forsmaae denne lille Sk. jeg synes det er saa morsomt 

at have en Sk. som sin egen. Lev vel og kom ret snart til Din oprigtigt hengivne 

Bedstemoder Eleonora Bøttger 

 

Eleonora Bøttger til Agnete Thorborg: 

[udat.  5/11 1874] 

Kjære Agnete 

At jeg ikke idag kommer til Dig er sandelig fordi jeg er syg og altfor daarligt oplagt til at tage ud - 

saa venter jeg ogsaa en Sypige og disse Linier skal derfor gaae i mit Sted - Gid det kommende Aar 

maae blive et godt Aar for Dig, gid Du som hidtil maa gaaae frem i Alt godt til velsignelse for Dig 

selv og til Glæde for alle dem som holde af dig og gid du maa beholde Dine kjære Forældre karske 

paa Sjæl og Legem. Hvis Veir og Vei tillade det kan saa Du og Nora ikke gaae herover paa 

Løverdag og hvis Din lille Moder ei kan hente Eder paa Søndag og Veiret bliver daarligt saa kunde 

vel Lotte som før saa ofte V[?]. Gid Du nu maa begynde Aaret med en glad Dag. - Forsmaae ei 

indlagte Skilling fra Din Bedstefader og mig som begge ønske og nu bede Alt godt over Dig. 

Fra Din oprigtigt hengivne Bedstemoder. 

 

Eleonora Bøttger til Agnete Levinsen: 

[udat] 

Tak lille kjære Agnete for Din Venlighed at sende mig den nette Kappe, Du skal see jeg skal bruge 

den. Det var jo pent af Svend [Fog] at han sendte Dig en Gave - han er vist en god Dreng lidt 

usleben, men det gjør Verden nok. - Gid dog lille Hansa [Hansa Fog] maatte komme sig, det var for 

tungt for den stakkels Fru Fog skulle hun miste flere Smaae. Hils Din kjære Moder og tak hende for 

Brev og Muslinger som smager mig saa godt. - Siig til Din Moder at hun maa see at komme hen at 

see til Fru Wohl og saa maa hun      hilse hende mange Gange fra mig. - Nu har vi jo strax Paaske 

gid Du kunne more Dig lidt i de mange Fridage. - Hils lille Augo [August] den kjære Nora og vær 

selv kjærligt hilset fra Din hengivne Bedstemoder Eleonora Bøttger. 

Note: Elisabeth Fog havde i 1874 mistet 4 af sine 12 børn som små. Hansa døde dog først i 1898, 29 

år gammel. Svend Fog (1862-1902) var hendes ældre bror. De var søskende til min morfar, Lauritz 

Fog.  August f. 1867 var Alvilda og Anton Levinsens yngste barn. 

 

 



 

 

  
 

         Barrit kirke set fra gården “Thorborg”, foto 1967.            Christen Nielsen Thorborgs gravsten 

 

Eleonora Bøttger til Jens Thorborg i Kbh: 

Barrit Præstegaard 4 Decbr 1874 

Kjære Thorborg 

Du har formodentlig glemt at jeg i Sommer viste Dig en Negl jeg havde og at Du sagde til Juul ville 

den nye Negl komme frem hvilket jeg ei mente, og det er nu for at fortælle Dig at Du har havt Ret 

og viist mig at Du forstod Dig paa Tingene at jeg tilskrive Dig idag, dog vil jeg tilstaae at jeg ogsaa 

har en anden Grund for hvilken jeg skrive. Den nemlig at jeg hører Du ikke i lang Tid har været 

rask, som gjør mig meget ondt, da Du nu netop kunne behøve alle Dine Kræfter baade paa Sjæl og 

Legeme til Dine anstrængende Studier. - Du tager vist for haardt paa Læsningen og glemmer at 

bevæge Dig i den friske Luft, men det kan ikke gaae min kjære Ven, Legemet maa have lidt Pleie 

om Aanden skal arbeide saa haardt.  

  Herovre staar Alt ved det gamle, dog maa jeg fortælle Dig at Bjænin [deres hund] er død, han har 

været meget daarlig i Efteraaret men i de sidste Dage var han langt bedre, saa det overraskede os at 

finde ham død forleden Morgen. Det var dog en gammel Bekjendt af Dig. - Mon Du komme hjem i 

den kjære Juul - Du kunne vist have godt af en lille Udflugt hvis Vinteren da ikke til den Tiid vil 

tage fat og gjøre Reisen for besværlig. - Det seer galt ud med vor studerende Verden hvis det skal 

vedblivende gaae som iaar - kun 11 Jurister og slet ingen Statsvidenskablige Kandidater. Hvad mon 

det viise Venstre mon vil besætte Embederne med. Præster gaar vel snart heel ud, det vil sige 

Studerede - men saa kan de jo udskrive nogle Seminarister, saa det syner den ædle Stand har en 

Fremtiid for sig og deres Vigtighed ogsaa vist. - du skulle bare høre hvordan H[?] i Vrigsted har 

svinet op om Professor Clausen - Sølle Fæ han er ei værdig at løse Professorens Skobaand hvad 

Dannelse angaar, det veed jeg nok. - Men de vil reformere Verden. 

  Det nye Theater besøger Du vel en Gang imellem, det er vist skjønt, men har da ogsaa kostet en 

ublu mængde Penge. Vi kunne godt have det lidt simplere og lige morsomt, naar vi blot havde nogle 

gode Kræfter til at spille, men jeg synes de Bedste enten gaae af eller ere syge og det er høist 

uheldigt.  

  Din gamle Ven Rindahl med Kone lever godt, nu er han da over det værste med Gaardens 

Udseende og til Sommer maa Du ud at see til ham, det kunne dog more Dig er jeg vis paa. Han er 



 

 

en rigtig dygtig Mand saa jeg haaber nok han kommer ud af det, da de begge er saa nøisomme og 

flinke. -  

  Fra Bøttger og Mis Petra skal jeg bringe Dig de venligste Hilsener. - Mine Sønner derovre seer Du 

vel aldrig. Gid Du nu snart maa blive heel rask og stærk, det er mit varme Ønske for Dig. Din 

Moder og Sødskende have det godt. - Sees vi ikke til Juulen saa ønsker jeg Dig al Glæde i den som 

altid men jeg haaber Du kommer hjem og saa veed Du at Du stedse har  et andet Hjem for din ærligt 

hengivne gamle Præstekone 

Eleonora Bøttger. 

 

Note: Gården Thorborg ligger i Barrit med fri udsigt over en mark til kirken. Der bestod et nært 

forhold mellem Thorborgs og præstefamilien. Sognefogederne Christen Nielsen Thorborg og 

sønnen Niels Thorborg med koner samt Rasmus Hansen og Eleonora Bøttger er begravet her. Jeg 

fotograferede de 3 gravsten i 1967.  

 

Alvilda Levinsen til døtrene Nora og Agnete, der besøgte vejinspektør Kidde i Vejle: 

[udat, Stouby] 

Mine kjære søde Piger! Skomageren narrede os naturligvis og sendte ingen Støvler til Agnete, og 

derfor vil jeg sige, at hvis hun ikke kan undvære dem, kan du kjøbe dig et Par gode Læderstøvler i 

Veile og bede Fru Kidde hjælpe dig og laane dig Pengene; - saa kunne de fra Horsens jo gjemmes.  

Eders Høne fik igaar 3 levende, søde Kyllinger, som jeg nu skal have ind i Kyllinge-Kammeret, og 

som jeg skal passe godt. Paafuglen pikkede igaar 2 Ællinger heelt fordærvet, som ligge syge og 

mades med Grød, - ja, jeg havde megen Sorg igaar, da Sofus sprang ind af Barnekammer-Vinduet 

midt igjennem det elegante Gardin, rev det heelt ned og itu, saa jeg maatte lappe derpaa een Time. 

Saa plukkede jeg igaar en heel Skjeppe Stikkelsbær af og deelte dem imellem Peter Hjerrilds, Søren 

Hansens,  Niels Mikkelsens og vore Folk, og idag skulle Søren Bæks have nogle, da man ikke skal 

glemme de Fattige.  

  Nu har jeg ikke mere at fortælle, mine kjære Børn. Hils den kjære Fru Kidde mange Gange, og lad 

mig see, I ere flinke og gjøre mig Ære. Skriv strax, naar I have faaet dette, I kunne jo kjøbe 

Frimærker i en Boghandel; og siig mig, om I kom godt til Veile, og om Vadsækken var slem tung at 

bære. Farvel, mine egne Unger! Alle hilse 

ved Eders gamle Mutter. - 

Spar ikke paa at tage varmt Tøi paa, vi kan vadske, naar I komme hjem. Hvornaar komme I hjem? 

Jeg synes, idag 8 Dage eller Mandag 8 Dage, længere kan jeg nok ikke undvære Eder! Kys lille Inge 

fra mig!  

Fader har nu holdt op med at drikke Vand. 

 

[Stemplet Horsens 3/8] 

Kjære lille Agnete! 

Dine Støvler kom idag, men ere 2 Gange for store baade til dig og mig, saa Sørensen skal have dem 

igjen, og derfor maa du helst kjøbe et Par gode, stærke Læderstøvler i Veile ved Fru Kiddes Hjælp. 

Du kan jo faae Penge hos Fader idag. Eders Kyllinger ere flinke, men jeg har saa travlt, at jeg neppe 

seer dem; thi Onkel Carsten [Levinsen] har været her 2 Dage, og jeg har med Line plukket 3 Pd 

Ribs, som jeg skal sylte i morgen. Jeg savner Eder meget, men haaber, at I have det godt, mine 

elskede, smaae Piger! Og at I kommer glade hjem til  

Eders Moder. 

Hils naturligviis Fru Kidde og tak hende for alt Godt mod Eder og vær flinke og rare. Idag reiser 

Sofus til Brandbjerg. Gud skee Lov, han ogsaa kan more sig lidt. 



 

 

 

 

   
 

 Pastor Jacob Hansen               Madsine Hansen, f. Levinsen 

 

 

Alvilda Levinsen til døtrene på besøg hos Jacob Hansens i Randers: 

 

Mandag Morgen [stemplet Horsens 5/8] 

Mine elskede, smaae Piger! 

Idag venter jeg Brev fra Eder, men vil dog skrive til Eder, da jeg veed, I tænke paa os hernede i 

Eders Hjem, og Gud skee Lov, have vi det rigtigt godt og haabe, I more Eder fortræffeligt. Fader 

kjørte jo saa for mig hjem fra Daugaard, og det var morsomt, og om Aftenen kjørte vi med Smør til 

Pakhuset og kjøbte Sukker til Syltning og Riis osv til Høsten for Pengene. Om Fredagen var jeg 

ivrig med at plukke Hindbær og Stikkelsbær, som nu ere syltede til Eders behagelige Afbenyttelse i 

Vinter, og idag plukke vi Ribs, - ja, I slippe nemt fra al den Plukken, kjære Smaae! 

  I Lørdags kom Sofus og Mimi og bleve til Søndag Aften, og det var morsomt, da Fader jo var paa 

Fisketour. Sofus var saa sød og skjar 2 smaae Fugle paa en Green ud i Træ, som jeg har staaende 

inde i Havestuen og er glad ved. 

  Paafugle-Hunnen ligger paa 4 Æg oppe i den store Halm-Hæs i Gaarden, og Hanen er saa skikkelig 

ved Tanken om sine smaae Kyllinger, at den lader min Høne med de 3 gaae ganske rolig i Gaarden. 

- Augo har fundet en Vrøvl, som han seer til 10 Gange om Dagen, men hvoraf han dog kun faaer eet 

Æg. - Caroline [Levinsen] og de Andre have meget travlt med at faae Huset gjort reent fra Øverst ti 

Nederst: Tante Massine [Madsine Hansen] kan sagtens med de malede Gulve. - Hils hende og alle 

de Andre tusinde Gange fra mig, - glem ikke Tante Caroline, som altid har været saa venlig mod 

Eder. 

  I bestemme vel selv, hvornaar I ville hjem, søde Børn. Jeg under Eder jo al den Glæde, I kan faae 

af Reisen, men I maae bedst selv vide, hvor længe Tøiet varer ud, og hvor længe de ville have Eder. 

Jeg veed endnu ikke, om Sofus og jeg komme, heller ikke, hvilke Dage Ammundsens komme her. 

Jeg skriver paa Onsdag igjen, og I vide, at mine Tanker ere stadigt hos Eder, mine kjære Børn, og 



 

 

Eders Faders ligesaa: - vi 2 Gamle have jo ingen større Glæde i Verden end de  4 Unger, naar de 

skikker dem godt. Kys nu Tante Massine og Caroline fra mig og hilse alle de Andre fra Eders 

trofaste  

Moder.   

Gud være hos Eder! - 

 

Note: Anton Levinsens yngste søster, Madsine (1824-1901), var gift med Jacob Hansen (1819-87), 

som var præst i Randers. Caroline Levinsen f. Rhee (1832-88) var gift med Antons yngre bror, 

Lorents (1821-1905), der på det tidspunkt var konstitueret præst i Randers. Både han og Jacob 

Hansen havde været præster i Angel, men var blevet fordrevet efter 1864. 

 

Rasmus Bøttger til Jens Thorborg 

[udat. febr. 1875] 

Kjære Jens! 

Naar Du ikke kjendte mig saa nøie og vidste, at det er min Skjødesynd at opsætte at skrive, var det 

vist nødvendigt,  at jeg begyndte dette mit Brev med mange Undskyldninger for at Du ikke skulde 

af min skammelige Taushed drage den Slutning, at dit kjærlige Brev med din varme Anerkjendelse 

af min velsignede Nora og din inderlige Deeltagelse for mig, havde været mig ligegyldigt, men nei. 

Du veed det, intet Brev gjorde mig netop saa godt, idet Du selv stillede Dig iblandt vore egne, hvor 

baade min Kone og jeg altid har sat Dig, og hvor jeg vil vedblive at regne Dig. - Ja! Du har Ret, det 

var et stort Tab, det største, der kunde times mig at miste min elskede Hustru, der var saa Meget for 

mig og os Alle, og, efterat vi nu ere komne til Ro, føler jeg og Mimi Savnet saa dybt; thi hun som, 

uagtet hendes Svaghed, bragte Liv - er borte. - Hendes Sygdom varede 8 Dage, hvori hun led meget. 

Alvilda var her hele Tiden og hjalp Mimi at pleie hende Nat og Dag; men den sidste og strengeste 

Nat sad din trofaste Moder ved hendes Leie, hvilket vi med Tak paaskjønne og aldrig skulle 

glemme. Lægen Petersen opdagede strax at det var Lungebetændelse og mente, at Sygdommen 

kunne han vel faae Bugt med, men han frygtede for hun manglede Kræfter til at overvinde Følgerne, 

og saaledes gik desværre ogsaa. - 

 

   



 

 

 

Rasmus Bøttger  Eleonora og Rasmus Bøttgers gravsten på Barrit kirkegård 

 

Hun var saa glad ved det sidste Brev, Du skrev hende til og nærede altid med mig de bedste 

Forhaabninger om din Fremtid.  Og nu nærmer sig jo det afgjørende Skridt sig, saa at Du vel neppe 

kommer hjem, førend Du har det overstaaet, o! hvor vilde hun da glad have ilet Candidaten imøde. 

Hendes Lykønskning maa Du savne, men vær vis paa, at Du altid, saalænge vi ere her, skal i 

Præstegaarden finde en Deeltagelse, som i dit Hjem, og derfor ere ogsaa vore Bønner saa inderlige 

for Dig, at vor himmelske Fader vil give Dig Sundhed og Kraft til at fuldbringe din Gjerning, og saa 

lønne din Flid og Stræben med et lykkeligt Udfald. 

Igaar var jeg i Horsens for at betale Regninger og traf ikke Brandt paa Jørgensens Hotel, og da jeg 

spurgte Fog om ham, svarede han blot, at han har gjort Strike. - Lev nu vel! Miskjend mig ikke fordi 

Du ikke saa længe hørte fra mig, men vær vis paa, at jeg altid er og bliver Din af Hjertet hengivne 

R Bøttger. 

Mimi hilser Dig venligt!  

 

Note: Eleonora Bøttger døde 8/2 1875. 

 

 

En ven af familien til Agnete Levinsen: 

Aalborg den 4de Marts 75 

Kjæreste Agnete! 

Tak for Dit Brev! Det er endnu ikke brændt, men skal blive det, saasnart det er besvaret, da det er 

Dit Ønske. Hvor kunde Du tro, at jeg skammede mig ved at læse det? Det gjorde jeg naturligvis 

ikke, men jeg skal ikke nægte, det gjorde mig ondt at se, at Du var saa forknyt, og at Du kunde 

ønske Dig død. Jeg kan godt sætte mig ind i, hvor stor Eders Sorg maa være over at have mistet 

Eders kjære Bedstemoder; men kjære Agnete! Hvorfor kan Du ikke fuldkomment trøste Dig ved 

Haabet om et glædeligt Gjensyn? Det kan jeg slet ikke fortaae, og jeg kjender Dig ikke igjen i den 

Tanke. Jeg synes, der ligger en saadan Trøst i de Ord: “Herrens Venner ingensinde mødes skal for 

sidste Gang!” [Videre herom].  

Jeg har mange Hilsener fra dem hjemme og fra Din Familie, hvor jeg kommer temmelig ofte og 

altid finder en hjertelig Modtagelse. Therese var her iforgaars og blev hele Aftenen, hvilket var mig 

en stor Fornøielse, da hun er en rigtig sød Pige, som alle holde af; Anna har aldrig været her, da hun 

jo ikke kjender Fruen, som Therese jo kjender fra den Tid, hun var hos Fru Qvist; men nu haaber 

jeg, Anna kommer med næste Gang. Lad mig nu se, kjære, søde Agnete! At Du snart skriver et langt 

Brev til mig; nu maa jeg holde op da Nora ikke skal være Stedbarn. Hils alle, især Din kjære Moder 

Tusinde Gange. Gud give hende Helbred! - jeg er helt bange, at hun nu er syg. Glem ikke at skrive 

om, hvorledes hun har det. Hilsen fra Smaapigerne og fra Din gamle hengivne 

Falke. 

 

Note: Der er bevaret en række breve fra Falke til Agnete Levinsen. Falke havde været huslærerinde 

på Bøgely i nogle år fra 1870, da Agnete var 9 år. Hun var nu guvernante i Ålborg og kom jævnligt i 

besøg hos familien Søren Levinsen (1817-87). Han var fabrikant og en ældre bror til Anton 

Levinsen. Anna f.1849 og Therese f. 1852 var hans døtre.  

 

Optegnelse af Alvilda Levinsen: 

d. 27. Marts [efter 1875] 



 

 

Og midt i min Fortvivlelse besluttede jeg, at der skulde, skulde være Kjærlighed og Velsignelse i 

mit Liv og i mit Hjem! Midt under Smerten, som kæmpede og nagede, følte jeg denne Kongs-Tanke 

fæste Rod i min Sjæl: jeg vil ikke vente efter at faae Kjærlighed, - jeg vil give Kjærlighed! Jeg vil 

ikke vente efter at blive gjort lykkelig, - jeg vil gjøre ham lykkelig! o ja, slaa en Kreds om ham med 

hele mit Hjertes Varme, ikke vige tilbage, ikke skræmmes bort, men føre det igjennem med  Guds 

Hjælp. Og aldrig skulde han ahne, hvad der tyngede mig; min Kummer vilde jeg bære selv, kun dele 

med de Andre mine Glæder og Goder! Syndens Byrde, som næsten knugede mig til Jorden, skjøndt 

den var en Andens, den vilde jeg bære alene, alene med Gud! Det var jo mig selv, der i min 

Ungdoms Forblindelse bad om at hvis der var nogen Brøde at sone, at jeg da maatte sone den, at 

hvis Nogen skulde straffes, det da maatte blive mig, mig! I Sandhed, jeg vidste ikke, hvad jeg bad 

om, - ahnede ikke, hvad det vilde sige at sone en Synd, - men, naadige Gud, om du vilde tage alle 

mine Taarer og Smerter som Son-Offer og da lade den kjære gaae fri, - o, saa gav jeg dem dog 

gjerne dobbelt! O om du vilde tage alle mine Hjertesuk og gjøre dem til Velsignelser for dem, jeg 

elsker, - o, saa være du takket og priset evindeligt! 

  Og nu ere Maaneder gaaede i Fred og Kjærlighed, - jo mere jeg giver, jo mere faaer jeg at give af, - 

og der er af og til igjen Lykkeglimt i min Sjæl, og Børnene ere saa flinke. Sofus har nu faaet 

[lakune]. Nora og Agnete ere unge, gode og livsglade, og min lille Dreng [ August f.1867] er den 

Bedste i Verden, saa god og barnlig. Og min gamle Fader lever og elsker mig, og jeg har mange 

Venner, ja, lad mig her slaae det fast med Tak til Gud, at jeg er lykkeligt stillet og veed det! Og, 

gode Gud, lad mig nyde det! o, lad ikke Ormen gnave saa vedholdende, lad ikke denne grusomme 

Tanke fortrænge alle Andre, til jeg næsten hverken veed ud eller ind, - lad det snart være nok! men 

dog, som du vil. Kun lad mig ikke svigte mit Forsæt at give megen Kjærlighed, - det skal være mit 

Livs Løsen, - det skal være den store Tanke, som skal bære mig igjennem det Alt, o, hjælp mig 

hjælp mig!- 

[Lakune] Følelse over mig med al sin usigelige Bitterhed, at jeg fik for Lidt, - at jeg ikke kan nøies 

med, hvad jeg fik til Gjengjæld for al min Ungdoms faste Tro og Haab, - at der er skeet mig Uret! 

Jeg synes, jeg fik Mindst af Alle dem, der vare ligestillede med mig, og jeg grubler over, hvorfor da 

netop jeg, jeg skulde vælges dertil, - men, naadige Gud, - jeg vil vise denne Følelse bort! O, det er 

ikke af det daglige Brød, jeg fik for lidt,- nei, det er Aandens Goder, jeg savner, - det er Ømhed og 

Agtelse, som jeg seer andre Quinder faae! Og en rædsom Sønderkuelse kommer over mig ved at 

sammenligne mit Liv med deres! og jeg synes mig selv saa ringe og fattig, at jeg gruer for at komme 

blandt Andre, som blive ærede og elsket af deres Mænd. O, spørger jeg, - hvormed forspildte jeg 

dette største Gode? Hvorfor har jeg ingen Arm at støtte mig til; ingen Haand til at lede mig kjærligt, 

- Ingen til at elske mig i de onde Dage naar jeg er syg, forknyt og syndig. Da var det, jeg trængte til 

Kjærlighed, - og deri bestaaer den, men jeg faaer den kun naar jeg er glad og god og rask, - jeg faaer 

den naar jeg kunde undvære den meest, og naar Alle elske mig.  

 

Note: Til dateringen: Eleonora Bøttger var død 1875, mens Rasmus Bøttger levede til 1884. 

 

Alvilda Levinsen til børnene hjemme i Stouby. Fra et  familiebesøg i Randers: 

 

Torsdag [udat, sept. ca 1875] 

Mine søde Børn!  

Reisen hertil gik deiligt, og min eneste Sorg var at tænke paa, hvor liden Glæde I, mine elskede 

Unger, havde havt af mig i den sidste Tid, og jeg lover Eder at see at være mere glad end før. Jeg 

haaber nu, at I more Eder rigtigt godt hos Frøken Andersen iaften. Baade Tante Massa [Madsine 

Hansen], Onkel Jacob [Hansen]; [Christen] Olsen og Kone [Anna], Lorenz [Levinsen] og Flere vare 



 

 

ved Jernbanen at hente os, og Tante Caroline [Lorents kone] ventede os saa med sød Suppe, 

Oxesteg, Kaffe og Kage, og Alle ere mageløs venlige, og min deilige, gamle Mand var glad ved os. 

[Alvilda & August på godt 8 år]. Gid jeg havde mine elskede smaae Piger her hos mig? Jeg skal 

ligge i Julies Seng hos Tante Caroline, og Julie paa en Sofa; hun er bleven saa huuslig og rask. Nu 

haaber jeg, at I gaae til Doctorens om Lørdagen og sige til Mads om at hente Eder med 

Eenspænderen, hvis det regner om Søndagen; og saa maae I endelig faae at vide, hvad dag 

Petersens ville komme til os. Siig endelig, de skulle komme Allesammen og leie en Vogn med 2 

Heste, - glem det ikke. 

 

 

  
  

Lorents og Caroline Levinsen med børnene Johannes og Henrik, Julie og Anton, foto Angel ca. 

1860. 

 

Nu beder jeg Eder sige til Rasmus, at han skal hente os Klokken 1 ved Daugaard [nærmeste station 

ved Stouby] paa Søndag, saa ere vi med Guds Hjælp hjemme, naar I komme hjem. Hils Frøken 

Kjær, og I kunne lade Marie kjøbe noget Fisk Søndag Morgen, hvoraf Frøken Kjær kan faae Lidt til 

Middag, og saa kan vi faae det Andet, naar vi komme hjem og ere sultne, saa hun maa have nogle 

kogte Kartofler til os. Hvis hun ikke har bagt Sigtebrød, kan hun vente dermed, til jeg kommer. 

Imorgen skulle vi være hos Tante Massa, som jeg har takket fra Eder, og nu Farvel for den Gang. 

Gid jeg nu havde en rar Lærerinde til Eder. Have I husket at skrive til Mimmis [Petra Bøttger] 

Fødselsdag [21/9] og sende mit Vers? 

Farvel, 

Eders Alvilda! 

Ana Bødker kan malke Søndag Aften  

   

Note:  Broderen Lorents Levinsen (1821-1905 ) havde været præst i Angel indtil 1864, 1876 fik han 

kald i Sæby Sj. I den mellemliggende tid var han konstitueret præst i Randers. Han var gift med 

Caroline f. Rée (1832-88), og Julie (1856-1916) var et af deres børn. Søsteren Madsine (1824-1901) 



 

 

var gift med Jacob Hansen (1819-87), som var præst i Randers. En anden søster Anna (1815-91) var 

gift med Christen Olsen (1800-81), der levede som juridisk og historisk forfatter i Randers.  

 

Fuldmægtig ved Kommunehospitalet August Schmidt til Jens Thorborg: 

 

Blaagaardsg.  24, 3 Sal d. 18/9 75. 

Hr Thorborg! 

Da min Kone er bange for De skal glemme hende beder hun og jeg Dem - dersom De kan - at drikke 

Deres Formidagskaffe hos os Mandag 20ds Kl 1 - 

Venligst Hilsen Deres hengivne 

Aug. Schmidt 

 

Note: August Schmidt (1823-1901) var bror til Eleonora Bøttger og ansat som fuldmægtig på 

Kommunehospitalet. Jens Thorborg må have kendt ham gennem pastorens i Barrit. Han var gift 

med Margrethe f. Nielsen. 

 

Nora Levinsen i Stouby til Agnete Levinsen under et besøg i Kbh: 

Fredag d. 16 Marts 76 

Min egen, søde, elskede, lille Søster! 

Skjøndt ikke rigtig hjemkommen [fra Barrit præstegård] er jeg dog kommen hjem, nemlig i Besøg, 

og da nu Moder skriver i Morgen, vil jeg, for at Brevet kan komme med hendes, skrive i Dag. Du 

kan vel begribe, at jeg tænker paa min sødeste Skat, der nu er ovre i det dejlige Kjøbenhavn og i 

Tankerne gaar omkring med Dig til alle Steder: Malerisamling, Museer og allevegne. Jeg glæder 

mig meget over, at Du nu sér det samme, som jeg saa for nogle Maaneder siden, hvor vi dog skulle 

tale med hinanden om alt, naar Du kommer hjem, naar vi først begge have sét det, saa kan Samtalen 

gaa saa meget desto bedre. De kjære Ammundsens ere vist mageløse imod Dig; jeg ved det fra den 

Gang, da jeg var derovre. (Du maa endelig ikke bryde Dig om Skriften; dersom jeg skulde skrive 

langsomt, vilde det tage for megen Tid, og desuden véd jeg, at Du hellere vil have et langt Brev end 

et overdrevent fint dito).  

  Mimi kommer først hjem fra Aarhus paa Mandag, saa jeg tænker, at vi komme hjem Tirsdag eller 

Onsdag. Hun har faaet Bispen talt til rette, saa nu er han ogsaa glad ved Forlovelsen [med Emanuel 

Bohn]. Vi have det rigtig godt derovre og Bedstefader er vist glad ved os. Fader var ikke saa glad 

ved at jeg skulde bort igjen, men han sagde intet imod det. 

  Hvorledes synes Du om Marie Jensen? Vil Du ikke hilse hende fra mig; jeg tænker vel ikke, at hun 

har glemt mig. Har Du været hos Onkel Lorentz [Levinsen i Sæby præstegård på Sjælland]; vil Du 

hilse dem fra mig, naar Du kommer der igjen. Du kommer til at besørge nogle flere Hilsener for mig 

nemlig til Onklerne [Fr. & Chr. Bøttger] og Tante Nathalie [Zahle]. Det var pænt af Busthøj at tage 

sig af Dig, Du var vist højst forundret over det, da Du jo slet ikke kjendte ham. 

  Mimi har faaet Brev fra Fru Bohn, og Moder har faaet Svar paa sit, som hun sendte til Rom med 

Tak for Billedet. Det er i Dag en skrækkelig Blæst, vore Næser var nær ved at  blæse bort, da vi 

kjørte herover, men Hjemturen vil blive bedre, thi saa faa vi Vinden paa Ryggen. - Har Du været i 

Theatret; Du vil nok faa et Stykke at se i Kasino, som hedder: Jorden rundt i 80 Dage; det skal være 

et overmaade morsomt Stykke og staar saa meget omtalt i Bladene.  

  Min søde, lille Søster, hvor jeg er glad over, at Du er saa lykkelig; det vil jo ogsaa blive en Tur, 

som Du kan have godt af længe. Vor kjære Moder var ikke rask forleden, men i Dag har hun det da 

temmelig godt. - I Barrit havde vi en Aften Besøg af den grimme forvalter P.: han var nemlig ikke i 

Kirke om Søndagen. Christine var jo hos mig Søndag Aften; vi morede os rigtig godt baade ved at 



 

 

tale og spille Kort. Vi have fundet Abespil og Terninger der, saa det kommer Personen [August] 

stikkende med, saa snart, han kan se sit Snit. Bedstefader er tit nede hos os, naar vi holde Skole, og 

jeg er meget glad, da han roser min Maade at holde Skole paa. August sagde en Gang sin hele 

Kongerække for Bedstef., og Du kan nok tænke, at han indhøstede stærkt Bifald. Pudsig ligger i sin 

Kurv inde hos os om Natten, de sidste Nætter har den fundet paa den for sovende Mennesker 

temmelig ubehagelige Maner at gjø stærkt om Natten. 

  Tænk nu tit paa mig og skriv ofte til os, der vente med Begjærlighed efter at høre hvorledes vor 

kjæreste Agnete har det, Ja, vi holde dog meget af hinanden, om der ogsaa sommetider kan være lidt 

imellem os, og jeg takker Vor Herre at han har givet mig en Søster som Dig. Dersom August ikke 

skriver, sendes Dig Hilsen fra ham.  

Min kjære, lille Mukke, som kan ogsaa kaldes Dukke, hvis man har lyst dertil, hilses 100000 fra 

hendes trofaste Nora Levinsen. 

Hils Ammnundsens fra mig.  

 

 

Fra fætteren Anton Levinsen til Agnete Levinsen: 

 

Kjøbenhavn, Nørre Søgade, 37A, 3. Sal, d. 21 April 1876 

Kjære Agnete! 

For at indfri mit Løfte og for at skaffe mig en behagelig Adspredelse henvender jeg mig til Dig og 

takker Dig i Særdeleshed for Din Interesse for min Examen, som endte igaar paa en smuk og 

tilfredsstillende Maade. Alt er gaaet udmærket godt med Undtagelse af ét Fag, Physikken, hvor jeg 

rigtignok viste mig fra en mindre fordeelagtig Side. Og hvad der især er ærgerligt er det, at jeg inden 

jeg gik op i Physik i Forgaars stod som den bedste derude af alle 65, en Stilling, som jeg næppe 

havde indtaget, hvis jeg ikke havde udmærket mig ved den knusende Ro, som vakte Din 

Forundring. Først paa Søndag faar jeg det officielle Udfald at vide. 

  I Onsdags afreiste Moder og Julie [Caroline Levinsen og datter] til Sæby tilligemed alt Tøjet, og 

jeg har siden den Tid boet hos Johannes [Levinsen, hans bror], der er flyttet op til sin tidligere 

Værtinde. Paa Mandag eller Tirsdag reiser ogsaa jeg til Sæby, hvor jeg skal tilbringe Sommeren. 

Jeg haaber Du har befundet Dig godt efter Din Hjemkomst og at Du har haft et rigt Udbytte af Din 

Kjøbenhavnstour. Det vilde glæde mig overordentlig, om Sophus kom herover, inden jeg reiser 

hjem - men i hvert Tilfælde er han vel herinde, naar jeg til September atter vender tilbage til 

Hovedstaden.  

 



 

 

    
 

Johannes Levinsen                                 Anton Levinsen 

 

Johannes [Levinsen] og jeg vare iaftens “Jorden rundt i 80 Dage” og morede os rigtig godt ved at sé 

paa det Gøgl, som jeg troer mig berettiget til at kalde det, og som jeg ogsaa vil kalde det, hvis det 

kun ikke vil fremkalde én af vore bekjendte Disputer. 

  Jeg beder Dig sluttelig om at hilse Onkel, Tante, Nora, August samt Sophus, hvis han paa Grund af 

den nærforestaaende Reise skulde befinde sig hjemme, og jeg beder Dig, om selv at tage saamange 

Hilsner, som Du vil, fra Din hengivne Fætter 

Anton Levinsen. 

 

Note: Anton Levinsen (1859-1920) var officer, mens broderen Johannes (1853-84) var præst og 

salmedigter. De var begge vakte og min far, Johannes Levinsen Thorborg, var opkaldt efter præsten. 

De var sønner af Lorents Levinsen, der var præst i Sæby Sj..  

   

Nora Levinsen til Agnete Levinsen: 

Søndag d. véd ikke September 76. 

Min egen, kjæreste og eneste Søster! 

I Aften skal du høre lidt fra os herhjemme. Du, som nu sidder derhenne paa Frodesdal [Rudolf 

Bøttgers gård] og har den lille, dejlige Nora at se paa. Ja det kunde jeg rigtignok misunde Dig. - Vi 

morede os udmærket paa Rosenvold; men Fader maatte jo blive hjemme, da den kjære Onkel S. 

[Søren Levinsen 1817-87] var kommen. Klk. 6 mødte vi der og rejste Klk 11½. Af andre fremmede 

var der Hr. og Fru Hejde, Hr Jensen, Læge Petersen, Hustru og Datter, Eggertsen, Levy, Forvalter 

Jensen og Frk Signe Tillish.  

  Strax da vi kom fik vi The med Kage og Kringle til. Grevinden tilbød da E. og mig at gaa ned til 

Dandsen, hvis vi brød os om det. Dette vilde vi naturligvis helst og gik saa derover. E. var i sin klare 

Kjole og var saa sød og saa glad over mig. I Begyndelsen var der ingen, der engagerede os; men saa 

dansede vi selv. Paa Hjemvejen fortalte Christian os, at Ingen havde turdet byde os op; indtil endelig 

han og Christian Thybo (Maries Elskede) toge Mod til sig. Jeg dansede med sidstnævnte. Kylle 

vilde hele Tiden gaa med E. ved Haanden, saa at denne ikke kunde danse med andre, og det var hun 



 

 

ikke saa glad ved. Der var nydeligt pyntet dernede og stor Plads. Lille Søren Tambor spillede 

tilligemed 2 andre. Alle beklagede, at Du ikke var med; Du kunde ogsaa have moret Dig godt; men 

det kunde jo ikke ské; jeg skal hilse Dig fra dem. Klk 8 fik vi fint Aftensbord, først en varm Ret, 

derovenpaa Lax, Oxetunge, Steg, Skinke, Sildesat og Hønse-Duekjød, der sad i Gelé og var lavet i 

Form af en Krans og smagte dejligt. Lax og Oxetungen var sat i en nydelig Opsats af Kage, og store 

Blomster vare paa Bordet. Derefter gik vi alle over og dansede, og Du kan tro, jeg fik mine Bén rørt. 

Min fornemste Kavalér var Pakkegravsdrengen; han délte sig mellem E. og mig; maaske fordi han 

syntes, de andre vare for simple. Klk gik vi op til Havepavillonen, og det var et prægtigt Syn, da alle 

Træerne i en lang Gang vare behængte med en Mængde kulørte Lamper. For Enden laa det oplyste 

Glashus. Der spiste vi Vindruer, Pærer, Æbler, Nødder og Blommer. Frugterne vare saa smukt 

arrangerede med Blomster imellem. Derefter dansede vi til Klk 11, gik ind og kjørte hjem. Fru P 

bad mig komme paa Lørdag og træffe sammen med Inge. Kjære Agnete jeg opdager pludseligt, at 

jeg har hensvømmet alt for meget paa min Begejstrings Elv og ikke om andet end Rosenvold i de 3 

Sider; men vupti og der igjen pr. Eksempel Allelast. 

  I Morges gik Onkel og jeg til Kirke, og i Eftermiddag gik vi 2 og Fader til Larsens Forsamling i 

Skoven. [Sikkert den sjællandske lægmandsprædikant Peder Larsen f. 1834]. Onkel synes saa 

udmærket om Larsen, og Fader er næsten hélt begejstret over ham. Du kan sé, jeg ikke har været 

forsviret og tænk nu i Morgen skal jeg og holde ud; men Moder har rigtignok været daarlig. 

Tub eller Pruborg er sød. Vi glæde os til lille Nora; Du kan roligt love Tante [Sofie], at hun skal faa 

det godt. Begge mine Øjne blive saa smaa. Nu vil til min lille Seng jeg gaa, maa jeg nok nu anvende 

her, [---].  

Min lille, søde Søster sendes et Kys (nej mange) fra Din i Sandhed trofast hengivne, slemme  

Nora Levinsen. 

 

Note: Selskabet hos grev Ratzau på Rosenvold viser igen forbindelsen til min mors familie. Heide 

var forpagter på Bygholm. Hans søn Hans Peter (1848-1928) efterfulgte ham og blev gift med 

Margrethe Fog (1865-1945), en datter af Chr. Fog (1835-1902). Og Jens Bay Eggertsen (1833-87) 

var far til mormors anden mand Viggo Eggertsen (1871-1934). Denne var i øvrigt fætter til Lauritz 

Fog (1875-1908), idet deres mødre var søskende f. Bønnelycke. Jens Bay Eggersen var født på 

godset Rohden ikke langt fra Rosenvold, og han var ligesom Chr. Fog trælasthandler i Horsens. 

 

Petra Bøttger til Alvilda Levinsen: 

Barrit Søndag Aften [16/4 1877] 

Sødeste elskede Søster! 

Gid Du var her, aldrig har jeg tænkt det muligt at et stakkels Menneske kunde rumme en Lykke saa 

stor, som den jeg idag har følt, idet Fader og jeg har hentet den elskede, velsignede Emanuel [Bohn] 

i Daugaard. Vi modtoge Telegram imorges, han længtes og reiste saa hurtigt som muligt, ja dette er 

Lykke, Takken gaar til Gud saa dybt og varmt. E. seer ganske rask ud, er noget svag; men siger 

Kræfterne voxe forbausende. Han bliver længe her, vi komme snarest muligt helst: Tirsdag. Elskede 

Søster gid Du maae have det godt, det ønsker af ganske Hjerte Din lykkelige 

Mis 

Du vil nok have Franskbrød til E. han taaler ikke andet. 

 

Note: Petra og Emanuel Bohn blev gift i juni 1877. Han var en tid kapellan hos Rasmus Bøttger. 

 

Petra Bøttger til Alvilda Levinsen: 

 Barrit d. 19 April Torsdag [1877] 



 

 

Min kjære elskede, mageløse Vivi. Det var et Par daarlige udjaskede Linier, Du sidst modtog fra 

mig, derfor kommer her et nogenlunde ordenligt Brev. Lad mig atter begynde med denTak, hvoraf 

mit Hjerte er saa fuldt, elskede Søster, Tak tusind Tak for Alt hvad Du er for mig; hvor det vilde 

glæde vor elskede Moder, hvis hun saa os, saa hvor trofast Du staar mig saa meget, Du kom i 

hendes Sted; ja Gud velsigne Dig for det Alt, det er det eneste jeg kan give Dig igjen, denne Bøn. 

  Jeg er virkelig rigtig glad ved at tænke paa alt, Meublerne, Senge iberegnet bliver dog kun 196 Rd, 

det synes Fader ogsaa er godt, og jeg er vis paa at de to Herrer [faderen og hendes tilkommende] 

ville forbauses glædeligt, naar de se vore gode Indkjøb. 

  Det var udmærket, Du bestilte et nyt Skab. Madrasserne tage vi hos Vett & Wessel, da Fader 

mener det dog er bedst dér; men en frygtelig Pris er det rigtignok.  Kjolerne og Havehat vandt stort 

Bifald; hvorfor skal jeg bytte den lyse Morgenkjole, er den ikke bedre end en af Sirts? Paa Mandag 

venter jeg Line, som syer Brudestads til Lone.  

  Vi have det saa rart her; vi pusle meget i Haven, som E. [Emanuel] har stor Interesse for. Fader 

holder idag den sidste Examen for denne Gang, de trætte ham endel iaar; men ellers maa vi takke 

Gud, saa rask han er. 

  I Tirsdags besøgte vi Maren Limen, der var ganske rar, men Du véd, hun har altid nogle frygtelige 

Historier for blufærdige Øren; dennegang fortalte hun E. en hel Del om hendes “Pat”, der var Skyld 

i at Børnene ere saa smaa. - Jeg tænker med lidt Skræk paa den nye Pige, hvad skal hun bestille? 

Naa det maatte jo være saa for at føie min Skat, og Gud være lovet her ingen Jomfru kommer. Du 

maa lade mig faa noget Haandarbeide til hende, da lille Lene, jo faar nok at gjøre. Det er gode Dage 

her i den gamle lune Rede, gid de maa styrke til Livets Storme, der kommer ogsaa for os ja gid disse 

Dage ikke maa forvænne og blødgjøre; thi jeg véd, der maa komme mere tunge Tider engang, men 

vi ere to om Byrderne og Vorherre hjælper. Gud ske Lov, jeg nu kan takke for at blive her, det andet 

var en tung Kamp og syndige Tanker. 

  Hvis Du kan komme engang i næste Uge, hvilket jeg meget ønsker, da skriv lidt til mig. God 

Fornøielse paa Lørdag. Hils nu Dine Kjære hjerteligt fra mig og vær kjærligt hilset af Fader og min 

Skat. Gjerne hentede jeg Nora i morgen med Lotte, hvilket Fader foreslog; men jeg véd ei naar hun 

kommer eller om Din Mand vilde synes om det. Tænk saa med Glæde paa alt hvad vi have kjøbt, 

paa alt det Du er for Din egen  

Mis. 

Fra Rudolf [deres bror] hørte vi igaar, han var saa glad ved Dit Besøg. 

 

 

Niels Thorborg til  sin bror Jens Thorborg: 

Barrit d. 11 Febr 1878 

Kjære Broder! 

Jeg vil nu se og give Dig de forlangte oplysninger så godt som mulig. 1. Moder bliver 60 år den 3die 

Juni. 2. Rasmus bliver 30 år d. 5 Juli - 3. Jeg selv bliver 26 år d. 21 Febr - 4. Fredrik bliver d. 22 år 

5 Juli - 5. Jørgen bliver 19 år d. 26 Februar - 6. Lille Marie bliver 14 år d. 3die Juni - fader var 54 år 

da han døde. Vores afdøde sødskende døde i en alder af - 1. Rasmus 2 ½ år - 2. Den første Nora 5 år 

- 3. Jørgen 2 år og døde af kighoste - 4. den sidste Nora 2½ år gammel. 

  Begge vores søstre døde af strubehoste og Rasmus døde en stille og rolig død. Både faders og 

moders forældre blev grumme gamle - faders sødskende lever endnu sånærsom Rasmus Raunsborg, 

som var 82 år da han døde. Moders sødskende lever endnu på  to nær som var Jens Keisers kone 

som døde i sit 50 år og så hendes broder Jørgen, som døde 22 år gammel af halssyge. 

Jens Keisers kone var i nogle dage her. Hun døde noget sindsforvirret, men det kom vistnok af en 

slags dilerium, da hun jo havde villet beruse sig, i mange år før hun døde. 



 

 

Moders forældre - hendes fader var 75 år da han døde, hendes moder 82 år. Faders forældre - hans 

fader var cirka nogle og 80 år gammel - hans moder var vistnok noget over 70 år gammel da hun 

døde. 

  Faders forældre kan vi ikke rigtig huske noget bestemt om, men det var vistnok omtrent i den alder 

som ovenfor er anført, at de døde. Jeg ved nu ikke der er mere som Du har forlangt oplysning om, 

vedrørende dette, men skulde der mangle noget, så kommer du jo til at spørge mig derom. 

  Moders hoved er ikke kommet sig endnu, men hun venter efter at Du skulde komme hjem og 

kurere hende det - det kan jo heller ikke vare så længe nu, end vi kan vente og se Dig igjen. Dit 

værelse bliver nu fuldkommen istandsat en af de første dage, så Du kan gjerne komme for den sags 

skyld såsnart som Du kan. 

  Du lader os vel vide når vi skal hente Dig, og hvor Du tager til - Du kommer vel med Dit tøi og 

bohave; hvorfor vi vel skal være to vogne til at afhente Dig - det kan Du jo nu lade os vide når Du 

skriver igjen til os. 

  Lægerne i Hornsyld kjører i Barrit hver dag, så Du kunde nok fået dygtig at bestille dersom Du 

havde været hjemme. Din dåbsattest kan vi ikke finde men vi får en udskrift af kirkebogen, som vi 

sender Dig her i brevet. 

  Til slutning hilses Du fra Din kjærlige moder og sødskende og fra Din hengivne broder 

Niels. 

E.S. Jeg hilse Dig fra moder og bede Dig om at få alt Dit Tøi med og ikke forglemme noget. 

N. Thorborg.  

 

   
 

       Christen Nielsen Thorborg (1802-67)      Jens Thorborg 

 

Note: Min fars farfar Christen Nielsen Thorborg var død 1867, og hans kone Ane drev gården med 

hjælp af sine sønner. Det blev Niels Thorborg (1852-1926), der overtog slægtsgården. Jens 

Thorborg var blevet kandidat 1876, og han havde i netop febr. 1878 aftjent sin værnepligt som 

skibslæge på fregatten Jylland. 



 

 

 

August Levinsen til storesøsteren Agnete Levinsen under  et besøg  i Kbh: 

14/5 1878 

Kjære elskede Agnete! 

Jeg ved ikke rigtig, hvordan det kan være; men jeg synes ikke, at Correspondencen mellem Dig og 

os herhjemme er saa livlig som sidste Gang, Du var i Kjøbenhavn, og dog have vi jo mere at tale om 

den her Gang. For at altsaa ikke hele Forbindelsen imellem os skal gaa istaae, vil jeg sende Dig et 

lille Brev. Jeg vil da begynde med at fortælle Dig om mit Ophold i Barrit. Først tidlig om Morgenen 

kom min Tante [Petra] ind og kaldte paa mig, hvorpaa jeg stod op og gik ind og drak The. Derpaa 

gik jeg hjem til min Bedstefader og var gjerne i Skole fra 8 til 12. Om Eftermiddagen læste jeg 

Lektier, men var saa for Resten fri. Næsten hver Dag var jeg ude paa en lille Skovtur, og desuden en 

Mængde andre Steder, hvor jeg blev trakteret med Kage, Kaffe, The, Vin. Paa saadanne Visiter vare 

vi nogle og 40 Steder, for det meste kjørende, da de fleste vare langt borte fra Præstegaarden. Bohn 

og min Bedstefader holdt et farligt Hus med mig derovre; de slog, nappede og kilrede mig og 

drejede mig rundt, saa det var en Lyst. Dog er jeg glad ved at være kommen hjem igjen til de gamle 

Omgivelser. Nu maa jeg ikke skrive mere for Moder, da jeg skal hen til Posten. Farvel, kjære 

Søster, lev vel, indtil vi ses igjen. Din hengivne 

August. 

 

 

Petra Bohn og Rasmus Bøttger til Agnete Levinsen: 

Barrit d. 16de Mai [1878] 

Kjære Agnete! 

Tak for Dine Hilsener til mig i Faders og Augos Breve; jeg hørte igaar, at Du ventes hjem i næste 

Uge, og da jeg gjerne vil skrive lidt til Dig, maa jeg nok skynde mig for ikke at komme for sent. Det 

er jo rart, Du morer Dig saa godt, og i alle Maader har det saa rart, det gjør godt at komme lidt ud og 

se sig om, og at vinde nye Venner, naar man da kommer hjem til den daglige Gjerning, har man 

fornyede Kræfter dertil, og Hjemmet er dobbelt kjært, naar man har  savnet det en Tid. 

  Nora er jo ogsaa borte, det er dog en mageløs kjærlig Moder, I have, at hun undværer Eder begge 

og vist selv har frygtelig travlt hver Dag, det er mig da en trøst, at Lene ikke længere er hendes 

Medhjælp. August var mageløs rar herovre, vi vare rigtig glade ved ham; han betroede Stine, at han 

længtes mest efter “Agnete”, han bliver nok glad ved at se Dig igjen. 

  Jeg hører Frøken Kjær følger hjem med Dig; jeg haaber dog, du spadserer herover med hende en 

Dag, Du véd, vi have Plads til Eder om Natten og vil gjerne se Dig og Din Gjæst, kjære Agnete. 

Det er deiligt med det tidlige Foraar, alt er saa grønt her, og idag have vi en yndig, mild Regn, der 

rigtig forfrisker; Du har da nu set Charlotttenlund og Dyrehaven i den smukkeste Dragt, er det ikke 

prægtige Skove? Da jeg saa dem første Gang fandt jeg dem meget kjønnere end de jydske, mon Du 

siger det samme. Hvis Du snart ser mine Brødre saa hils dem kjærligt og spørg om de komme hjem 

i Pintsen, du kan sige, at vi da ville gjøre et stort fint Middagsselskab, mon det ikke kan friste dem 

til at komme. 

  Fra min Mand skal jeg hilse Dig, han blev forhindret i at komme til Hovedstaden i denne Tid, 

hvilket vi talte om. Kjærligst Hilsen til dig fra Din hengivne 

Petra Bohn. 

 

Note: Der er bevaret et brev fra en dame, Marian Kjær, der havde to døtre: Astrid og Louise. 

 

 



 

 

BPrstgd d. 16-5-78 

Kjære Agnete! 

Jeg har af Din kjære Moder seet, at Du snart agter Dig tilbage til dit Hjem, og Du er derfor vel ret 

optagen med at bruge de sidste Dage; men midt i din Travlhed vil jeg haabe, at Du nok vil anvende 

nogle Øieblikke paa  disse Linier, der skulle bringe Dig min hjertelige Tak for dit venlige Brev, som 

ret glædede mig og, hvis Du nu skal omkring og sige Farvel til de Mange, Du besøgte ved din 

Ankomst, hvor af jo en Deel endnu erindrede mig med Godhed, bedes Du bringe dem min hjertelige 

Hilsen og sige dem, at jeg ofte i Erindringen gjennemlever den Tid, vi tilbragte i Venskab. Navnligt 

maa Du hilse Nathalie [Zahle],  hvis det kan skee, uden at Du i ¾ Times skal vente paa Audients. 

Ogsaa Linddal - sig ham, at imorgen skulle vi, Gud for Alt, gjæste Skjærlidgaard, hvor Alt  saa 

levende minde om ham og hans vakre Kone. - Din Efterretning om Fr. og Chr. [Bøttger] glædede 

mig; thi de slemme Drenge skrive saa sjeldent, at Alt, hvad jeg kan erfare om dem, er mig kjært. - I 

hvor lidt jeg kender Hr. Kjær beder jeg Dig dog bringe ham min venlige Hilsen. August var her 

nogle Dage og jeg læste lidt med ham og maa tilstaae, at jeg forbausedes over saa vidt du i flere 

Discipliner har bragt ham. - Gid nu Afskeden fra Hovedstaden og de mange Venner, Du har vundet, 

ikke maa falde Dig for tung; men skjøn paa og tak Gud, at Du kan vende tilbage til et Hjem, hvor 

Du vil modtages med Kjærlighed og Længsel. Og iblandt de Mange, der ogsaa udenfor det vil 

gjensee Dig med Glæde, kan Du med Sikkerhed regne 

Din hengivne gl Bedstf. R Bøttger 

Hils Sofus! fra RB. 

 

 

 
 

Jens Thorborgs hus i Barrit. Foto 1967 

 

Alvilda Levinsen til Jens Thorborg: 

Tirsdag [ca 1878] 

Hr doctor Torborg, Barrit 

Kjære doctor Torborg! 



 

 

Iaftes kom min Mand hjem fra en Kjøretour og følte sig daarligt tilpas, gik strax iseng og har havt 

en urolig Nat. Nu ligger han i Feberhede og halvsover hele Tiden, spiser og drikker Intet, og jeg 

beder Dem fra ham, at de vil tage herover og see, hvad der kan gjøres. Min Mand mener selv at 

have forkjølet sig ved Badning i Forgaars, da han gik i Vandet, skjøndt han havde taget Styrtebad 

hjemme. Men venlig Hilsen til deres Moder er jeg deres hengivne 

A: Levinsen 

 

Note: Jens Thorborg var praktiserende læge i Barrit 1878-81. 

 

 

 

Rasmus Bøttger til sine børnebørn Nora og Agnete Levinsen: 

BPrgd d. 29-8-78 

Kjære Børn! 

Da Mimi er ude at spadsere med B. [Bohn] dristede jeg mig til i hendes Fraværelse at aabne Eders 

Brev, og fik strax Pigerne satte i Virksomhed med at plukke Ribs; men det er kun en ynkelig 

Efterskat, som er tilbage. De ville vist kun daarligt slaae til, men jeg skal nok lade den Ret gaae 

forbi, og Bohn nyder den ikke for Tiden - saa det kan jo hjælpe noget- Nu faae I, hvad der er og 

ligeledes Blomster. Regnen har handlet ilde med dem; men under Eders kunsterfarne Hænder kunne 

de nok tage sig ud imellem Grønt, og jeg er saa glad ved, om end paa en meget let Maade, at bidrage 

en Smule til Hjemmets Udsmykkelse til den elskede Moder komme. - 

  Vi var forleden her i Gammelby, og der er Masser af Ribs, om I ville forlange dem. Man burde jo 

angre en Brøde, men jeg kan ikke andet end glæde mig over min Synd, at jeg aabnede Eders Brev, 

da jeg derved fik Leilighed til at læse August’s - jeg tør ikke længere sige Augo’s - barnlige og 

kjærlige Br. til Dig, kjære Agnete, ja i Sandhed skaffede Du mig en stor Glæde derved; thi lige saa 

vist som det er at “aller Anfang ist Schwer”, ligesaa sandt er det, at “vel begyndt er halv fuldendt” - 

og jo mere tilfreds han føler sig ved Forholdene lige til BolleMælk, med desto større Lyst vil han 

udføre sit Arbeide. Igaar var Grev Sckeel med Broder og hs Hustru og Moder her, og, da de først 

kom Kl 6½, blev Mimis huusmoderlige Humeur sat paa en haard Prøve; men Sandrier[?] og 

Humeur hjalp hende over Kniben. - 

Jeg glæder mig ret til Søndag og beder Gud samle os raske, tilfredse og glade. Hils Eders kjære 

Fader; jeg haaber, at hans Humeur straaler som Veiret idag! Naar I to unge Piger dog blot kunne 

gjøre lidt Vind og Blæst; men dertil ere I vist ikke at formaae, end ikke, om I bades derom af Eders 

hengivne R Bøttger 

 

Rasmus Bøttger til Agnete Levinsen i anledning af hendes 17 års fødselsdag : 

 

Barrit Prstgd d: 2 Novembr 78 

Da det er uvist om jeg kan faae Leilighed til paa Tirsdag at bringe Dig min Lykønskning, og jeg dog 

nødigt vilde, at Du skulde savne den paa den Dag, da jeg virkeligt troer, at Du sætter Priis paa den, 

saa veed jeg ikke bedre end at lade disse Linier være min Tjener, som bringer den. Han fremtræder 

rigtignok i et saare tarveligt Liberi, men det er gammelt og falmet; men det vil Du kjærligt 

undskylde, og vil jeg kun ønske, at Du af hans Ord vil tage den gode Mening, hvori han er afsendt 

for at sige Dig, at jeg ret af Hjertet ønsker Dig Held, og Sundhed, Glæde og Tilfredshed i det Aar, 

Du nu gaar ind i. - Du har i de svundne Aar ladet os Alle kun knytte et i alle Henseender saa skjønt 

Haab til Dig og din Fremtid, at jeg kun kan bede vor himmelske Fader opfylde det til Glæde for Dig 

selv, dine Forældre og Alle os, der have Dig inderlig kjær, ja Herrens bedste Velsignelse følge Dig 



 

 

paa din Bane. - Du fylder først dit 17. Aar, og hvor meget har Du ikke alt udrettet, ja stolt maa Du 

være - nei det maa Du ikke, men Du maa med Glæde tænke paa, hvad der har været Dig forundt at 

virke for din kjære Broder August [som lærerinde]. - Du gaaer altsaa nu ind i det 18. Aar og det er 

alm. et betydningsfuldt Aar for unge Piger, gid det ogsaa maa blive det for Dig og at vi til næste Aar 

maae glade kunne synge Nys fyldte skjøn Nete sit 18’. Aar osv. 

  Dog lad mig ikke komme ind paa det Capitel, saa blev min Tjener her snaksom og da jeg, paa 

Grund af at Bohn [svigersøn og kapellan] ikke er rigtig rask, vil faae en travl Dag i morgen, saa vil 

jeg indskrænke mig til at bede Dig hilse dine kjærlige Forældre og din Søster, idet jeg beder Dig 

ikke at forsmaa den lille Gave og altid med uforandret Velvillie mindes Din hengivne 

Bedstefader R Bøttger. 

Undskyld de mange Rettelser, men Du mærker nok, at mit Bud er stammende, dog lad ham sige at 

jeg har idag viet 2 Par - Thomas var den ene Brudgom og Eders f. Pige, Jens Fiskers Datter den 

Andens Brud. 

Rasmus Bøttger til Jens Thorborg 

Barrit Prgd d: 24 Decbr 78 

Kjære J. Thorborg! 

Paa denne kjære Juleaften har jeg saa faa af mine Egne om mig, men det er min Glæde, at der paa 

deres Julebord, fjernt og nær, ligger en liden Gave, som kan minde dem om mig. Da Du stedse har 

viist og navnlig ved din Omhu og utrættelige Taalmodighed med mig urimelige Gamle under min 

Sygdom, at Du nok vil tillade mig at regne Dig iblandt Mine, vil jeg haabe, at Du ikke vil forsmaae 

medflg lille Kasse med Mundgodt. Dens Indhold vil snart gaae op i Røg; men vær vis paa, at den 

Kjærlighed og Velvillie, hvormed jeg omfatter Dig aldrig skal fordampe, og derfor er det af et 

oprigtigt Hjerte, at der tilønskes Dig og Dine en glad og velsignet Juul! Din hengivne 

R Bøttger.  

 

 

August Levinsen, 13 år,  på Herlufsholm til søstrene hjemme i Stouby: 

10/3 79 

Kjære Søstre! 

Af Agnetes Brev erfarede jeg, at I slet ikke have faaet det Brev, som jeg skrev til Eder mellem de to 

Breve til Moder. Vil I hilse Fader og sige ham, at det gaar meget godt i denne Maaned og at det 

ogsaa gaar godt med Stammen, men at den dog ikke helt er forsvunden endnu. Omme paa den 

anden Side vil jeg skrive mine Karakterer op til Eder; jeg har hidtil mg i Hovedkarakter. [Diverse 

karakterer og andre skolebegivenheder]. 

 

 

August Levinsen til Agnete Levinsen: 

21/5 79 

Kjære Agnete! 

Da det vistnok er længe siden, du fik Brev fra mig vil jeg skrive et Brev til dig idag, da vi jo har en 

Fritime. Jeg blev lykkelig over eders dejlige, lange Breve, som jeg modtog igaar. Vil du hilse og 

sige Fader, at jeg har gjort en hel Grads Opsving i Historie, da jeg nemlig har g+, og det er ikke paa 

den Maade, at jeg har et g+; nej, jeg har endog fire Karakterer, nemlig 5. 4. 4? 4+. Mine Karakterer 

ere i det hele taget meget gode. [Opregning af karaktererne]. Iaften vil der ingen Læsesal blive, da 

det jo er Helligdag imorgen. Nu bliver Gyngen herovre vistnok snart rejst; det glæde vi os alle 

meget til. Nu er jeg halvvejs i den fattige Jack, der er meget morsom, og Peder Paars er jeg færdig 

med. Det gaar lidt langsomt, og jeg faar den vist ikke læst inden Sommerferien, da jeg jo snart skal 



 

 

begynde at repetere til Examen, som jeg glæder mig meget til, da der bagved denne ligger den 

dejlige Sommerferie. Den vil vistnok blive en Uge længere i Aar end sædvanlig, da der skal lægges 

nye Brædder herovre. Jeg har det udmærket som sædvanlig, og nu er Hr Jensen kommen sig helt, 

hvilket vi ere meget glade over, da vi holde meget af ham. Hils Fader 1000 Gange fra mig og tak 

ham inderligt for det dejlige Brev, hans sendte mig. Tak ogsaa Moder og dig selv; jeg har 

omhyggelig opbevaret eders Breve, og idag holdt jeg Mandtal over dem; jeg har 19 fra Moder, 13 

fra dig, 11 fra Nora og 7 fra Fader. Det er naturligvis ikke alle de Breve, jeg har faaet, thi i 

Begyndelsen samlede jeg dem jo ikke, og der er vel ogsaa bleven nogle borte for mig. Vil I ikke for 

Fremtiden datere eders Breve nøje, for at jeg kan se, hvornaar I har skrevet dem. Nu har jeg ikke 

mere at fortælle; derfor farvel! Hils alle fra din hengivne Broder 

August Frederik Levinsen 

I Pintseferien er det vel bedst, jeg bliver her, da de jo har Sygdom hos Wahls herude, og det jo ikke 

var rart at blive smittet. Bare lille Martin kom ind paa Skolen til næste Aar! Skriv endelig snart til 

mig og fortæl mig hvorledes I have det. Hils Bedstefader, naar du ser ham. 

Jeg har hørt af en Discipel fra Fredrikshavn, at én af mine Fættre er bleven Provst deroppe. Denne 

Discipel hedder Karl Dragsted og kjender Tvedes meget godt.  

Note: En faster til Anton Levinsen, Mette Elisabeth (f1794) var gift med Peter Tvede (1801-57), og 

de havde bl.a. 3 sønner, hvoraf én blev borgmester og en anden apoteker i Frederikshavn. (Jf. 

slægtsoversigt i DBL3).  

 

August Levinsen i Kbh  til Agnete Levinsen: 

14 August 1879 

Kjære Agnete! 

Fader opfordrede mig til, da han nu skrev til Moder, at skrive et Brev til dig, for at du da ogsaa 

kunde faa Besked om, hvorledes vi have det. Vi have haft en bevæget Formiddag idag: Kl 10 kjørte 

vi op til Sofus, talte med ham og Hr Stelling og bestemte at gaa i Tivoli iaften; derpaa vare vi inde 

hos en Konditor og spise Frokost. Saa kjørte vi op til Hr Keller, der gjorde Akkord med os og fik 

bestemt, at jeg skulde møde den 15de Septb, at Undervisningen vilde vare højst 3 Maaneder, at jeg 

skulde bo hos en af Lærerne ved Instituttet og at Omkostningerne vilde blive 50 Kr for 

Undervisning og højst 60 Kr for Kost og Logis hver Maaned, hvilket efter Faders Mening var meget 

billigt. I morgen Kl. 9 rejse vi fra Kjøbenhavn til Herlufsholm, hvor Fader saa vil tale med 

Rektoren. Derfra kjørte vi hen til J. Levin, der blev henrykt over os og, da han hørte, at Fader, Sofus 

og jeg skulde i Tivoli iaften, lovede han, at han ogsaa vilde stille der. Saa vare vi inde hos Doktor 

Meyer, der dog ikke kunde undersøge Fader nu, men meldte ham til at komme imorgen. Jeg har 

truffet 2 af mine Kamerater; den ene, Fritz Sommer, der jo gik ud af Skolen, i Middelfart, og den 

anden, Charles Meyeren, her paa d’Angleterre, hvor han tilfældigvis var kommen ind for at besøge 

en Onkel, der logerede der. Vi talte længe med ham lige før vor store Kjøretour. 

  Rejsen gik rigtig godt og om Aftenen fandt vi til vor store Forundring Sofus paa Banegaarden. Han 

havde nemlig haft en dunkel Anelse om, at vi skulde komme. Han var rar og velfornøjet og det var 

jo morsomt at faa ham at se. Vi saa slet ikke noget til Ammundsens, og det maa have været en 

Fejltagelse af Moder, da det Tog, vi rejste med jo var et Iltog og slet ikke holdt ved Pjedsted. Nu er 

Klokken omtrent 1; Kl 5 præcis skal vi møde i Tivoli. Vi komme ikke til Ehlers’s denne Gang, da vi 

jo rejse Kl 9 imorgen, og Konferentsraaden først staar op Kl 11½. Nu vil jeg bede dig hilse Moder 

tusinde Gange fra hendes hengivne Søn August. Jeg vil ikke skrive noget videre, da jeg jo véd, at 

Charlotte og Therese skal læse dette Brev. Jeg vil anmode dig om strax at sende det til Kbhvn for at 

Chr. Og Fr. kan faa det at læse. Undskyld Skriften, men Pennen er saa skrækkelig daarlig. 

 



 

 

Talepædagog Oscar A Møller til Anton Levinsen: 

Kjøbenhavn. Mandag 22 Septbr 1879 

Herr Forvalter Levinsen. 

Deres sidste ærede Brev har jeg i sin Tid rigtig modtaget. 

  Da De jo alt har modtaget et Par Breve fra August, véd De altsaa, hvorledes han finder sig i det. 

Jeg vil saa blot her for min Hustrues og eget Vedkommende meddele Dem, at vi begge synes rigtig 

godt om August; han er en beskeden, godmodig Dreng. - Hvorvidt August kan blive helbredet for 

sin Stammen, beror jo for en stor Del paa ham selv, om han vil vise den tilbørlige Alvor og Kraft og 

rette sig efter de Forskrifter og Vink, der blive ham givne; men uden dette “villen med selv” vil al 

Arbejde være forgjæves. - Det er væsentligt Augusts Respiration, som er mangelfuld, og den vil der 

navnlig blive arbejdet paa at faa saa normal som muligt.  Han er ogsaa noget ængstelig og forlegen, 

som vel er en Følge af en Svækkelse i Nervesystemet, men som jo alle stammende mér eller mindre 

lide af. Angaaende Deres Brev til Prof. Keller, som jeg ogsaa har læst, da vil De høre nærmere fra 

ham.  

August læser flittigt hver Dag; det har jeg idet mindste min Kones og hans egne Ord for; thi jeg selv 

har ikke Tid til at controllere ham, da jeg først kommer hjem sent om Eftermiddagen, og skal der 

læse og spille med private Elever. Den Tid, jeg da faae tilovers, maa jeg bruge til at øve August i de 

Ting, som angaar hans Stammen, hvad der for mig maa være det vigtigste. At læse Lektier med ham 

tillader min Tid mig ikke. 

Hvad Betalingen angaar, da ønsker jeg den gjærne i maanedsvis. Saaledes bliver altsaa at betale fra 

14 Sept 140 Kr, hvilket er 60 Kr, som De bedes sende mig. 

  Uden videre for i Dag, hilses De paa det venligste fra Deres hengivende  

Oscar A Møller 

  

Nora Levinsen i Barrit til Agnete og Alvilda Levinsen i Stouby: 

[udat,  sept. 1879] 

Min egen, lille Agnete! 

Som Du sendte mig Bud, sér Du nu ogsaa, at  jeg opfører mig, idet jeg skriver til Dig, min kjæreste 

Pige. Jeg kan tænke at Du er helt lettet i Dag efter den besværlige Tur i Gaar; naa, saa skulde det 

være afgjort og afsluttet. Thorborg var her i Gaar og var rolig og fattet; nu har han aldeles opgivet 

det, efter hvad Bedstefader siger. Lad os nu ikke tænke mere paa den Sag her i Brevet, men hellere 

benytte Tid og Papir til andre Ting. Det er da et mageløst Vejr i Dag; mon I skulle til Borksminde? 

Jeg maa da ud at gaa en lang Tur. Jeg er ved at vadske min Hat og lave den lidt om, saa nu haaber 

jeg, at den skal blive fin igjen. Den bliver gjort mindre og vil vist vinde en hél Dél derved. I Gaar 

havde jeg Brev fra Anna [Levinsen], der fortalte om Brylluppet og om meget mere. De nygifte ere 

rejste til London allerede. Altsaa i Dag have Onkel August’s Sølvbryllup; Bedstefader vilde have, at 

jeg ogsaa skulde skrive til dem, men da Tiden kom, kunde jeg ikke finde de rette Ord til at tolke 

mine Følelser med, saa jeg opgav det. De have rigtignok et dejligt Vejr til Festen. Bedstefader talte i 

Gaar om, at vi skulle over til Eder i Dag, men nu er han gaaet fra sit Ord. Komme I ikke snart 

herover, hvor jeg vilde ønske det. Nu Farvel fra Pakkenilk.  

 

Note: August Schmidt må være gift ca. 1854 (første barn 1855), og de har så haft sølvbryllup 1879. 

Min farfar har åbenbart fået en kurv ved sit første frieri. Var det gået helt efter Agnetes hoved ville 

hun være taget til Kbh for at blive lærerinde hos Natalie Zahle.  

Anna Levinsen var datter af Søren Levinsen i Aalborg. Hun blev gift Carstens. 

 

Moder. 



 

 

Nu skulde Du bare, kjære Moder, se min Hat; jeg har, siden jeg skrev det sidste, faaet den syet, 

vadsket og stivet og skal nu indvi den i Eftermiddag. Det er da virkelig intet Vejr at gaa med 

Vinterhat i. Anna [Levinsen] skrev, at de paa Hjemrejsen vare trufne sammen i en Coupeé i 

Sjælland med en Herre, der da han hørte, at de hed Levinsen, spurgte om de vare i Familie med den 

unge Pige i Barrit Præstegaard, hvor hans ene Søn skulde være. Han talte saa om [L.O.] Faber og 

roste ham meget. Ogsaa fra Onkel Mikkel [Schmidt] har Bedstefader vist ogsaa hørt ham godt 

omtale. Om 14 Dage skulde han altsaa væsre her, og Petra ogsaa. Det bliver jo morsomt for hende at 

komme hertil, og Bedstefader glæder sig meget til den Tid. Bohn har opgivet at komme, og det er da 

ogsaa det bedste, da jeg ikke véd, til hvis Fornøielse, det skulde være, han kom. Hvorledes gaar det 

saa med Din Rejse elskede, lille Moder? Du maa endelig være hjemme til Bedstefaders Fødselsdag 

[28/9]; det er jo ikke sagt, at der skal komme mange af den Slags Dage igjen, og Onklerne kommer 

jo maaske, hvis Du er hjemme. Jeg sér hélt underlig ud i Dag, da en Myg eller saadant noget har 

stukket mig i Panden, og jeg der er meget hovnet op; o lad mig dog sé, at det bliver til noget. Hils 

Fader 1000 Gange og vær selv kjærligst hilset fra Eders Datter 

Nora Levinsen. 

 

 
 

Agnete og Nora Levinsen 

 



 

 

 

Note:  

Borksminde var en gård på egnen. Der ligger breve fra Hanne Holm og hendes datter, Ingeborg, til 

Agnete dat. Borksminde. Ingeborg var veninde med Agnete og blev gudmoder til Astrid.  

Ludvig Oscar Faber blev senere kapellan hos pastor Bøttger og gift med Nora. Mikkel Schmidt har 

kendt ham, idet to af hans sønner var gift Faber. 

 

 

 

 
 

Mikkel Schmidt 

Alvilda Levinsen fra Kbh. til datteren Agnete i Stouby: 

Mandag [1879] 

Min lille, elskede Pige! 

Kunde jeg endda skrive saa let, som jeg kan tænke paa dig og i Tanken fortælle dig Alt! Jeg flyttede 

Fredag herhen og havde Sofus og Augo her om Aftenen. Lørdag Formidag gik Hedevig 

[Ammundsen] og jeg hen at see Ristori spille Dronning Elisabeth paa det kgl Theater, og skjøndt vi 

jo ei forstod et eneste Ord, saa kunde vi følge Handlingen fordi hun spillede saa brillant, ja, kjære 

Agnete, jeg har aldrig seet Mage. 

  Paa Lørdag Aften gik jeg med Drengene til Selskab hos Ehlersens, hvor Charlotte; Valdemar og 

Maren Johansen spillede Comedie og gjorde det ret godt. Vi talte og morede os nogenlunde. Søndag 

Formiddag gjorde Ammundsens Chocolade-Gilde for mig og Drengene, Falke og Onkel Frederik 

var her med Flere og Alt var festligt. Frederik sagde, at Torborg var reist hjem. Jeg saae ham ikke; 

han bliver i Barrit hele Vinteren; og det er jo godt, han ikke kaster sin gode Stilling bort for din 

Skyld. [Dvs han ikke har opgivet sin stilling som læge i Barrit, fordi han ikke kunne få Agnete]. 

Kan du saa ikke betænke dig? Det skader Intet, Nora! læste mine Ord om Posterne. - Hun bliver dog 

bragt til at tænke over Sagen [mht Faber velsagtens]. Kunde I blive lykkelige, kære Børn, saa var jeg 



 

 

det ogsaa! Eders Vel er mit Livs Tanke. Idag skal jeg til Kjærs sammen med Falke og Sofus, - Augo 

er vist for træt til at tage med og maa have Ro idag. Jeg kan ikke faae Tid at skrive Mere, - hils 

Pigerne. 

  Det var rædsomt med Koen. I maa komme dygtig Salpeter ved Kjødet, og tal med Mette, mon I 

kunne vente med Lage, til jeg kommer, ellers lav 2 Spande fulde, som kunne bære et Æg og held 

dem Dagen efter på Kjødet. Læg en Steg i Mælk og noget til Fricadeller, lad dem paa Fredag sende 

Bud efter 2 Skp Sigtemeel og kun 4 Skp Rugmeel, at vi kunne bage til Høstgildet efter min 

Hjemkomst. Lad nu Huset blive pent, min søge Unge, da Pigerne jo have brillant Tid, jeg veed, du 

er dygtig og flink. Alle hilse dig , - 

din Moder. 

 

Jens Thorborg til Agnete Levinsen i Stouby: 

Barrit d. 31/3 1880 

Min elskede Pige! 

Da jeg for et par Minuter siden tilfældigvis kaster Blikket ud af mit Vindue, opdager jeg til min 

store Forbauselse men endnu større Glæde de to velbekjendte Vogne tillæssede med Fjæl. Hvad 

gjør jeg, tror Du? En to tre til Skrivebordet, Skuffen med det fine Papir ud og Papiret paa Bordet. 

Og lige idet jeg skal til at dyppe Pennen, faar jeg saa ovenikjøbet den søde lille Billet fra den jeg 

holder allermest af. Du har været forsvirret i formiddags min egen lille Pige og har maaske endog 

havt slemme Tømmermænd, jeg er nærved at være gal i Hovedet over, at jeg selv slet ingen har 

havt, jeg vilde dog gjerne have delt dem med Dig. Jeg har havt det udmærket og været baade i 

Klakring og Vrigsted samt havt flere Consultationer, saa jeg har været godt optaget. Jeg morede mig 

rigtig godt iaftes, sjelden godt endogsaa, men det kan man da ogsaa sagtens, naar man foruden den 

almindelige Glæde tillige kan nyde Synet af den saa herlige og yndige og søde lille Kjærreste som 

jeg.  Hvor Du var henrivende iaftes i den stribede Kjole, der klæder Dig saa ypperligt, og hvor jeg 

var stolt af at eje det lille Hjerte, der skjult bankede under den og kun bankede for mig. Jeg 

misunder ingen men har tværtimod Medlidenhed med alle Andre, fordi jeg alene i hele Verden skal 

komme i Besiddelse af en saa sjelden og kostelig Skat. Kun ét savnede jeg iaften: Lejlighed til at 

være lidt alene med mit Hjerte og min Sjæls Udkaarne for at sige hende alt, hvad der saa ofte laa 

mig paa Tungen, fordi mit Hjerte var saa fuldt af Tilbedelse, men Lejligheden var der nu engang 

ikke, og jeg maatte derfor beholde mine Tanker og Følelser hos mig selv. Vær nu hilset min 

dyrebare Pige og lev tusinde Gange vel. 

Din trofaste J. Thorborg. 

E.S. Det er kjedeligt, at din Moder har det saa daarligt, hils hende fra mig og ønsk hende god 

Bedring. 

 

 

Ansøgning fra Anton Levinsen:  

 

[Kladde] Stouby pr Daugaard  d. 26 Juli 1880 

 

D. Exc. Hr Geheime Conferentsraad Hall, A af [ordner] 

For min Søn August Fr. Levinsen, 13 Aar gl. der er i Herlufsholms lærde Skole 2den Classe, tillader 

jeg mig herved underdanigst for det tilstundende Skoleaar at ansøge det af Skolens Stipendier Deres 

Excellence ved Sammenligning med andre Ansøgende maatte finde ham trængende og værdig til, 

efter hans Faders Vilkaar og egen Flid og Fremgang. 



 

 

Min Stilling er saaledes: Jeg har Hustru og 4 Børn, 2 Drenge og 2 Piger. Den ældste Dreng er 

Handelsfuldmægtig i Kjøbenhavn og han forsørge sig selv, den yngste er Disciplen, de to Piger ere 

hjemme i Huset. Mine Indtægter ere: fast Løn som Forvalter: 1000 Kr. Sportler i 800 Kr. Desuden 

eier jeg en 

Arvefæste Bondegaard paa 60 Td Land med Giæld 8600 Kr, aarlig Arvefæsteafgift 22 ? efter Cap.T. 

[kapitels takst]. Denne Gaard gav det nu forløbne Regnskabsaar et ringe udbytte, mit Bogholderi 

udviste kun lidt over 2000 Kr, iaar er Alt lovende og jeg venter et noget større Udbytte. 

  I denne Stilling vil der i det kommende Aar skee en væsenlig Forandring derved, at jeg, der er over 

60 Aar og i de senere Aar har lidt af et Hjernetryk der ofte i en lang Tid af Aaret gjør mig 

arbeidsudygtig, har funden det at være Pligt at opsige min Forvaltertjeneste som jeg nu har beklædt 

paa det samme Sted i 40 Aar, til 1 Mai 1881. Jeg vil til den Tid være henvist til min Gaard alene og 

vil ikke være istand til uden Skolens Hjelp at følge Drengens og min egen Tilbøjelighed: at holde 

ham til Studering. 

  Men DExc. vil af det ovenanførte see, hvad jeg villig indrømmer, at jeg iaar har saa gode Indtægter 

at jeg med Familie kan leve godt og sorgfrit og dog have Raad til at betale for min Søn paa 

Herlufsholm, derfor har jeg længe trykket mig ved denne Henvendelse, for ikke at staae en Anden, 

en ligesaa eller maaske mere Berettiget iveien, men der er en Omstændighed tilstæde der gjør at jeg 

iaar ikke gaaer frem men meget tilbage i øconomisk Henseende. Det er ikke at jeg i 3 Maander har 

holdt Drengen paa Stammeskolen i Kjøbenhavn (denne Udgift er tildeels dækket ved at Skolen var 

saa forekommende uden at jeg ansøgte derom at forsage for Contingent de anførte 3 Maaneder, 

hvorfor jeg hjertelig takker) men derimod at jeg skal have min ene Datter i Sept. M. gift med en 

uformuende Læge og være betænkt på hendes Udstyr. 

  Om Drengens Flid gjør jeg rettest i at lade Skolen udtale sig, erindrende mig at jeg mangler 

Competence, maaske er en partisk Fader. Da jeg imidlertid er i Besiddelse af hans Characterbog 

vedlægger jeg en Afskrift af Aarsprøven Juni og Juli 1880, idet jeg derhos gjør opmærksom paa at 

Drengen maatte forsømme 3 Maaneder i Skoleaaret og at de simple Characterer i Udenadsfagene 

Historie og Geografi dog maaske kunne tilskrives hans Stammen der endnu ikke er ophørt men som 

jeg har en fast Tro paa er en Børnesygdom der med Tiden fortager sig af sig selv. 

Underdanigst 

Levinsen. 

 

 

Jens Thorborg til Agnete Levinsen: 

Barrit d. 1 Sept. 1880 

Min kjære elskede Pige! 

Jeg vilde gjerne med et Par Ord bede Dig sige Din Moder, at Møblerne ere ankomne og vente i 

Ventesalen paa hendes Ankomst. De ere meget nydelige. Alt ser saa lyst ud Du kjære søde Pige; kun 

én Ting er der, der formørker min Glæde, og det er det, at de her hjemme alle ere i høj Grad 

forstemte over at kun 2 af mine Brødre ere indbudte, medens de 2 andre og min Svigerinde maa 

sidde over, som om jeg ikke kunde være dem bekjendte. Der er ikke en Krog her i Barrit hvor der 

ikke tales derom, og de Fleste lægge mig det tillast, skjøndt ingen hellere end jeg vilde have dem 

med alle sammen. Man er i Begreb med at tildænge mig med almindelig Foragt, men det er jo dog 

ikke mig der inviterer. Mine Brødre og min Svigerinde bryde sig ikke en Smule om det for deres 

egen Skyld men paa Grund af den megen Snak ere de i høj Grad kjede af denne Sag. Men jeg maa 

bryde af da Klokken er mange og Budet maa afsted. Farvel min egen søde Pige og lev rigtig vel til 

vi ses. 

Din trofaste Ven J. Thorborg. 



 

 

 

Note: Mine bedsteforældre blev viet i Stouby kirke 10/9 1880. Rasmus Bøttger og Anton Levinsen 

var forlovere. 

 
 

Jens og Agnete Thorborg 1880 

 

 

Nora Levinsen til Agnete Thorborg i Barrit: 

d. 22 Januar 81 Stouby 

Min egen, lille Unge! 

Min Længsel efter Dig indtræffer paa en meget belejlig tid i Aften, da jeg strax kan sætte mig til at 

skrive til Dig og forhaabentligt faa det besørget i Morgen. Om jeg end ikke træder i nogen direkte 

Forbindelse med Dig, saa er det dog al Tid, som om jeg kom Dig nærmere, idet jeg taler med Dig 

paa Papiret. Hvor det har været nogle slemme, kolde Dage, vi have døjet en Del, og jeg kan tænke, 

at Du er heller ikke gaaet fri for at fryse. Alt muligt er frossen her: Asier, Mælk osv, saa vi holde 

Mælkestue i Borgerstuen, medens dens Befolkning huserer i Kjælderen. Nu lader det dog til at blive 

noget bedre; da Moder og jeg kjørte op til Provstens Klk 3, frøs vi næsten slet ikke. Det var jo 

Elisabeths Fødselsdag, men vi vidste, at de ingen fremmede vilde have, da det var Lørdag, saa 

gjorde vi en Times Visit og hjem igjen. Hendes Søster Johanne var der, men de 2 unge vare saa 

underlig stive og kjedelige, som Du véd Elis. under Tiden kan være, og da befinder man sig 

sandelig ikke godt. Jeg ved ikke, om hun var syg eller Bedrøvet; saa maa det være noget smittende, 

thi hendes ellers saa vakre og livlige Søster havde ogsaa noget deraf. Den lille Elslevpræst var der 

lidt. I Morgen rejse Provstens til Aarhus og blive der til Torsdag; Møller skal ordineres Tirsdag, og 

det vilde Bispen, at de skulde overvære, da han jo selv skal fungere derved. -  

  Vi have været glade over, at Turen til Barrit ikke blev længere, end den blev, da der har været saa 

mange Dage med Fygevejr; Vejen har været afsat her igjennem Gaarden, men jeg tror slet ikke, den 

har gjort Nytte, da der ingen var ude at kjøre. Jeg vil da haabe, at Thorborg har haft lidt Ro og været 



 

 

forskaanet for Ture, som i saadant Vejr kunne være skrækkelige. Hvor det maa være slemt at sende 

ham ud saadanne Tider. -  

  Det var rart, vi kom op til Dig sidst; der er rigtignok anderledes lyst og hyggeligt end i 

Præstegaarden; jeg husker, Du engang sagde, at naar Dit Hjem kun blev saaledes, at det blev 

Eksempel for mit, saa vilde Du være fornøjet. Jeg kan da sige, at jeg elsker det lille Hus og elsker de 

Stuer, hvor min egen lille Søster gaar omkring og gjør alt saa godt og udmærket. Kunde jeg opnaa at 

mit bleve saaledes, men det gjør jeg aldrig; thi véd Du hvad der vil mangle, det er det, at jeg ikke er 

som Dig. Men lad os nu være fri, vil Du vist sige eller mene, og jeg gaar heller ikke nærmere ind 

paa det Thema; men jeg vil da fortælle Dig, at jeg ikke har svigtet min forrige Vane, men beundrer 

Dig som al Tid og ser mit Forbillede i Dig. Naa, det er jo nu noget, jeg ikke behøver fortælle; Du 

ved det kun for godt. -  

  Vi ere flyttede herind i Spisestuen, da Kakkelovnen i Dagligstuen vist er nær ved at falde ned. Det 

er imidlertid en Hemmelighed for Fader, at vi nære den Frygt, thi ellers vilde han sikkert med sin 

sædvanlige Forekommenhed bygge den om til Jørgen Olesen [som nok har skullet overtage gården. 

Familien stod overfor at flytte til Kbh]. Vi have ikke faaet Klaveret herind, men det kommer vel en 

Gang. Jeg har meget travlt med at  sy Linned og faar det saa nydeligt med de brede Linninger; det 

kunde være meget behageligt, om jeg i Morgen fik den anden fra Dig. Moder og Katrine skulle i 

Kirke; jeg laver Maden og glæder mig til Eftermiddagen, da jeg skal ud at modtage min egen, kjære 

tilkommende [Faber]. Jeg har talt Timerne i Dag; thi jeg har længtes en Del efter Søndag. Stege har 

jeg virkelig slaaet  af Tankerne, da det skulde være et mærkværdigt Træf, om det gik i lave for os, 

men saa glæder jeg mig ved at tænke paa, at der nok et andet Sted i den vide Verden er Plads til os. 

Véd Thorborg saa, hvad Tegninger koste? Kunde Du og Din Mand bare snart komme herover; benyt 

den lille, korte Tid, vi endnu ere her. Du kan tro, at vi ville længes inderligt efter hinanden; Du søde, 

lille Agnete; den Følelse, at vi kunne se hinanden naar som hjelst, gjør meget til, at Savnet nu ikke 

er saa stort. Hils Din Mand og tænk tit paa Din egen lille  

Nora.  

 

 

 



 

 

Nora og Ludvig Oscar Faber 1881 

 

Alvilda Levinsen i Kbh. til datteren Agnete Thorborg i Hornsyld:  

d: 31 Mai 1881 

Min egen, lille Agnete! 

Lad mig nu begynde med at sige, at vi havde den yndigste Bryllupsdag, der kan tænkes! Gud skee 

Lov og Tak for den og for alt Godt! Og saa takker jeg dig, min elskede, lille Pige! for alle dine 

Tanker og alle dine Breve og alle dine Gaver! Teppet er saa deiligt, og Asparges smagte brillant, og 

de kom lige tidsnok. Ingen fik Lov at skrabe en Eneste uden jeg, og de kom paa Suppen, og vi 

levnede en heel Deel, som vi 2 Gamle nu have at glæde os ved. Hele Søndag var Hedevig 

[Ammundsen] her, og vi kogte Suppen og Bollerne, bagte tillige Smaakager og Kringler, og Alt 

blev godt, og 2 Flasker Stikkelsbær havde jeg ogsaa at more os med. Hele Dagen var her Gjæster til 

Nora. Minna bandt Bondekrandsen med lidt Hjælp af mig, Lise syede Sløret, og det saae yndigt ud 

med smaae Myrthegrene nedad det Hele. Kirstine Hansen, Anna Aalborg, Hugo Faber, Onklerne, 

Sofus, Fru Faber, Frøken Faber og den lille Anna vare her skiftevis hele Dagen, og vi levede med alt 

det kogte Oxekjød. Alt gik fornøieligt og Kl 6 gik Nora i Kirke, og Kl 9 hentede hun sin Faber, som 

var rigtig rar og flink, og han blev her ikke længe den Aften. Mulle [Nora] gik saa iseng, - jeg satte 

mig ene inde i Stuen og græd og syntes, at jeg var meget ulykkelig, og at Livet nu laa saa tomt for 

mig, fordi I ere borte, og fordi Lykken mangler i det vigtigste Forhold. Jeg syntes ret, jeg var færdig 

med al Glæde, og jeg føler ogsaa, kjære Agnete! at trods mine Bestræbelser for at være en god 

Moder for Eder, saa fandt I mig tidt urimelig og streng og synes dog altid, at Søsteren var 

Lyspunktet i Eders Hjem, og Moderen var den strenge, som I frygtede. Og dog siger jeg Eder, at min 

Villie var god, og at Ingen elsker Eder høiere end jeg; men det er vel saaledes, at naar man ikke er 

rigtig glad i sit Indre, saa kan man tidt være haardere, end man egentlig er, - og I, som ere saa 

lykkelige, tør ikke fælde for haard en Dom. - Naa, mit kjære Barn! jeg kom jo over den Aften som 

over saa meget, og næste Dag skinnede Guds Sol herligt til vort Bryllup, og din Fader var ret godt 

fornøiet. Kl 8 kom Hedevig med Blomster, og Lise kom, Catherine Bohn med en deilig Bouquet, 

Onkel Søren [Søren Levinsen 1817-87] kom i Visite og blev bedt til Bryllup, Sofus kom og fik 

Skjænd, fordi han røg Cigar i Stuerne, Chocolade fik Mulle og Lise, og Kl 1 klædte vi os paa. Jeg 

havde lavet mig elegant Kappe og Krave, men saae guul og daarlig ud; din Fader saae godt og smuk 

ud. Christian [Bøttger] hentede mig i elegant Kareth og førte mig høitideligt op ad den lange, deilige 

Kirke, hvor vore Stole stode ved Alteret, og hvor de andre Alle vare komne; vi ventede en lille 

Stund, - da brusede Orgelets deilige Toner, Døren gik op, og det var det sødeste Syn, jeg har seet i 

mine Dage at see min gamle Mand, bleg og høitidelig komme med Mulle! O, hvor hun var yndig! 

Hun var saa ombølget af alt det hvide Klare, hun saae saa bevæget og smuk ud og gjemte sig lige 

som ind til sin gamle Fader som en lille hvid Due, der vil beskyttes. Der var mange Mennesker i 

Kirken, den deiligste Sang og Spil, - Faber holdt en rigtig god Tale, - Alt var saa smukt og glemmes 

aldrig! - det kostede 16 á 20 Kr at faae Sang i Kirken, og det vilde din Fader ikke spendere, men 

Caroline [Ammundsen] og Onklerne betalte uden vort Vidende derfor, og vi bleve overraskede ved 

de skjønne Toner.  

  Jeg afbryder for en Visit af Gratulanter, som have Viin og Kage, og du maa tage tiltakke med 

Sammenhængen. - Vi kom saa tilbords Kl 3½, og det saae festligt ud med en Masse Blomster fra 

Ammundsens, og det fine Sølvtøi og det store Overflødighedshorn af Krandsekage. Telegrammer 

kom farende, og Presenter kom hele Dagen og vare stillede paa Klaveret. Jeg havde gl. Faber 

tilbords, Søren havde Caroline, din Fader, Fru Faber, Frederik, Hedevig, Christian, Frøken Faber, 

Sofus, Hugo Faber. Mange, mange Skaaler blev udbragt, - Bedstefaders og Eders i Champagne, og 



 

 

vi græd derved. Du søde, lille Pige, vi savnde dig saa inderligt, samt din kjære Mand. I ere jo nu 

Eet.  

Mange hundrede tusinde Tak for Asparges. Du veed ei, hvor Kjøbstadsfolk sætte Priis paa Sligt. Et 

Løg koster 8 Øre, Kruspersille er grusom dyr. Elisabeth har 2 Styk. Har Blomster til dig fra mig. 

 

Note: Nora blev gift med Faber i Kbh. 30/5 81, Agnete kunne ikke være med, da hun 1/6 nedkom 

med  Astrid. Agnete og Jens Thorborg var i maj 1881 flyttet til Hornsyld. 

  

 

         
 

      Huset i Hornsyld 1926 med mor og 1973, hvor vi besøgte det med far og mor. 

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg: 

d: 5 Juli 81 

Min elskede, lille Agnete! 

Gid jeg kunde see dig og din lille Pige i dette Øieblik! Jeg længes tidt saa frygteligt efter Eder, at jeg 

græder lidt derved; men naar jeg endda vidste, at I havde det rigtig godt, og at du, min søde, lille 

Skat, var godt hjulpen, saaat du havde din Pige til din Raadighed og kunde tage dig Livet lidt let, - 

saa synes jeg, at det vilde tage en stor Steen fra mig; men nu tænker jeg mig næsten altid Antonette 

tilhest eller tilvogns og dig gaaende omkring med den lille, søde Astrid, der ligger i sine uldne 

Gevandter og gloer med de store Øine og maa hjælpe dig at varte Patienter og Thorborg og Faartoft 

op. Skriv, saa tidt du kan, og lov mig, mit eget Barn, at du drikker din halve Baier hver Aften; thi 

tænk paa, hvad du sparer ved selv at amme Barnet, saa kan det nok betale sig, at du holder 

Kræfterne vedlige. Hvordan ere Udsigterne til en Karl? Hvis det ikke var for Overrend af de andre 

Sødskende, vilde jeg foreslaae Eder at tage Emil Dyhrkop, til I faae en anden, da han baade kunde 

gaae Erinder, være Røgter og Tjener og passe Astrid. Lad mig nu høre om Alt, - du seer, mine 

Tanker ere hos dig.  

  Min Reise hertil var trættende i høi Grad, fordi Coupéen hele Tiden var fuld af Børn, der vare 

uartige. Dog kan jeg ikke sige, at Mødrene forkjælede dem, men brugte bestandig de frygteligste 

Trudsler om at kaste dem ud af Vinduet, om at lade Conducteuren slæbe afsted med dem langt, 

langt bort og om at drukne dem i enhver Dam, vi foer forbi. Naturligviis gjorde disse Trudsler ikke 

mindste Indtryk paa de smaae Syndere, som fremturede i den Ugudelighed at plage os Andre 

tildøde.  



 

 

  Sofus, din Fader og Hedevig [Ammundsen] modtoge mig, og vi drak Thee, som Helene havde 

meget parat, og bagefter drak vi Sherry fra Noras Bryllup og spiste din Krandsekage og Sandkage 

dertil. Jeg gav Hedevig den ene Høne, som hun var glad ved, og saa gik jeg meget træt iseng og 

havde Brystkrampe hele Natten og gik i Dvale hele næste Dag og pakkede ud. Søndag gik det lidt 

bedre, og Sofus underholdt mig, mens din Fader sov uafbrudt til Kl 4½ om Eftermiddagen, da Sofus 

gik i Tivoli med en Ven, og jeg ruskede din Fader op, at han skulde gaae ud med mig. Han gjorde 

det ogsaa, og vi 2 Gamle daskede om i botanisk Have og i Kongens Have, hvor vi holdt af at sidde 

under de store Træer.  

Igaar var jeg et Minut hos Ammundsens, der have Syjomfru og blive fine som Prindsesser, og 

derpaa gik jeg Erinder. Sukkeret stiger voldsomt, som jeg ikke glædes ved, og Smør ligesaa. Det var 

en god Forretning, at jeg maatte give 1 Kr for Jens' Enemærke, - her kjøbes godt Smør for 90.  

Bedstefader gav mig 3 Mk til at fylde Krukken med; han var i det Hele saa mageløs mod mig, og 

gid han maa faae Glæde af Faartoft [kapellan], men han er rigtignok et forvændt Tidens Barn, og jeg 

kan ikke ret finde alt det Alvor, I og han selv taler saa meget om. Han er et godmodigt, 

ungdommeligt Menneske, der tænker meget paa Fornøielser og noget paa Alvoret i Livet hidtil, og 

som vist egentlig ikke gjør mange Krumspring for at rette sig efter en gammel Mand, men snarere 

faaer Fader til at dandse efter sin Fløite. Og naar Fader kun dandser med Glæde, saa har jeg Intet 

derimod. Der var virkelig saa yndigt i Barrit denne Gang med Faders gode Humeur og med den 

deilige Have og Jfr Bertelsens lille, venlige Gestalt, saa jeg tog lyse Minder med derfra. Og det 

sødeste Minde er lille Astrid, som hun laa i min store Seng og kukkede til Afsked, - og, kjære 

Agnete, det Bedste af Alt var at see dig være saa kjærlig, trofast og yndig en lille Kone, som enhver 

Moder kan være stolt af. Det er den bedste Glæde for mig at vide, at I udfylde Eders Pladser her i 

Verden og kjærlige og ydmyge gaae Eders Gang. Vorherre hjælpe dig gjennem Besværlighederne, 

at du ikke skal miste din Ungdommelighed og Livsglæde for tidligt, men uden Skrupler kjøbe ind, 

hvad der er nødvendigt og tage Hjælp, hvor den behøves. Hils din Mand fra mig og kys de søde 

Børn! Skriv til din Moder 

Dine Onkler [Fr. & Chr. Bøttger] vare her iaftes og hilse dig. 

Det gaaer godt med den logerende. 

Her er yndigt med store blomstrende Acasietræer udenfor Vinduerne, et Valnøddetræ har store 

Nødder allerede. 

 

Note: Johannes Faartoft, der stammede fra Frederiksborg, var en gammel ven fra studentertiden af 

Jens Thorborg. De havde bl.a. været kontubernaler et år på Regensen. Der er bevaret en række breve 

fra ham til min farfar tilbage fra 1874. 

 

Nora Levinsen til Alvilda og Agnete Thorborg i henholdvis Kbh og Hornsyld: 

 

Stege d. 21 September 81 

Min egen, søde Moder og Agnete! 

Vi ere lige nu færdig med vor Frokost; Faber læser med sine 2 Drenge [konfirmanter], og Thrine 

skyller op og hænger Tøj op, saa der er rigtig Ro i Huset, og jeg sætter mig da til at skrive til Eder 2 

kjære Mennesker i Fællesskab, da jeg skylder Eder begge Brev og saa vilde komme til at skrive det 

samme 2 Gange. Hvor jeg kunde have Grund til at være misundelig paa den lille, slemme Agnete, 

der nu igjen skal have min kjære Moder, som endnu ikke har været hos mig; men jeg skal tænke paa 

Eder og være saa mageløs rigtig at glæde mig over Eders Glæde. Tak for de rare, dejlige Breve, jeg 

har haft fra Eder begge; det er da en af mine største Glæder at høre fra Eder. Men min lille Søster, 

Du narrede Dig selv ved at skrive saa sent, thi dersom jeg havde faaet Dit Brev lidt før og faaet at 



 

 

vide, at Du ingen Asier havde faaet, saa havde jeg sendt Dig en Snes deraf, som jeg fik foræret 

forleden, og som jeg saa i Smug maatte forære bort, da jeg ikke kan bruge flere; jeg har 2 store og 

en lille Krukke fuld. Det vilde dog have været en mageløs Glæde for mig at sende Dig dem, men for 

sént; jeg troede naturligvis, at I havde saa mange og var saa angst, at Du skulde komme først til 

Moder. Her have de kostet 6 Kr. Snesen, saa det er rigtignok mageløst, at jeg har faaet saa mange.  

 

   
 

        Nora Faber                               Agnete Thorborg 

 

Forleden var Thrine hele Dagen i Skoven at plukke Brombær, som jeg syltede igaar tilligemed 4 Pd 

Pærer, som jeg havde faaet af Fru Bügel. Thrine vadskede og var borte hele Dagen, saa I kunne tro, 

jeg havde travlt, da jeg som sagt syltede, kogte Suppe, lavede Frikadeller bagte Æbleskiver - for 

første Gang i vort Hus -. Jeg var da ogsaa saa bundtræt og skulde hen at hvile mig efter en Kop 

Kaffe, da vi fik fine Fremmede fra Landet og jeg i en Fart maatte rettes op og underholde dem.  

  Men for Resten har jeg det nu meget bedre, thi efter at have været daarlig i 2 Maaneder og næsten 

var ved at tabe alt mit Mod gik jeg for en Tid siden til Doktoren, der sagde, at jeg havde meget 

betydelig Blegsot og gav mig en hel Del Forholdsregler. Strax om Morgenen drikker jeg en Flaske 

Rønnebyvand, og saasnart jeg er klædt paa, vandre vi en Tur, hvordan Vejret saa er, og først 3 

Kvarter efter maa jeg faa The. Det kan undertiden falde svært at komme ud saa tidligt, men det er 

udmærket. Saa faar jeg Mixtur 3 Gange om Dagen og maa holde stræng Diæt med ingen Rugbrød, 

hverken surt eller sødt, fedt eller Kartofler og slig ufordøjelig Mad; kun Kjød og Æg. I Dag var jeg 

hos ham igjen, og jeg skal vedblive paa samme Maade; ja han sagde, at jeg hele Vinteren skulde gaa 

om Morgnen, saa det er glædelige Udsigter. Men naar jeg bare kan blive rask, saa vilde jeg 

saamænd gjøre mere end dette. Jernvandet - jeg tænker da, det er det - giver mig Udsénde af at have 

Skarlagensfeber, saa Moder vil ikke blive overvældet af min Skjønhed, naar jeg nu kommer ind til 

hende.  

  I Dag rejser Dr. Randbøll og hans Kone ind at høre Dan-Zandt; kunde man bare allerede følge 

med, men Tiden gaar jo dog saa hurtigt, at jeg intet har at klage over. Naar jeg nu kunde blive rigtig 

rask, saa Du min søde Moder kunne have Fornøjelse af mig.  



 

 

I Søndags vare vi med Doktor Bügels paa Klinten, og det var en dejlig Tur. Jeg morede mig saa 

udmærket, det er saadan en sød Kone 22 Aar gammel og gift lige før vi, saa vi passe godt sammen. 

De have selv en dejlig Befordring og hentede  os lige efter Kirketid. Vi kjørte saa hurtigt, og det er 

en sand Fryd for mig at faa en Kjøretur nu, da det gaar saa sjældent paa. Saa drak vi Kaffe, da vi 

kom derud, og spiste siden til Middag, kjørte saa hjem og var hos dem om Aftenen. Vi gik ikke 

meget omkring derude, men dog alt, hvad vi kunde overkomme, og jeg tror, vi nøde den Smule, vi 

fik, mere, end naar vi havde overanstrængt os.  

  Forrige Søndag igjen var jeg ogsaa hos Bügels om Aftenen, thi Faber var til Middag paa Rødkilde 

[Højskole] med Provsten, Pastor Wulf og alle Lærerne, da Præsten her blev indsat. I Fredags vare vi 

til et voldsomt Bondebryllup paa omtrent 400 Mennesker, hvor der var grumme kjedeligt, og saa 

skulde vi stille til Middag 12½. Der var ingen, som kunde sige noget i deres Silkekjoler, de saa ud 

til at kjede sig voldsomt; men Sagfører Lindhardts vare der, og det hjalp for vort Vedkommende. Vi 

kjørte hjem med dem 1½ og drak The hos dem og havde det rart i deres lille, hyggelige Hus. Paa 

Søndag eller en Dag med det første bede vi dem og Bügels herned, og saa skal alt indrettes paa det 

festligste. Men Fru Markussen og hendes Datter komme ikke med som Bestemmelsen var, da Frk 

Markussen er sengeliggende i denne Tid. Moder spurgte sidst, hvem det var. Det er en Enke, som 

bor ude paa Klostret med sin Datter, og begge give Undervisning i Musik. Det er nogle meget 

elskværdige Mennesker, og jeg er ofte henne hos dem for at opmuntre den unge, der i Grunden er 

daarlig af Saar paa Tarmene vistnok. De ere i Slægt med Grevinde Rantzau. 

  Det er en meget stor Vadsk, vi have for i disse Dage; maa Vejret dog bare holde tæt, at vi kunne 

faa det tørt. Men godt er vi ikke vant i den Retning, jeg kan næsten ikke huske en Dag, da vi have 

været fri for Regn, og Høsten er vist endnu ikke ganske endt. Sognepræsten er rar, men Faber er 

endnu Præst med Kirkebøgerne, da Wulf til Konfirmationen rejser bort og bliver borte en Tid 

derefter for at  faa ordnet Sagerne med sin Eftermand. Alle komme jo ogsaa hertil endnu, da de nu 

ere saa vant dertil. Hans Kone skal være ældre og meget grundtvigiansk; man hører aldrig noget 

godt om hende, derimod meget om ham, saa jeg venter mig ikke noget der. Pastor Bolvigs har været 

hos os en Eftermiddag og bleve trakterede med fin Kaffe. De bragte os en dejlig Kurv Blommer og 

Pærer, og sligt er meget velkommen. Jeg tror for Resten ikke, jeg maa spise den Slags, men kniber 

mig dertil. Fru Bügel sender os ogsaa en Kurv Pærer hvert Øjeblik, saa vi mangle aldrig. Forleden 

bagte jeg Franskbrød, Kager og en Pærekage med Brød og Syltetøj efter Fru K[?]. 

  Det er forfærdelig morsomt at have noget at bestille i sit eget Hus, og nu glæder jeg mig til at faa 

det pænt til Søndag. Det kjedeligste er, at jeg næsten ikke maa faa det mindste selv af hvad der 

smager godt. Igaar fik jeg mig en dejlig Kagekasse, et Par Mundkopper, en Spiseske af Tin, der for 

Resten var dyr 65 - til Thrine, og jeg har faaet en Kageform, en Blikvandkande, saa I kunne se at vi 

formere vort Bo paa det grusomste. Jeg har lavet mig et pænt lille Tæppe af det graa, kjendte Lærred 

og tænker nu meget paa en Puf.  

  Paa Fredag 8 Dage skulle vi efter Forlydende til et stort Bryllup her i Byen hos en 

Kjøbmandsfamilie, hvilket skal staa paa Hotellet. Saa skal min Silkekjole da frem og paa for første 

Gang. Hvorledes mon det gaar med min kjære lille Inge; jeg maa da skrive til hende, naar hun er 

syg; skjøndt hun skylder mig Brev. Til Petra skrev jeg, og sender ogsaa Bedstefader Gratulationer. 

Mit Blomsterbord bliver almindelig beundret med sine Hænge- og Slyngplanter, saa nu er jeg glad 

over det. Det vil falde svært at rejse fra mine Blomster, og hvad sige I saa om min elskede Mand. 

Jeg begriber næsten ikke, hvorledes det vil gaa; men dog glæder jeg mig saa meget, meget dertil.  

  Hils nu alle, min kjære Fader og Fussemand [August] og tag saa dette Brev med til min lille 

Søster. Kys lille Træ[?], jeg længes efter Eder, og saa Farvel fra Eders  

Mut. 



 

 

Jeg maa dog fortælle Eder, hvad der særligt vil more Agnete, at den lille sorte Kniv er det 

alleruundværligste Møbel i hele vor Husholdning ligesom for dem hos hende. 

 

Rasmus Bøttger til Agnete Thorborg: 

 

Barrit Prstgd d: 10 Octbr 1881 

Min kjære lille Agnete! 

Jeg har idag havt Brev fra Rudolf [Bøttger], hvori han og Sofie indtrængende bede os om at møde d: 

23 til den lille Datters Daab; men, da Dagene ere korte,  og Præsten forlanger, at Fadderne med 

Barnet skal være i Kirken Kl 11, foreslaaer han os at tage herfra Lørdag Eftermiddag, og lover, at 

der skal blive sørget godt for Natteleie til os Alle 3, ja endog en Vugge til Astrid.  

Dette Forslag tiltaler mig meget, og jeg haaber ogsaa Dig; thi jeg vil ikke nægte, at at jeg begyndte 

at gyse (og jeg tænker, det er gaaet Dig ligeledes) ved Tanken om at skulle op og kjøre herfra senest 

Kl 6 Morgen; thi tidligere kunde det ikke være, naar vi først skal til Frodesdal [Rudolfs gård 10 km 

fra Horsens] og hente Barnet og derfra til Kirken. Jeg meddeler Dig dette og beder Dig nu overveie 

Sagen selv og med Din Mand. Jeg antager saa, at vi kunne være tilbage i god borgerlig tid 

Søndagaften. Jeg veed vel, at det vil blive Dig noget besværligt at føre lille Astrid saa lang i Vei; 

men det er jo i den lukkede Kasse, og vi kunne bede I Horsens, om Du maaske havde nogle 

Ærinder. - Naar Du kan, lad mig faa Din Bestemmelse vide. - 

  Naa Faartoft er da i den 7de Himmel, om det kan gjøre det. Det er en Glæde at see ham saa glad, 

det kjære Menneske; naar nu blot ikke den Selskabelighed, der er hans Lyst, og Kjærlighedens nye 

Liv, hvortil han er fød, vil lade den alvorlige Præstegjærning falde ham for tung. - Nu skal han 

indsættes paa Søndag, og naar jeg saa kommer tilbage fra Frodesdal, flyver han til Kbhvn paa 

Kjærligheds Vinger, og naar han saa overværer Vennens Bryllup, frygter jeg kun for, at Længslen 

efter en lignende Lykke, vil lade ham søge bort, og - jeg staaer saa atter ene tilbage, og Ingen vil 

dandse med mig! - og saa er der jo Intet Andet for mig at gjøre end at - “takke af!”  - Nu vi skulle 

ikke sørge for den Dag imorgen, det prædiker jeg for Andre, og vil prædike det for mig selv. Hils 

Din Kjære Mand - Gid I have det godt! 

R Bøttger.   

 

Ramus Bøttger til Agnete Thorborg:   

 

Barrit Præstegaard d: 4 November 1881 

Min egen Kjære Agnete! 

Kun, for at du ikke skal troe, at din gl Bedstefader har glemt din Fødselsdag, skriver jeg disse 

Linier. Ihvor gjærne jeg personligt vilde have bragt Dig min Lykønskning, vil Du nok undskylde 

mig da jeg har en besværlig Gudstjeneste at besørge paa Søndag og Vejret er saa barskt, at jeg har 

bedst af at holde mig hjemme; men vær vis paa, at mine Ønsker og Bønner for Dig mit kjære 

Barnebarn derfor ikke ere mindre varme. Nei Ingen kan inderligere bede vor himmelske Fader lade 

Sundhed, Glæde og Tilfredshed hvile over Dig og dit Hjem, og er det mit Haab, at Du og din 

trofaste Mand med de svindende Aar stedse fuldere maa føle den Velsignelse, hvormed det var min 

Glæde at indvie Eders Ægteskab og som alt har skjænket Eder den elskelige lille Astrid. 

  Det er  vist den første Fødselsdag, Du savner dine Forældre og den kjære Søster - vi havde det saa 

rart hos Dig ifjord - men det er jo Livets Lod, og trøst Dig saa ved, at det Kjærlighedsbaand, 

hvormed vi Alle omfatte Dig kan ingen Tid eller Afstand stoppe. Skjøndt Du nu er Doctorens 

haaber jeg, at Du ei vil forsmaa den lille Gave, der pleier at ledsage min Lykønskning; men Du faaer 

den ikke, førend vi sees. - 



 

 

   Jeg søgte forgjæves din Mand i Onsdags, han var alt fløien tilbage til sin kjære Rede. Jeg var lidt 

kjed deraf, da jeg vilde havt ham herned for at medgive ham nogle Æbler, der ihvor daarlige de see 

ud, nok under din Behandling kunne have tient til en Kage. 

 Faartoft er vist i den 7de Himmel, gid han nu blot vil finde sig i paa Onsdag at falde ned til hans 

jordiske Gjerning. - Bliver Veiret nogenledes, skulde jeg til Middag i Tyrsted paa Søndag. 

  Hils din kjære Mand gid I glade og tilfredse med Eders lille Astrid o s fl maa i mange lykkelige 

Aar feire d: 5 November. 

Din hengivne R Bøttger. 

 

 

 

 

 

 

Anton Levinsen til Agnete i Hornsyld: 

 

Kbh. d. 4 Nov 1881 

Kjære Agnete 

Om ikke for Andet [hun havde ellers fødselsdag dagen efter], saa for at vise hvilken farlig Karl jeg 

er bleven, har jeg bestemt at ethvert af mine fraværende Børn skal have et Brev fra mig og jeg vil 

begynde med Dig. 

  Mit Velbefindende er i denne Tid meget stort og mit Udseende maa have bedret sig derefter; thi en 

Mand der næsten er Doctor eller studerer til Doctor (videre kjender jeg ham ikke) erklærede mig 

forleden Dag uopfordret, at jeg ikke saae ud til at være mere end 50 Aar, at jeg var en Kraftkarl og 

at jeg maatte belave mig paa at blive over 90 Aar. 

  Denne Ubekjendtes venskabelige Overdrivelse fraregnet, maa jeg tilstaae, at jeg i den Tid jeg har 

været i Kjøbenhavn er gaaet betydeligt fremad i Sundhed og Velvære. Det viser sig at jeg egner mig 

fortrinligt til Intet at have at bestille hvilket du kan skjønne deraf at jeg har al min Tid besat med 

forskjellig Lediggang, saa  at jeg ikke en eneste Aften har kunnet faae Tid til at spille Kort eller gaae 

paa Comedie. En for  mig bestemmende Grund til at drive disse to Forsagelser er den at jeg ønsker 

at  komme i min Seng Kl 9 og med Comedien at jeg hører meget daarligt. 

  Jeg har gjort Bekjendtskab eller rettede fornyet det med Hans Tjener fra Rosenvold og hans Frue 

Trine. Den sidste sender Dig sin venligste Hilsen, da hun siger at Du er hendes Pige, med andre 

Ord: at hun har været Barnepige for Dig. Disse to Folk have gjort en glimrende Lykke. Igjennem 

forskjellige Forretninger, som Øltapper og Cafeevært, der alle have gaaet godt, ere de nu havnede 

ved at eie deres eget Sted “Søfryd” ved Sortedams Dossering, 3000 kvadrat Al stort med Keglebane;  

en Mængde af Lysthuse m.v. De drive der Beværtning, have god Søgning og Hans siger at han 

magelig kan afdrage paa sin ikke overdreven store Gjæld, over 1000 Kr aarlig. Der er 3 Børn. 

  Ligeledes har jeg fornyet Mønten med Jens Kudsk, der fører Beværtning i en Kjælder i St. 

Hansgade tæt ved Hans Tjener. Han er Enkemand og har 5 Børn og Stillingen er selvfølgelig ikke 

saa glimrende som den foran beskrevne. Men Jens mener dog at Næringen i hans ny Bopæl hvor 

han driver Beværtning istededenfor at han i den tidligere alene var Spekhøker, gaaer godt. Den Dag 

jeg var hos ham (han trakterede strax med en Kaffepunsch, men lovede ikke at gjøre det mere. Da 

jeg ellers ikke kan gjentage mit Besøg) var Huset propfuld af Mursvende og Haandlangere i 

Clasform fra nogle nye Bygninger der ligger i Nærheden. Børnene saa vakkre og lovende ud. Den 

ældste hedder Anton og er 13 Aar. Hans Tjener er Medlem af et Selskab der udstyrer ham til 

Confirmationen. 



 

 

  Foruden disse begynder jeg nu at gjøre en Mængde af Bekjendtskaber, men jeg holder dog mest 

paa de gamle der fornyes. Levin seer jeg til en Gang eller to om Ugen. Han har ikke haft Buxer paa 

eller været paa Gaden i flere Aar og tager sig ikke det Mindste andet for end at sidde og see paa sine 

Fingre. Hukommelse, Aandskraft er svækket og besværlig men Sindet er dog ikke tungt og hans 

Længsel efter Døden troer jeg ikke er oprigtig.  

  Nu antager jeg at have sagt nok om mig selv og vilde gjerne føre Talen hen paa Dig. Din Datter, 

den brave Astrid og Din Mand, men om dette Kløverblad veed jeg Intet at sige og det er derfor bedst 

at det spares indtil Du engang tager Ordet; thi jeg antager at Du vil gjengjælde mig med en 

Skrivelse, især da Du seer at jeg bliver veltalende og bruger al Papiret og at jeg trods mit Praleri, 

ryster og har Besværlighed med at skrive, Hils Thorborg 

Din A Levinsen 

 

 

 

 

 

 

Nora Levinsen til Agnete Thorborg: 

 

Stege d. 6 December 81 

Min egen, elskede Pige! 

Jeg er næsten lige saa uforskammet som Du, saa vi have intet at undskylde eller tilgive ved at lade 

saa lang tid gaa uden at takke Dig for det smukke Forklæde og for Dit kjærlige Brev. Tak for det 

min egen Unge og for alt, alt godt, som Du har bevist mig nu i lidt over 20 Aar.  

  Vi havde en ganske stille Dag, da ingen anede at det var min Fødselsdag, men min elskede Mand 

gik dog omkring og syntes har var saa festligt og aparte yndigt den Dag, og jeg trakterede voldsomt 

med Gjedde og Flæskesteg. Om Aftenen kom Frk Markusssen og blev højst overrasket over at 

komme til en slig Fest. Hendes Moder hentede hende, og saa drak vi Vin og Kager over mig, saa jeg 

absolut maa faa et brillant nyt Aar. Ja Vorherre give, at det maa blive et godt Aar, at jeg vedholden 

maa faa et rask og dejligt, lille Barn [hun var  gravid med Anton], at jeg maa være for min kjære 

Mand, hvad jeg skulde, men dog især være for Vorherre, som jeg gjerne vilde.  

  Jeg fik mange Breve fra: Moder, Ammundsens, Minna, August, Falke, Emma, Hugo [Faber], Frk 

Bolvig, Petra, Bedstefader  (10 Kr) og jeg synes endnu flere. Augo skrev som Efterskrift: en lille 

Kasse vilde ikke være at foragte, især da her er knappe Tider baade paa det ene og det andet. Jeg 

blev saa rørt over den søde Dreng, at jeg bagte Kager til ham den Dag, jeg havde Strygejomfru. Ja 

synes Du ikke, det er storartet, at jeg holder sligt et Væsen; men min Mand forbød mig at stryge og 

gav mig dermed 10 Øre for at lade en fremmed gjøre det. Han er saa mageløs god og omhyggelig 

imod mig, og jeg kan ogsaa godt behøve det, da jeg ikke holder meget ud. Jeg strøg saa lidt Rulletøj 

og lod hende om alt det fine, som blev overordenlig nydeligt. Saa gjemte og talte jeg alt bort og blev 

rigtig grundtræt, men saa snart jeg var færdig blev det mig meldt, at vi fik Fremmede om Aftenen, 

og det er mærkværdigt, hvor en saadan Tidende hjælper. Jeg maatte saa ud at lave alt fint og være 

levende og elskværdig om Aftenen. Igaar havde vi vort største Selskab paa 12 Personer, og der kan 

Du tro, jeg havde noget at løbe om. Her vare Kaptajnen, Markussens, Bugels og Fru Palludan med 

Frk Meldahl. Jeg trakterede med Gjedegelée, Gaasesteg med fin Salat, Syltetøj, Oxetunge og Pølse, 

og saa senere en udmærket Kage fra Kondittoren. Her var saa nydeligt og pænt i det hele, og Folk 

lode til at more sig udmærket, men hvor jeg ønskede, at Du og Moder havde været her. 



 

 

  Jeg holder rigtig meget af de andre, men de kunne dog aldrig blive som min egen, lille Søster, der 

er mig noget af det bedste og det dejligste paa Jorden. Hvor jeg ofte udbryder: “Hvem der dog 

kunde se Agnete, saa vilde jeg da være lykkelig”. Ja, jeg synes, det var det første, jeg vilde ønske 

mig, men ogsaa noget af det mest umulige; thi hverken kan Du eller jeg rejse fra eller med vore 

smaa Piger. - 

  Du kan tro, jeg er glad , jeg har faaet den yndigste Vugge og syr nu de fineste højrøde Puder til 

den. Lagner og Pudevaar er det eleganteste, der kan tænkes. Har Astrid Natkjoler, eller rettere, 

havde hun Natkjoler at begynde med? Jeg skal nu til at begynde paa Tøjet, da jeg ikke vil opsætte; 

jeg har saa meget at gaa om, da min Pige ikke kan noget, men skal sés efter i hver en Søm. Saa skal 

jeg jo spadsere og gjør det under Tiden saa grundigt, at jeg gaar en Mil, men det tager Tid og det 

forter ikke paa mit Arbejde.  

  Jeg har det saa godt som det er muligt at have det: en Mand, som jeg elsker, et yndigt Hjem, mange 

gode Venner og saa den største Udsigt til en lille Pige. Men igaar blev jeg ganske ulykkelig, da jeg 

fik et meget trist Brev fra vor kjære Moder. Hun saa alle Forhold i det sorteste Lys, saa nu skal jeg 

rigtignok have svaret hende med det første. Det er saa strængt at høre, at ens Kjære ere bedrøvede, 

naar man ikke kan trøste dem. Tænk Dig dog at Inge ikke engang skrev til d. 28; det havde jeg dog 

saa sikkert haabet; jeg vilde saa gjerne skrive til hende, naar jeg kunde overkomme det, men venter 

vel nu til Julen. Fra Ema fik jeg Theservietter, men hun havde overdraget sin Moder at skrive, 

hvilket jeg synes, er storartet. Jeg takker hende nu ogsaa gjennem Moderen; er det ikke lige Mønt. I 

næste Uge skal jeg vist, - dersom jeg kan - en Dag og Nat paa Landet til Pastor Bolvigs; og dersom 

jeg ikke bliver altfor træt, saa glæder jeg mig dertil. 

Nu er vor Præst kommen med sin Familie og bor lige ved Siden eller rettere ligeoverfor. Faber skal 

der til Middag paa Fredag i Anledning af Provsten, og saa skal jeg ud til Markussens. Nu maa Du 

have Farvel min egen kjære, elskede Pige. Hils Din Mand og den lille mange Gange og saa Farvel 

fra Din egen Søster  

Mut.  

Skriv snart til mig og hold al Tid af mig. Faber hilser. Kan Du ikke sende mig Mønster af Astrids 

Tøj? Du faar intet til Julen af mig!  

 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg: 

 

Kbh 14 Dec 1881 

Min egen Agnete 

Tak for dit kjærlige, velsignede Brev. Du faaer strax Svar paa det, tildeels af den Grund at jeg har 

noget paa Hjertet hvorom jeg allerede for en Tid siden skulde have tilskreven Dig.    

  Paa Gaden har jeg nemlig fornyet Bekjendtskab med Enkefru Minna Rohde fød Klæber, din 

Moders og min gamle Bekjendte fra Rosenvold, og ved hende, der har 5 Børn, 3 Drenge og 2 Piger, 

have vi gjort Bekjendtskab med de to sidste, der ere ret to yndige, inderlig elskværdige Piger. Uden 

at være Skjønheder, hvorom der ikke er Tale, have de for mig en særegen Ynde ved deres Friskhed, 

ved at være aldeles uberørte af Mode og Forlystelse, som om de først idag vare ankomne til den 

store By og see sig forundrede om, uagtet de have boet her i 5 Aar. De ere tilligemed en Broder alle 

3 confirmerede i foraaret, Vilhelmine er 18, Louise 16 Aar. Den første uddanner sig i Haandarbejde 

og Musik, er begavet med et livligt Skjelmeri, den sidste, mere troskyldig skal uddannes til 

Almueskolelærerinde og gaaer hver Dag i Frøken Kruses Institut paa Vesterbro. Foruden at vi ofte 

træffes, deels hos Fru Rohdes, deels hos os i vort Hjem, faaer jeg en Mængde Spadsereture med 

dem, da jeg ved paa en Prik hvor de søge deres Skolegang og de forskjellige Tider den hører op. 



 

 

  Vilhelmine, der strax har udvalgt mig til sin Bedstefader, var i lang Tid tvivlraadig om det gik an 

at jeg underrettede Dig om vort Venskab, da hun frygtede for at vi kunde paadrage Dig Lidelse af 

Skinsyge, men efter fælles Overveielse har hun nu fattet Mod og paalagt mig at sige Dig at hun af 

alle vore Børn har udvalgt Dig til sin Yndling, at hun saasnart Astrid bliver saa stor at hun kan 

skjønne derpaa, vil pynte en Dukke til hende, og for det tredie, at du vilde gjøre Vilhelmine meget 

glad om Du naar Du har Leilighed, vil skrive Brev til hende. Nu har jeg besørget det kjære 

Barnebarns Commissioner og det skulde glæde mig om den Varme jeg har for de to søde Piger 

kunde for en Deel gaae over paa Dig, gjøre Dig glad ved denne Ungdommens lykkelige Gave at 

kunne oplyse, varme og forfriske Alderdommen. 

  Din Moder er ligesaa henreven af dem, som jeg, men hun er naar vi ere sammen henvist til Fru 

Rohde medens jeg sværmer med Ungdommen.  

  Min Fødselsdag tilbragte Moder og jeg efter Invitation hos Fru Rohde, selvfølgelig blot Aftenen og 

Du vil kunne forstaae at jeg ikke har haft en behageligere Fødselsdag. Til Slutning kunde dog Din 

Moder ikke dy sig for at fortælle Dagens Betydning og dette foranledigede at jeg overvældedes med 

Søstrenes Smaaforæringer. Fra Vilhelmine fik jeg ikke mindre end 3, thi hun tilstod ved samme 

Leilighed at hun har den Skæghed at hun gjerne vil give bort alt hvad hun har. Louise har en stor 

Chatolskuffe fuld af Sager, nok til at see en heel Aften, Vilh. har Intet. 

  Vilhelmine har det ærgjærrige Ønske engang at komme paa Bal inden hun der nu er 18 Aar bliver 

for gammel til det og hendes Tænder løb i Vand ved Tanken om Kongens Bal idag. - Forgjæves 

trøster jeg hende med Forestillingen om at hendes store Styrke, med andre Ord, hendes 

Elskværdighed ligger i at hun endnu ikke har været paa Bal. 

Og nu er det ikke min Skyld om Du ikke synes godt om Rohdes og offrer Vilhelmine et Brev som 

jeg kan være Overbringer af. 

Din Moder har kun Tid til en kort Billet. Hun faldt paa Gaden (den Plommerkok) forleden Dag. Det 

dog uden slemme Følger.  

Din A Levinsen. 

Hils Thorborg og Astrid. 

 

Note: Wilhelmine Rohde (1864-1938), en datter Minna blev gift med etnografen Kaj Birket Smith. 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg, der var rejst over  til forældrenes sølvbryllup 28/4 i Kbh: 

 

Hornsyld d. 24/4  82 

Kjære lille Agnete! 

Du er da vel ikke blevet syg paa Overfarten, siden jeg forgjæves maa vente paa Brev fra Dig - i saa 

Tilfælde er Du jo lovlig undskyldt, men ellers maa jeg rigtignok udbryde “Ude af Øje ude af Sind”. 

Jeg haaber dog alligevel, at Utroskab og ikke Sygdom er Aarsag i din Forsømmelse. Jeg tænker 

stadig paa Dig og lille Bolle-Mor, mest dog om Aftenen og Morgenen, naar jeg lægger mig og 

vaagner i det ensomme Sovekammer. Siger Bolle-Mor stadig Papa, og rekvirerer hun dygtig Mons? 

Jeg var igaar som Du véd paa Skærlund Mark, i Nat i Vrigsted, og idag har jeg været med den 

Hvide i Barrit - saa Du ser at baade den Hvide og jeg har Aarsag til at svede. Idag bliver jo lille 

Bolle Mor fotograferet, gid hun nu maa sidde rigtig pænt - helst Kabinetsfotografi. Der kom Brev 

fra Nora idag, og jeg sender Dig det her indlagt i mit eget men befriet for Concolut, da jeg ellers 

ikke kan rumme det. Hils dine Forældre og Sofus samt Onklerne og andre Bekjendte, men et Kys til 

min søde lille Bolle Mor fra Papa og et til Dig selv fra 

Din trofaste J. Thorborg. 

 



 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg: 

 

Hornsyld d. 27/4  82 

Min Kjære lille Agnete! 

Jeg maa atter til Pulten for at sende Dig en Hilsen. Dampskibet bragte Jer jo lykkeligt over til den 

faderlige Droske, og som det synes er lille Basse Trulle Mor jo spillevende - maaske altfor 

spillevende for Omgivelserne.  Skal Du i Seng 2 Gange hver Dag med hende og desforuden rette 

Frisure 6 Gange samt skifte Kravetøj et lignende Antal Gange, ja saa bliver Fornøjelsen vistnok 

tarvelig nok for Dig - og for Tjenestepigen, som efter alt dette at dømme jo maa staa i Vaskeballen 

fra Morgen til Aften. Er Trulle Mor fotograferet og hvad siger hun? Baba siger hun nu vel aldrig 

mere. Jeg var idag nede i Haven og saa Rabarberstilkene skyde højt ivejret - skal jeg ikke ved 

Lejlighed sende din Moder nogle af dem. Jeg var igaar i Gammelby hos Christen Smeds Kone, og 

da jeg var hentet af Provstens Vogn, var jeg inde hos Provsten og spiste Frokost, mens der blev 

skiftet Heste. Provstinden erklærede, at hun netop den Dag havde faaet at vide, at det snart var dine 

Forældres Sølvbryllupsdag - hvad hun slet ikke havde anet det mindste om. De beklagede 

naturligvis meget, at vi ikke havde truffet dem hjemme, da vi aflagde Visit hos dem, og bad os 

meget om snart at komme igjen. Grevinde Rantzau er nok for Tiden i Kjøbenhavn - ja nu er hun 

maaske allerede rejst igjen. Skrefsrød kommer til Rosenvold i næste Uge. Apotekeren bad mig i 

Tirsdag til The med L’hombre. Paa Søndag har Faartoft, Hansen og Christjansen fra Barrit isinde at 

gjæste mig. Jeg har det forresten meget godt med Undtagelse af det Savn jeg naturligvis føler ved 

ikke at have Dig, min lille søde Agnete og min lille Tulle om mig. Antonette passer mig fortrinligt 

og Marius er som sædvanlig flittigt beskjæftiget med Haven, Lammet og anden Sport. Det regner og 

regner hver Dag fra Morgen til Aften, men jeg haaber, at det i Kjøbenhavn er Solskin og godt Veir, 

saa at I kan komme lidt ud i de smukke Anlæg. Jeg tænker vel, at Du bliver i Kjbh. til imorgen 14 

Dage, jeg maa jo hellere holde Pinen ud en Uges Tid mere, fremfor at Du skal have altfor stort 

Hastværk - hvem véd naar Du igjen kommer derover. Hvornaar rejser Du til Stege? Bliver det rigtig 

godt Vejr, kan Du gjerne tage Tulle med, da jo Nora venter det med saa stor Glæde, men ellers maa 

Du lade hende blive tilbage hos Bedstemoder. Jeg haaber, at Du tager dine Jerndraaber, og at Du har 

det nogenlunde vel, anstreng Dig ikke for meget. Til Slutning vil jeg nu bede Dig bringe dine 

Forældre en hjertelig Lykønskning i Anledning af Sølvbrylluppet. Du kan sige dem, at en 

Sølvbryllupsdag, paa hvilken man kan have en saadan Datter som min egen Pige og en saa 

uimodstaaelig Datterdatter som vor dejlige lille storøjede Basse Tulle Mor om sig, maa altid være 

en god og lykkelig Dag. Og  nu Farvel min søde Agnete, skriv til mig hver 2den Dag eller saa ofte 

Du kan faa Tid, det er saa morsomt at høre noget om Jer. Kys Tulle Mor fra 

Din frofast hengivne J. Th. 

Jeg skal hilse fra Hastrupperne, baade Fruen og Børnene især dog fra Rangvald; ligeledes fra Frk. 

Haslund og Provstens.  

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg: 

Hornsyld d. 6/5  82 

Kjære elskede Agnete! 

Tak for Fotografiet, Tulle er sød, men Du skrækkelig. Gjentag Experimentet, f.eks. hos Peter Most - 

han boede tidligere paa Kongens Nytorv men er  saavidt jeg véd flyttet et andet Sted hen - jeg kan 

ikke godt finde mig i, at min lille søde Kone kommer i diverse Album i en saadan Skikkelse. Det er 

forresten kjedeligt, at billedet er blevet saa begrædeligt, da Ligheden egentlig maa siges at være 

upaaklagelig. Havde Tillige derfor ikke været den Bøffel, han er, have det ganske sikkert været et 

udmærket Stykke. Har Du Penge nok, ellers skal jeg sende Dig en 10 Kr., naar Du blot vil lade mig 



 

 

vide, at Du har Brug for den. Hvad har Tulle faaet for sine Sparepenge? Hun gjorde vel svær Lykke 

i den gode By Stege? Jeg havde igaar Brev - Kvittering - fra Dr. Petersen. Han skriver, at hans 

hengivne og trofaste “Støtte” Dr. Agier er død, og at han s. F. heraf har faaet en hel Del mere at 

bestille, idetmindste foreløbig indtil der kommer en ny Læge, ligeledes at hans Fader er død. Han 

var paa Grund af Forholdene skriver han ikke med til Begravelsen. Han og Mad. er meget kjeld af 

ikke at have været vidende om Sølvbrylluppet (jeg havde nemlig skrevet, at Du var i Kjbh. i 

Anledn. af Sølvbr.), men din Moder kan nu snart vente Brev fra Fruen. Jeg var iforgaars Aftes hos 

Dr. Hastrups, der fortiden gjæstes af Fru Rosendahl - jeg blev kan Du tænke Dig hentet af lille 

Harald, der trodsende sin bekjendte Opfattelse af Fordelingen af Lys og Mørke dristigt begav sig 

hen til mig, gav mig et Kys og derefter plantede sig i Chaiselonen, indtil jeg var færdig. Jeg maatte 

love strax at indfinde mig med Fotografiet hos dem, saasnart det var kommet, saa nu maa jeg hen til 

dem, naar jeg har spist til Middag. Idet sidste Par Dage har der ikke været noget at bestille, men 

ellers har der dog været endel Patienter under min Behandling i den forløbne Tid. Jeg dyrker i øvrigt 

Haven, river og luger og ser navnlig flittigt til Aspargesbedene. Jeg har nu 18 Asparges nedgravet, 

og saasnart jeg har faaet 12 til, skal de blive afsendt i en lille Cigarkase. Forleden opdagede jeg, at 

Fru Hansen (Fru Jensens Moder) havde gjort et Forsøg paa at holde en Vogn fra mig til Fordel for 

sin ædle Svigersøn. Der var nemlig en Vogn sendt fra Bjerre efter Dr. Hastrup, men han kunde ikke 

tage mer, Manden tog da til Dr. Jensen (hvem han som han sagde ogsa kjendte lidt til medens han 

slet ikke kjendte mig) men da det var en Mandag Eftm. var han jo paa Palsgaard, han erklærede da 

at ville prøve mig - men hertil bemærkede da Fru H. at jeg vistnok ikke var hjemme, det forekom 

hende at jeg lige var kjørt ud. Han dristede sig imidlertid til Forsøget og fandt mig - hjemme! Det er 

en herlig Familie, ikke sandt. Iaftes var Cora ude efter Thetid, hun er mageløs omhyggelig for mig 

og hele Huset - hun passer endogsaa paa, at der stadig er nye friske Blomster og grønt inde i 

Dagligstuen. Tulipanerne begynde nu at florere, og Rødtjørnen staar snart i fuldt Flor. - Iaften skal 

Du vel i Theatret, men det bliver nok ikke “Hvor man kjeder sig” men et Par andre Stykker der 

kommer til at gaa, hvilket forresten er meget kjedeligt, da det førstnævnte Stykke skal være et 

glimrende Theaterstykke. Mor Dig nu endeligt i det Par Dage, der er tilbage. Snart er jo Herligheden 

forbi for Dig - men saa begynder den for mig (og Du er vel heller ikke saa kjed af igjen at tage fat 

paa det gamle Liv). Min søde lille Pige, hvor jeg længes efter Dig og Tulle - jeg skal holde meget 

mere af Jer, naar jeg faar Jer hjem igjen, end jeg nogensinde før har gjort. Jeg tror ikke jeg kommer 

over efter Jer, jeg synes det er vel dyrt at ofre 20-30 Kroner, foruden Praxis, for et Par Dages 

Morskab, men jeg skal stille Fredag Morgen Kl. 6 ved Dampskibsbroen i Horsens med den Hvide 

og Marius for at tage imod Jer. Og nu farvel min egen elskede Agnete, hils dem alle, dine Forældre, 

Sofus, Onklerne og Vennerne fra din hengivne J.Th. 

Kys Tulle mange Gange. 

    

 



 

 

  

    Anton Levinsen   Alvilda Levinsen 

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg: 

 [udat nov 1882] 

Kjæreste Agnete! 

Nu kom da Brev, - Gud skee Lov, I have det godt, - idag har jeg det bedre og skal imorgen op 1 

Time. Jeg har været saa ængstelig for dig, - ja de lange Nætter laa jeg og tænkte alt muligt Gud skee 

Lov, du kan feire en glad Fødselsdag [5/11]. Kys lille søde Pige, bed A? skrive. 

 

Note: Agnete var gravid med Holger. 

 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg: 

 

Kjøbenhavn 15 Febr 1883 

Min egen lille Agnete. 

Jeg føler en Trang til at fortælle Dig, at jeg ofte tænker paa Dig i denne Tid [hun ventede Holger], at 

jeg beder Gud og alle hans gode Engle at styrke Dig, saa Din Forventning maa opfyldes i Lykke og 

Glæde. Hermed er igrunden alt sagt hvad jeg kunde have at sige Dig og min Epistel være til Ende, 

især da jeg slet  ikke duer til Vidtløftighed og Udenomssnak. Men den blev vel saa altfor kort. 

Derfor vil jeg tilføie en Hilsen til mit Barnebarn, den smaa Astrid og en do til min kjære Svigersøn 

Hr. Thorborg. Ham kan Du fortælle, at jeg i denne Tid er opfyldt af et Haab om med Held at 

bekæmpe mit Tungsinds Plage ved hver Dag som mit daglige Brød at tage et afførings Middel ind. 

Saameget er vist at siden jeg har indført Regelmæssighed i det Capitel, har jeg været let om Hjertet. 

Men det gjelder da at have en Mængde Midler at skifte med, da det enkelte sløver ved Brugen. Jeg 

har gjort Bekjendtskab med en Dr. Nicol Holm der har componeret mig en Pille jeg bruger i denne 

Tid. 

  Og saa sender jeg en Hilsen til Din Pige Antonette, som Din Moder fortæller mig Du har endnu. 

Jeg glemmer ikke let at den Pige har tilegnet sig den ualmindelige Færdighed at kunne spænde for 



 

 

og kjøre. Derfor fortjener hun Præmie, men da hun sagtens ingen faaer, skal hun idetmindste have 

min ringe Anerkjendelse, Bevidnelse af min Agtelse. 

  Jeg har nu den Glæde at August endelig er bleven flink, altsaa til min fuldkomne Tilfredshed. 

Belønningen for ham herved er saa stor og sikker, at jeg er vis paa at da han nu er kommen saavidt, 

vil det nu med Guds Hjælp og vedvare med ham. 

End engang: Lev vel! 

Din hengivne Fader A  Levinsen. 

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg:  

 

Tirsdag [foråret 1883] 

Min egen, søde Agnete! 

Tak for dit deilige, lange Brev om Alting, og Gud skee Lov, I have det godt, om end Manden har det 

strengt. Det er haardt for Hastrups, og jeg er glad, du er saa venlig mod dem. Og glad er jeg, at I 

ville tage Antonettes Moder den første Uge, - hun er jo svag, men skikkelig og tro, og naar Inge saa 

gaaer og varter Eder op med røde Kinder og smilende Ansigt, saa savner I rigtignok ikke en 

gammel, brandguul Bedstemoder med store Tørklæder baade for og bag, - denne Gamle, Brandgule 

skal saa sende de bedste Tanker og Ønsker til Eder og længes og brøle i al Stilhed. Jeg sender næste 

Gang jeg skriver, 2 strikkede Lapper til dit Bryst, de ere af mit hjemmespundne Garn og kunne nok 

bruges. I hvad Tilstand ere Tulles Buxer? Passe de hende, eller ere de pjaltede eller hvordan? Her 

sender jeg et rart Brev fra min elskede Fussemand [August], og du maa gjemme det. - Bedstefader 

maa endelig snart have Indlagte, - i løbet af 5 Dage kan det komme til ham, men husk det, husk det. 

-  

  Vi have været ude de sidste 4 Aftener, og derfor er jeg lidt træt; men det er jo Intet at tage ud 

herimod som paa Landet, hvor de ækle Kjøretoure hen og hjem tage baade Humeur, Helbred og Tid. 

Her sidder jeg rolig ved mit Arbeide til K. 6½  eller 7, tager da en anden Kjole paa og gaaer den lille 

Tour med din Fader og kommer hjem i ordentlig Tid. Det er sommetider heelt strengt at løsrive sig 

fra sin varme Stue og Lampen og Bogen, og hvad man ellers har for, naar man sidder saa godt, men 

naar jeg er rask, morer jeg mig godt ude sommetider, og det er trist i Længden at see din Fader kjede 

sig saa grundigt herhjemme, da han bliver træt af at læse, det stakkels Skind. Idag indvier han han 

en deilig væven Slobrok af tykt Klæde, som han heldigviis har anskaffet sig; men nu overdriver han 

det og beholder Frakken nedenunder, saa han døer jo af Kulde, naar han skal ud, og jeg vil da ikke 

haabe, han gjør Alvor af sin Trudsel at sidde inde altid. O, lille Agnete, Intet at have at bestille, det 

er en Ulykke, og jeg bestiller Meget; jeg hækler, jeg lapper, jeg vadsker, imorgen stryger jeg, -  

  Pigen er ret flink, har Haar ned i Panden, forloren Fletning og forloren Tand, var paa Bal forleden 

og tog forud af sin Løn til hvide Handsker og en guul Rose, kaldtes Frøken hele Aftenen og spiste 

forloren Skildpadde, Haresteg og Kage. Ja, saadan gaaer det herovre. Guldbergs kom og foreslog, at 

hun skulde hver Dag slaae deres Closet og Feieskarn ud og skure Trapper af og til for dem, saa vilde 

de betale derfor, men jeg sagde nei, og det ere de lynende gale for. Hun hjalp dem en Uge, da deres 

Hjælperske var syg, men jeg vil ikke i Længden have saadant Fælledsskab, - Guldbergs ere meget 

fordringsfulde og ikke en Smule taknemmelige.  

Vi have af og til en kjedelig Gjæst, nemlig Ottilies Søn Paul, der er Idiot. Han kommer til 

Aftensmad og sidder til Sengetid og damper Stuen fuld, da din Fader giver ham Tobak. Jeg siger, vi 

maa hellere give ham 1 Kr til Tobak engang imellem og saa være fri for at underholde det sølle 

Menneske og see ham spise saa dyrisk og smadske saa grimt. Ottilie med alle Døttrene har ligget 

tilsengs nogle Dage, og det saae strengt ud. Den Ældste var dog kravlet op, da jeg var der, men hun 

kunde hverken fyre Kakkelovnen eller lave Mad, saa jeg kogte 1 Skjeppe god Sagosuppe til dem, og 



 

 

jeg vil gjerne gjøre dem godt; men have Paul eller den lille Blaa til Selskab, det kan jeg ikke ret tidt. 

Johanne Hansen er god mod dem og rigtig rar, - hun skal have en lille om et halvt Aarstid, og saa vil 

de heller ikke have Flere.  

Ja, det er hærligt, saa I ere bestemte. Jeg fatter godt, at din Dreng [Holger f. 15/3 83] ikke skal 

hedde Rasmus, og maaske Rudolfs [Rudolf Bøttger] heller ikke skal; jeg kaldte heller ikke min 

elskede Fader op for det grimme Navns Skyld; men jeg synes ellers godt om den gamle Skik, og jeg 

troer ikke, at det er af Beregning, man bruger sine Kjæres Navne, men for at glæde En selv. Jeg har 

aldrig havt nogen Profit af min Sofus og Nora, de have netop Alle holdt meest af min Agnete; men 

for mig selv har det været yndigt at kalde paa de 2 Navne.   

  Du hørte ikke, hvor vi have været: hos Ammundsens Fredag, i Theatret Lørdag med Hedevig og 

morede mig mageløst, hos Lindahls til større Selskab Søndag og Mandag hos Langes, hvor der er 

Mange i Huset, og Manden er der i denne Tid. Nu Farvel, og Gud med Eder. Skriv snart og kys min 

søde Guddatter fra mig. 

Hils Manden fra din Moder. 

Hils Fru Hastrup og Ruge og Villemoes og Fru Jensen! 

 

Anton Levinsen til Alvilda Levinsen på besøg i Hornsyld: 

 

Kjøbenhavn 3 Juni 1883 

Kjære Alvilda. 

Dit Brev modtog jeg igaar. Blomsterne har det godt. Det er umuligt at glemme dem, da de ere det 

eneste jeg har at huske paa. At Lise skal have Hummerdaaserne og deres Indhold har jeg noteret i 

min Erindring og Sagen skal blive fuldbyrdet naar jeg med det første træder i Forbindelse med 

Ammundsens. 

Fra vor Søn Sophus har jeg haft en Hilsen gjennem Chr. Fog af Horsens som jeg traf paa Gaden. En 

Slægtning af Fogh har besøgt Sophus i London og bringer mig den nævnte Hilsen med det 

Tilføjende at han befinder sig saa vel i London at han agter at slaa sig fuldstændig til Borgerlisten 

der. 

  Fogh er her i Byen med Familie, indbefattende tilkommende Svigersøn Hans Heide, en Søn af den 

gamle Heide og hans Eftermand paa Bygholm. 

  Madam Frederiksen lader til at være en i høi Grad paapasselig og proper Kone. Vore daglige 

Udgifter ere 8 Øre til et Birkesbrød 3 Øre til Fløde. Rugbrød er slaaet af da det strax bliver for tørt. 

Hun laver en god Kop Kaffe. Endnu har jeg ingen Aftensmad holdt hjemme, og kommer maaske 

slet ikke dertil. Appetitten er nemlig kun liden og Madvarerne bliver strax tørre og ubrugelige for de 

daarlige Tænder. 

  Vil Du sige din Fader en hjertelig Tak for hans venlige Tanke om at ville have mig paa Aftægt i 

Barrit den hele Sommer - det er maaske tosset og sært at jeg ikke kan tage derimod, thi som jeg har 

sagt Dig hundrede Gange, jeg kan ikke være andre Steder end i mit daglige Hjem. Erfaringen har 

ofte nok vist mig det.  

Der er intet Nyt i Byen. En venlig Hilsen til Din Fader, Agnete, Thorborg og de Smaa. 

Din hengivne A Levinsen. 

 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg: 

Kbj 11 Juni 1883 

Kjære Agnete. 

Tak for det kjærlige Brev, min egen Pige. Men Du maa endelig være meget nøisom med det Brev 

Du faaer; thi det bliver tarveligt i alle Maader. 



 

 

Uagtet jeg længes efter at se Din nye Dreng og Astrid i sin Fremgang, forholder det sig dog som Du 

formoder, nemlig at jeg bliver i mit Hjem, da jeg kun med Frygt og Bæven kan tænke paa en 

længere Reise. 

  Om Vilhelmine er kommen Hjem veed jeg ikke, da jeg ikke siden Din Moder reiste har seet nogen 

af Rohdes. Jeg er fordetmeste hjemme, dog har jeg været en Aften hos Svogrene [Chr. & Fr. 

Bøttger] for at høre Nyheder fra Jylland. Det begynder at genere mig hver Dag at gaae ud efter min 

Aftensmad og trods Madvarernes Tørhed tænker jeg paa at etablere en lille Husholdning om 

Aftenen hjemme. 

  Endnu har Varmen ikke været generende her, især naar man ikke gaaer meget paa Gaden, men vi 

maa jo være belavede paa at den bliver stærkere end den hidtil har været. Den stærke Tordenregn vi 

havde her hele Løverdag Formiddag formener jeg og har udstrakt sig til de jyske Landmænd. 

  Med megen Deeltagelse hører jeg det er slet baade med Møller Jensen og Brsch. Modgangstiden er 

kommen for alle os der ere i den Alder. 

Kjærligste Hilsener Din hengivne Fader 

A Levinsen  

 

August Levinsen 14 år i Kbh til Agnete Thorborg: 

 

Onsdag 15de August [1883] 

Kjære Agnete! 

Da Moder nu gik tilsengs, vil jeg fuldende for at fortælle, hvorledes Sagerne staa. Vi har i de sidste 

Dage haft meget at bestille med at flytte Møblerne omkring, da Lofterne skulle hvidtes, Væggene 

males osv. i Dagligstuen og Spisestuen, og dette i Forbindelse med Ængstelse for Nora har hos 

Moder frembragt en Udmattelse, saa at hun nu ligger i Sengen, for resten have vi nu en god dygtig 

Pige paa 20 Aar, som Moder vel stundom har noget at udsætte paa, men hvem hun dog efter mine 

Begreber kan være udmærket godt tjent med, da hun kan lave Mad og vadske o.s.v. og tillige er 

meget flink. 

  Noras Sygdom synes - efter Fabers Skrivelse igaar - nu at være i Aftagen, og hendes Feber var kun 

38,4, medens den tidligere har været nærved 41; ja hun skrev endog selv et Par Linjer; men hun er 

dog meget svag og kan ikke rejse sig op i Sengen. Späths have taget Anton [Faber f.1882], skjønt 

det holder haardt for Fabers at undvære ham. De have skrevet herind til Kjøbenhavn for at faa en 

Diakonisse, da Faber ikke i Længden kan holde ud at pleje hende  men havde endnu ingen faaet 

igaar; idag have vi ikke hørt fra dem. Jeg tror nu, den Plan er opgivet, at Moder skulde derned; det 

vilde vist ogsaa faa den sørgelige Ende, at Moder maatte lægge sig ved Siden af Nora, da hun er saa 

svag.  

  Tak for dit Brev, som vi modtog i Formidddags. Du kan tro, vi have Sovekammeret, hvor vi jo nu 

maa opholde os, godt meubleret; Faders Bøger ligge paa Borde og i Kurve herinde, og paa 

Servanten er en Samling af alle de Nipsgjenstande, der pleje at prange i Dagligstuen. 

Frk. Rohde er tilligemed hele Familjen i Hellebæk, hvor de have tilbragt den største Del af Ferien; 

de ventes hjem med Slutningen af denne Maaned. Den 20ende vender jeg tilbage til Herlufsholm for 

at fortsætte mine Studeringer. Hils Børnene og Thorborg mange Gange fra din lille Broder  

August. 

Onkel Chr., der jo har ligget tilsengs hjemme den sidste Uge, mente han skulde op nu i Eftermiddag. 

Vi har haft et kjedeligt Vejr med Storme, Regn og Torden, men vi har dog et Par Gange været i 

Skoven. I morgen skal Fader og jeg paa smal Kost hos Eyrichs [spisested], da vi ikke selv har Tid til 

at lave Mad. 

 



 

 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Kbh: 

Hornsyld d. 17 September 1883 

 

Kjære lille Agnete! Jeg vil blot sende Dig et Par Linier om, at jeg i min Enkemandsstand befinder 

mig saa vel, som man overhovedet i en slig Situation kan det. Det vil med andre Ord sige, at jeg 

trods Antonetttes og Marius forenende Anstrengelser om at holde mig i Aande - den første ved 

lukulliske Maaltiders Anretning, den anden ved Kartoflers ihærdige Kulesætning - dog kjeder mig 

temmelig lumsk. Intet Under derfor at jeg hører de i Gaarden i disse Dage flittigt indrumlende 

Vogne med mer end almindelelig Glæde, ligesom jeg ogsaa med stor Hurtighed kommer tilvogns 

naar nogen tilbyder at kjøre mig en Tur. Igaar var jeg bl.a. i Barrit - flere Steder - og saa da ogsaa 

dér Bedstefader der ikke havde det ret godt. Idag har jeg været i Nøttrup hos Vinthers lille Barn der 

har en Tarmkatarrh og hos en af Overgaards Døttre - en Frøken Agnete - der lider af Gigt efter en 

Gigtfeber. Senere har jeg med egen Befordring været i Hornum hos et lille Barn med 

Lungebetændelse. I morgen skal jeg til Breth til Barnet med det brækkede Laar. Jeg var igaar 

inviteret til Lombre paa Skjerrildgaard [Ruge] men kunde ikke modtage Indbydelsen, da Antonette 

jo skulde ud; jeg fik da istedetfor den Skjerrildgaardske en Apoteker-Lombre. Jeg har spist éngang 

til Middag hos Hastrups og éngang til Aften hos Apotekerens og hermed har Du mine hidtidige 

Oplevelser. Naar jeg sidder ene, kigger jeg ikke saa sjeldent paa de prægtige Billeder af Adda og 

lille Ogger, og det hjælper da endel. De ere yndige begge to, de to søde smaa Børn - et værdigt 

Afkom af min herlige Agnete. Nu maa jeg sige Dig farvel for denne Gang, jeg haaber snart at høre 

fra Dig igjen (jeg har nok hidtil ikke omtalt at jeg fik Brev iformiddags). Din hengivne Jens. 

Hils dine Forældre og alle andre der mulig kunde bryde sig om en Hilsen fra mig.  

Det har gjort mig meget ondt at høre at Fru Bügel er død, det vil jo ogsaa blive et Savn for Nora. 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Kbh: 

 

Hornsyld d. 17 September 1883 

 

Kjære lille Agnete! Hvilken Sommerfugl er ikke min gamle Mutter bleven til, letsindig flagrer hun 

fra Blomst til Blomst sugende Honning af hvert et lille lokkende Bæger hun krydser paa sin lette 

Flugt. Snart vinker Onklernes (hvilke Du hilse) i høj Grad bedre Forkoster og Middage, snart 

Holberg med sin drøje Skjæmt, snart en Skovtur og snart en Maleriudstilling. Ja Du bruger Dig 

rigtignok men det er ogsaa det du skal, Du maa have meget at fortælle naar Du kommer hjem. Mig 

vinker med stor Regelmæsssighed hver 2den Aften Hastrups og hver 2den Apotekerens, saa jeg 

spiser aldrig tilaften hjemme nu, iaften er jeg til en Forandring bedt op til Ruges - tilligemed 

Apotekerens og Herredfogedens. I det sidste Par Dage har der ikke været noget videre at bestille, 

saa jeg har havt god Tid til at tænke paa Dig og Børnene - Ogger har jeg næsten helt glemt, hans 

lille runde Ansigt med dets let fremkaldelige Smil staar nu kun dunkelt for mig, om 8 Dage er han 

for mig en Saga blot, om end en skøn. Men lille Adda ser jeg tydeligt for mig, og for hende har jeg 

jo da ogsaa tydelige Existensbeviser i Form af højst intelligente og aandrige Breve. Opmuntrer 

hende videre paa samme Bane, jeg sporer herlige Fremskridt hos min Yndlingsdatter. Paa Onsdag er 

her Marked, saa det faa vi da heldigvis besøgt inden I komme hjem. Gid nu der maa komme mange 

hertil og Pengene villigt rulle i Kassen. Ja nu maa Du lade Dig nøje hermed og til Slut modtage en 

kjærlig Hilsen og et Kys fra den hengivne Jens.  

Kys Adda og den snart mythologiske Ogger og hils dine Forældre og alle andre fra mig. 

 



 

 

 

’ 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Kbh: 

 

Hornsyld d. 25 September 1883 

Kjære lille Agnete! Du synes jeg gjerne kunde skrive noget mere, da jeg har god Tid, imidlertid 

megen Tid tilovers har jeg ikke da jeg naar jeg ikke har Praxis altid er inviteret ud (skiftevis hos 

Hastrups og Apotekerens) eller har Besøg af Folk der vil forkorte mig Tiden (forleden Dag [lærer] 

Jespersen og iforgaars [dyrlæge] Sander-Larsen). Igaar mens jeg var ovre at besøge Pastor Bøttger, 

der har det ret vel og hilser - han erklærede igaar at vi skulde have nogle Æbler -, kom Maler Jensen 

i Besøg hos mig men jeg fik efterat være kommet hjem dog ikke talt med ham ret meget da grevinde 

Rantzau kom kort efter med Kylle der havde faaet eller mentes at have faaet et Hampekorn op i 

Næsen; der kunde imidlertid intet opdages saa det maa være kommet ud af sig selv . Kylle vilde jo 

strax have Agnetes Børn at se men maatte desværre nøjes med Billederne. Grevens har været 1 Dag 

i Kjøbenhavn og 3 hos Reedtz Totts paa Sjælland et eller andet Sted. Om en 14 Dages Tid kommer 

de i 4 Dage til Kjøbenhavn igjen og “ville da gjøre Visitter”. I Lørdags spiste jeg til Middag og 

Aften paa Apoteket. 

 

 

 
 

Apoteket i Hornsyld, foto 1967 

 

 I Søndags til Middag og Aften hos Hastrups, igaar til Middag hos Hastrups igjen (stegte Aal). Igaar 

var der en Mængde Patienter, jeg var blandt andet i Ravnholdt hos Rasmus Rasmussen, hvis Pige i 

Lørdags fik sin Haand i den Grad skamferet i en Maskine at jeg maatte amputere en af Fingrene helt 

oppe i Hulhaanden, Amputationen skete jo strax i Lørdags og alt gaar brillant idet Pigen til igaar 

hverken havde havt Feber eller Smerter ligesom ogsaa Operationssaaret saa udmærket ud. I morgen 

har vi Marked og saa kommer der jo nok endel Mennesker hertil - forhaabentlig med Guld i 



 

 

Lommen. Jeg stiller med Vognen Fredag Morgen Kl 5 i Horsens, Dampskibet antager jeg kommer 

Kl. 6 og vi kunne da strax kjøre hjem. Hvis du saa kan er Du inviteret over til Barrit Præstegaard 

baade til Middag og Aften, men jeg har ikke lovet noget i saa Henseende, da det jo kommer an paa, 

om Du er træt eller med frisk Mod tør binde an med en ny Tur. Gid jeg nu havde Jer herhjemme hos 

mig, jeg savner dog min egen lille Pige og mine Snusbørn meget, skjøndt jeg som sagt har nok af 

Tidsfordriv. Gid det maa blive godt Vejr paa Torsdag og Fredag. Maa jeg ikke bede Dig om at tage 

en Flaske lucca-Olie til 2 Kroner med hjem til Hastrups. Den faas hos Salomonsen Kongens 

Nytorv. Hils nu mine Svigerforældre mange Gange ligesom ogsaa vore fælles Venner og kys 

Børnene og overdrag til Gjengjæld dem at give Dig et hjerteligt Kys fra den trofaste Ven 

Jens. 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg i Hornsyld: 

Kjøbenhavn den 24 Octbr 1883 

Kjære Agnete. 

Hjertelig Tak for Dit Brev, som det har været mig en stor Glæde at modtage og Tak for Billedet af 

min erklærede Yndling den lille Holger, der er det rareste og bedste Barn jeg i mit Liv har seet. Jeg 

haaber at jeg ikke saarer Dit Moderhjerte altfor meget ved at erklære som min Mening at Atta ikke 

kan maale sig med ham; thi hun er lunefuld og den Side maa hun først lægge af, men Gud være 

lovet, hun har Tid nok dertil. 

  Jeg har maaske glemt at berette Dig, at en af de sidste Aftener Du var her blev Atta og jeg i Din 

Fraværelse som to røde Køer. Da hed det Atta og Baba og Baba og Atta, men da taaltes heller ingen 

anden i vor Nærhed. Nu maa Du alligevel hilse hende paa mine Vegne og sige hende at jeg holder 

meget af hende men at jeg forlanger at hun skal være god og venlig mod Alle. 

  Du ønsker at vide hvorledes jeg har det i min Ensomhed, og det vilde fornøie mig om det var mig 

muligt at give Dig en Beretning derom. Men det er det ikke. Jeg spiser ikke hos Eyrichs, der ere 

blevne saa fornærmede derover at de have nægtet Hansine deres Mad og Følgen deraf er saa at vi 

begge maa gaae i Byen. - Jeg  spiser i det nye Spisehuus, hvor Maden ikke er meget bedre end 

Eyrichs men har samme Billighed og om Aftenen er jeg undertiden ude. Saaledes har jeg været hos 

Svogrene, Ammundsens og iaften skal jeg til Aug. Schmidt. I Søndags tog jeg alle mine Maaltider 

hos Lindal og endte Dagen der med en langvarig Udflugt. 

  Jeg har ikke hørt fra Din Moder i flere Dage og veed fra den 23de ikke hvor hun er. Dersom hun er 

i Hornsyld skal dette Brev gjælde baade Dig og hende. Jeg nægter ikke at jeg har en Frygt for at hun 

er bleven syg ovenpaa A[?] og andre Anstrængelser. De to Billetter jeg har haft fra hende have 

derimod givet tydelige Vidnedsbyrd om Velbefindende. Nu begynder min Rystelse og jeg kommer 

derfor til at holde op. Men jeg vil takke Dig kjære Agnete for al Din Kjærlighed og bede Dig hilse 

Din Moder, Thorborg og de kjære Smaa, fra Din hengivne Fader 

Ant. Levinsen 

E.skr. Din Moders Pakker ere ankomne.   

 

Anton Levinsen  til Agnete Thorborg: 

Kbh 6 Jan 1884 

Kjære, hjerteelskede Agnete. 

I en Billet til Thorborg har jeg lovet dig et Brev der skulde blive 7 Alen lang. Dette Løfte er for 

overdrevet, umulig at opfylde, men ved at begrænse Løftet vil jeg nu søge at opfylde det og begynde 

med at ønske dig et glædeligt Nytår. 

Og derefter vil jeg takke dig fordi du sendte mig min Yndling den lille Holgers Billede. Det ligger i 

dit Brev og jeg har det tilligemed min Stolthed - din smukke Haandskrift - at see paa i mine mange 

ledige Øieblikke og at forevise for Andre ved passende Leiligheder. 



 

 

  August er reist idag. I Forening med ham have vi her tilbragt en meget fornøielig Juul. Jeg har 

været i høi Grad disponeret til Morskab og Glæde i Julen, deels fordi jeg har befunden mig vel, 

deels og maaskee fornemmelig fordi August mødte til Julen med Characterer saa gode, ja vel endog 

bedre end han har haft nogensinde før. Han er nu Nr 4 i 5 Classe og jeg har nu den faste Tro om 

ham at han har faaet Interesse for sine Videnskaber, og at han vil gjøre sig Umage for at forfremme 

sig i dem. Du veed hvilke store Tanker jeg altid har haft om denne Drengs gode Gaver; kjender lidt 

til min Sorg over at han i Begyndelsen kun daarlig vilde bruge dem, fatter derfor at min Tak til Gud, 

der i den Sag uden al Fortjeneste fra vor Side har vendt Alt til det gode, er stor og oprigtig. 

  Til Julegave har jeg foræret din Moder og August Løfte om en Reise til Paris i anstundende 

Sommerferie, for at besøge Sophus. Din Moder som altid er ængstelig bekymret for at berøve mig al 

min Frihed, begynder nu at speculere paa at faae mig tøiret medens de ere borte bl.a. at faae mig i 

Huset hos Ammundsens hos Fru Lange og flere Steder: at faae mig ud til Sæby [hos Lorents 

Levinsen] m.m. Jeg leer af alle hendes Planer og mener at naar de først ere reiste bruger jeg mit eget 

Hoved, min egen Frihed og gjør hvad jeg selv vil. Men nu kommer jeg i Tanker at jeg har hørt Tale 

om at Du og Holger og Atta engang i Tiden skal herover for at bruge en Cuur for Sidstnævntes 

Øine. Jeg siger ikke mere end blot dette: At du kunne komme og i Forening med vor Pige Hansine 

holde Huus for mig, Holger og Atta, O sikke Løier, kjære Agnete!  

  Denne Plan, om jeg ellers kan komme til at dele den med dig og med dit Bifald, maa vi nu 

aabenbar være noget varsomme med, maaske [?] holde hemmelig: thi din Moder, der Intet vil miste 

og gjerne have baade i Sæk og i Pose, vil strax gjøre den Indvending at hun ikke vil svigte dig, ikke 

tillade at du kommer medens hun er borte. 

  Hertil svarer jeg: det kan jo indrettes saaledes at Du deler Dig og er her endnu naar de komme 

hjem med deres Reiseberetninger. Desuden bliver Dit Besøg og Attas Cuur vel paa en længere Tid. 

Sagen lader sig efter min Mening let ordnes, naar blot ikke der kommer en Mand i Veien med en 

Slæde: nemlig den at Attas Cuur skal foregaae forinden. I saa Fald er mit Project kuldkastet. Af Din 

Moder har jeg med Glæde hørt at Atta er bleven god og velopdragen siden jeg saae hende sidst. Jeg 

har aldrig tvivlet paa at det vilde komme saaledes; thi hun maa engang blive fornuftig. 

  Ingeborg Holm er her medens jeg skriver og hun beder hilse. Hils Thorborg og Børnene og vær 

overbevist om at jeg elsker Dig af Hjertet. 

Din Fader 

 

Anton Levinsen  til Agnete Thorborg: 

Kbh 29 Jan 1884 

Kjære elskelige Agnete. 

Hjemkommen fra min Reise finder jeg nu at den var og blev en fuldkommen Lysttour væsenlig 

fordi jeg fandt alt saa vel hos Dig og Dine og fordi jeg rigtig opvarmedes ved den kjærlige 

Modtagelse og øvrige elskværdige Omgang. 

Med en hjertelig Tak til Dig Thorborg og Børnene og Hilsen til dem er jeg din hengivne Fader  

Ant Levinsen 

 

Anton Levinsen  til Agnete Thorborg: 

Kbh 6 Juli 1885 

Kjære Agnete. 

Jeg tilbragte igaar en meget fornøielig og festlig Dag paa Herlufsholm, hvor August fik sit 

Borgerbrev og blev udklædt med sin ny Hue. 

  Han fik 1ste Character, og det var jo saa meget godt, men der var dog 4 som havde holdt udenfor et 

Aar, der overgik ham i Point Tal. August befandt sig saavel og staae saa godt til at jeg aldrig før har 



 

 

seet ham mere straalende. Om nogle Dage, naar han har taget en omhyggelig og rolig Afsked med 

sin Ungdoms Eldorado, kommer han hertil. 

  Din Moder havde benyttet min Fravæværelse til at blive syg. Hun er dog idag bedre, men endnu 

svagelig - græder.  

Hermed sender jeg Dig min Moders Portrait, Copie efter min Søster Annas Pastelmaleri. [Anna 

Levinsen g. m. Christen Olsen, Randers]. 

Din hengivne Fader 

Ant Levinsen 

 

 

   
 

August Levinsen                                      Det omtalte portræt af Ane Kirstine Levinsen. 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Kbh: 

Hornsyld den 13de Sepbr. 1885 

Kjære lille Agnete! 

Tak for Brevet idag hvoraf jeg ser at Du og lille Adda har havt en behagelig Overrejse. “Generalen” 

som Grev Rantzau kalder ham, i daglig Tale Ogger kaldet, rejste saa af med Kadine til Staxrode i 

Fredags Eftermiddags, og siden den Tid har jeg hverken set eller hørt fra ham. Jeg har nemlig ikke 

siden været paa Rosenvold, saa Gerda maa fremdeles have det bedre; hun var i Fredags feberfri og 

glad men umaadelig træt, saa hun slet ikke kunde sige noget andet end Ja og Nej o.l. Enstavelsesord. 

Til Bjerrum har jeg afsendt brev igaar, han bor enten i Nansensgade eller Fredriksborggade (den ny) 

eller paa Hjørnet af disse 2 Gader; i en Vejviser kan Du let finde Adressen. Gaa nu paa Tirsdag op 

til ham med Adda og hils ham og hans Kone hjerteligt fra mig. I Fredags Aftes paa Apoteket 

sammen med Skive, Thygesen og Jespersen; hos Hastrups ikke endnu men maaske lidt iaften. Og nu 

Farvel for denne Gang, mange venlige Hilsener til min kjære lille Agnete, Adda og mine 

Svigerforældre. 

Din hengivne Jens. 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg: 

Hornsyld den 15/9 85 



 

 

Min kjære lille Agnete! 

Et Par Linier men ogsaa kun et Par sendes Dig her ligesom jeg er kommet hjem fra Basaren; Kl. er 6 

og Posten gaar som Du véd Kl. 7. Jeg tog derover Kl. 1½ og lod Maren kjøre med, jeg tog derfra Kl. 

4. Da jeg kom hjem sad Fru Erichsen og ventede - hun var nemlig blevet syg; det er et mærkeligt 

Træf at Skovriderens altid har det Uheld aldrig at træffe Dig hjemme; jeg erklærede 

overensstemmende med Sandheden at den første Tur vi gjør bliver til dem. Vejret var truende 

imorges men har dog været ret skikkeligt i løbet af Dagen. En Mængde Mennesker var i Dybdal 

Skoven og der er vistnok blevet solgt meget. Jeg kjøbte en dejlig stor Dukke til Adda i lang hvid 

Kjole og med gult krøllet Haar (mon ikke det er den Fru Ruge har lavet, jeg syntes jeg hørte nogen 

snakke noget derom); endvidere en lille yndig Toiletpude til Aggenete og en Pude til at holde 

blødkogte Æg varme; endelig en pæn lille Myrte fra Rosenvold samt en lille Kurv med Frugt til 

Ogger. I Lommen har jeg desuden et Par Humre[?] til et eller andet, jeg véd ikke hvad. Jeg slap alt i 

alt med at bøde 10 Kroner, og det synes jeg er meget naadigt sluppet. I Butikerne saas af Bekjendte 

Frk. Holm fra Borksminde, Frk. Hennerups[?] fra Palsgaard, Fru Brammer en kort Tid, begge Frkk. 

Tillisch, Helvig, Gartneren og Forvalteren fra Rosenvold, Frk. Christensen fra Skjerrildgaard, Frk 

Mølster, Capellanen i Raarup og en hel Mængde andre. Grevinden var der om Formiddagen og 

Greven om Eftermiddagen, idet de ikke begge vilde tage fra Gaarden men skiftes til at være hjemme 

hos hende (Gerda bliver for resten stadig bedre men er endnu meget mat). Taler blev holdt i Skoven 

af Pastor Jacobsen, Provst Skov og Pastor Ingerslev fra Barrit. Det hele var meget pænt med Flag, 

Butiker, Tribune osv. Musik og Sang afvexlede med hinanden. Vett og Wessel havde givet for 150 

Kroner sagdes der. Levy alt det Øl der blev drukket (5 Ankere).  

  Ogger er nu kommet hjem og er skrækkelig, i høj Grad trængende til afbankelse men endnu har jeg 

desværre ikke været oplagt. I Staxrode skal han forresten have været sød men han kom hjem som en 

komplet Vildmand med en som det synes uhelbredelig Tro og Overbevisning om at have Lov til at 

gjøre alt muligt. Naa nu er der virkelig ikke tid til mere og derfor farvel min egen lille Pige og hils 

dem alle i dit Hjem hjerteligt fra din hengivne  

Jens.  

Vil lille Adda have sin Dukke sendt skal jeg sende den; kys hende fra mig. Jeg forstår ikke rigtigt 

det med Saddelmageren, at jeg skulde engagere ham før Du kom.  

 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Kbh: 

Hornsyld den 19de Spbr. 1885 

Min kjære lille Pige! 

Naa Du synes ikke at én Side hver Dag er nok, hvad tror Du egentlig at jeg skulde kunne fylde ret 

mange Sider med - Livet her er som Du kjender det - akkurat det samme som før 2 af 2 Mandfolk 

højt elskede Kvinder drog ud paa alskens Eventyr og Stevnemøder. Hele Forskellen beror paa at jeg 

den ene Dag gaar til Hastrups, den anden Dag til Apotekerens, at jeg den ene Dag kjører til Barrit 

(imorges) for at tappe “Konen”, den anden Dag kjører til Møgelkjær (igaar) for at hjælpe en 

Malkepige til, lidt hurtigere end det ellers vilde være sket, at blive, hvad hun helst ikke skulde været 

bleven, Moder. Her er i øvrigt ikke noget videre at bestille, saa for den Sags Skyld kunde jeg uden 

stort Tab gjøre mig udtilbens og vise mig et Par Dage i Kjøbenhavn, men jeg synes dog at Turen 

bliver lovlig forceret, og jeg skulle desuden saa have anskaffet en ny Overfrakke, da jeg ikke kan 

vise mig i den gamle, og dertil har jeg foreløbig ingen Lyst. Jeg stiller derimod (med Ogger maaske) 

ved Dampskibet Fredag Morgen i Horsens for at tage imod Jer medmindre Dampskibet skulde 

komme inden Kl. 8, thi i saa Fald bliver det maaske Jer der tager mod os ved Jernbanestationen i 

Horsens; men herom faar jeg jo nærmere Besked inden I rejser fra Kjøbenhavn.   



 

 

  Det er mig en uhyre Glæde at høre at Operationen er godt overstaaet; naar nu ogsaa Resultatet af 

den blot maa være godt; gid jeg kunde se den lille søde Tøs og give hende et Kys for al den Glæde 

hun gjør os begge. Er Adda sød, da kan Du være overbevist om at Ogger uden nogetsomhelst 

Slagsmaal ogsaa er i Begreb med at blive det; det er kun naar han hører Tale om Staxrode at Fanden 

farer i Drengen og gjør ham rebelsk mod al god Orden - han maa være bleven gruelig forkjælet 

dernede, navnlig af en vis Kedian (den yngste af Kadines Brødre), thi om samme fortæller Ogger 

evig og altid. Han bilder sig ogsaa ind at der kun gives én Seng det er værd at ligge i: den han havde 

til sin Disposition i Staxrode; den vil han absolut have forskrevet (Kejseren og Skrivebordet). - 

Ogger og Kristine var for resten igaar i Staxrode igjen, mens jeg var paa Rosenvold for at se til 

Gerda, som nu er i den gamle Helbredstilstand igjen. Idag var jeg med Morgentoget i Horsens for 

selv at kjøbe Betrækket, Snorene og Duskene (4½ Alen og 21 Alen). Jeg plejer ikke at staa saa 

tidligt op men Ogger vaagnede midt i Nat (1ste Gang det er sket) og raabte: Ogger vil over til Du - 

tilsidst grædende da det varede noget inden jeg blev rigtig klar paa Situationen og han derfor vist er 

blevet bange for at han var ene. Han laa saa hos mig men Følgen var naturligvis en mindre rolig 

Søvn og en tidlig Opstaaelse med deraf flydende Beslutning om en hurtig og tidlig Horsenstur. Jeg 

kjøbte en Bøsse - til 50 Øre - til ham og den blev han saa henrykt over at han sagde: Ogger vil give 

en Være.  

  Grev Rantzau sagde igaar at han havde faaet ca 1500 Kroner fra Baronen men der bliver endel 

endnu at indkassere saa at der antagelig indkommer ialt henimod et Par Tusind Kroner, hvilket 

foresten ikke forekommer mig at være saa overdreven meget naar Hensyn tages til, at der har været 

samlet ca. 3000 Mennesker og Entréen altsaa har givet ca. 750 Kroner, men Udgifterne til Musik, 

Telte o. a. m. har jo vistnok ogsaa været meget betydelige. Jeg vilde ønske at du fik Gilbert 

Jespersen min gamle gode Ven at se, da jeg i saa Fald kunde faa en lille Smule at høre om hvorledes 

han har havt det i de 5 Aar, hvorledes han har det og hvad han tager sig for. Hils ham mange Gange 

fra mig hvis Du ser ham og spørg ham om han ikke har Lyst til at gjøre en lille Tur herover - hvis 

han ikke endnu har nogen videre Beskjæftigelse. Spørg Bjerrum om han aldrig som der i sin Tid var 

Tale om kommer nogle Dage over til os med Kone og Børn, vi kunde vel nok have dem hvis da ikke 

Familien er overdreven talrig. - Jeg glæder mig til at faa et Billede af ham og sender herved ét af 

mine til Gjengjæld; jeg vilde ogsaa gjerne have Billeder af hans Kone og Børn, et Ønske Du 

muligvis kan meddele ham. Billede af Gilbert Jespersen ønskes ligeledes i høj Grad. Bring Bjerrum 

en hjertelig Tak for hans Omhu med lille Adda og naar I skilles saa spørg ham om Honoraret; da 

Adda jo er opereret paa Eduard Hansens Klinik og der altsaa dog muligvis bliver et saadant at 

betale. Laan i paakommende Tilfælde Pengene af din Fader og jeg skal da en af de første Dage af 

October afgjøre Sagen med ham. Tilsidst endnu kun et hjerteligt Ønske om at Du og Adda maa 

more Jer rigtig godt i de resterende Dage. Gid jeg kunde undvære jer lidt længere saa at Din Fader 

og Moder kunde have Jert Selskab endnu en Uges Tid og selv faa lidt mere Ro til at se hvad der er 

at se og til at gjøre de mange Visiter, men jeg synes allerede I har været borte en Evighed og vil 

nødig have denne gjort endnu længere. Og nu mange Kys og Omfavnelser til mine to søde Piger, jeg 

længes efter Jer og glæder mig inderligt til Hjemkomsten. Bring Hilsener til dine Forældre og 

August med Tak for Linierne i det sidste (nej næstsidste var det nok) Brev, til Onklerne og som sagt 

ogsaa til Gilbert Jespersen, Bjerrum og hans Kone fra din altid trofast hengivne Jens. 

P.S. Det sorte Forklæde kunde jeg ikke faa da der kun fandtes ét saadant, og det tiltalte mig ikke da 

det langtfra var smukt nok til min smukke og yndige lille Kone.  

 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Kbh: 

Hornsyld den  21/9 85 



 

 

Min kjære lille søde Pige! 

Du forbauses vist over min Produktivitet i Retning af Brevskriveri, aldrig før har jeg, tror jeg, 

skrevet som denne Gang. Brev hver 2den Dag fra mig er jo noget uhørt, men jeg opflammes af 

Bevidstheden om at kun faa eje en saadan lille Perle som min Agnete, og da jeg véd at denne 

mærkelige lille Pige sætter Pris paa at faa Brev fra mig, saa er det jo ikke saa underligt at jeg for 

Tiden sidder ved Skrivebordet fra Morgen til Aften fast bestemt paa at intet i Verden skal faa mig 

fra det inden jeg atter har min kjære lille Pige hos mig. Dette maa dog forstaas som en licentia 

poëtica dvs. Sandhed med Modification. Igaar f.eks. maatte jeg afsted til Stouby for at hjælpe en 

lille Verdensborgerinde til at faa Del og Part i Lyset, Luften og Verdens andre Goder - af dens 

Ikkegoder haaber jeg at faa er vedkommende Spire tiltænkt. Moderen til samme er for resten gift 

med en Søn af afdøde Skovfoged Jensen, Banken; hun blev gift for 2 Uger siden og er 16½ Aar; 

Manden er ansat paa Boller ved Forstvæsenet og skal til Maj være Skovfoged paa Bjerrelide; det var 

paa Deres Bryllupsrejse til Stouby at ovenstaaende Begivenhed passerede. Den 16 aarige nyder nu i 

fulde Drag sine Moderglæder efter de overstaaede Besværligheder.  

  Jeg ser at Du er i Velten, paa Farten uafbrudt, bare Du kan holde det ud. Hver anden Aften spiller 

jeg Whist og drikker Toddy hos Apotekerens men det er ogsaa det eneste Sted jeg kommer, thi hos 

Hastrups kommer jeg kun Smaavisiter da han selv jo ligger og har ligget hele Tiden. - Idag er 

Sadelmageren her, men han kan ikke gjøre den store Læremester færdig uden vi faa mere Plys da 

han har opgivet 3½ Alen for lidt. Han troede nemlig at Betrækket skulde være Reps, der har den 

dobbelte Brede af Plys, og vi mangler ligeledes Silkeknapper til Lænestolen. Jeg skriver nu til 

Wessel & Vett angaaende disse Sager og kan vel saa have dem imorgen saa at det hele kan være 

færdig iovermorgen.  

  Det blæser saa voldsomt, at Frugt blæser af Træerne; jeg haaber I har det mere mildt i Kjøbenhavn 

til de mange Farter. Gid det maa blive godt Vejr paa Torsdag til Sejlturen. Nu faar Du ikke flere 

Breve fra mig medmindre der skulde blive noget særligt at meddele. Fra Hastrups og Apotekerens 

mange Hilsener. Bring dem alle i dit Hjem og alle vore fælles Venner og Bekjendte venlig Hilsen 

fra mig. Kys lille søde Adda og glem ikke din egen Ven 

Jens.   

 

 Anton Levinsen til Agnete og Jens Thorborg:  

Kjb 14 Dec 1885 

Kjære Agnete og Thorborg. 

Hermed Kvittering for modtagne Penge og desuden Tak for Lykønskningsbrev. - Dig min rare 

Agnete vil jeg privat ønske at du paa det Rosendvold Bal maa tage dig ligesaa godt ud som du 

gjorde paa Niels Forpagters Bal. Dengang jeg første Gang opdagede at du havde tilegnet dig 

klædelige og gode Manerer og Fagter, opdagede at du havde forvandlet den lille Plommerkok til en 

henrivende indtagende lille Pige. 

Kjærligst Hilsen til Børnene 

Eders hengivne 

A Levinsen 

 

Anton og Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg: 

Kbh 11 Decbr 1886 

Kjære Agnete. 

Tak for dit Brev - jeg vilde gjerne svare dig ordentlig paa det men kan ikke finde paa eller komme 

efter med at sætte noget ordinært Brev rigtig sammen. Derfor maa du nøies med at jeg fortæller dig 

at jeg har dig meget kjær og med Hilsener fra din hengivne gamle Fader  



 

 

A Levinsen 

 

Kjære lille Agnete! 

Jeg maa sende et Par Ord med Haaben, at I have det godt, men jeg er allerede saa træt og har været 

saa flittig med Julegaver, at du vilde undre dig, om det laa paa eet Sted. Jeg vil i aften pakke Eders 

Pakke, jeg har gjort det Bedste ud af Onklernes Penge, kjøbt og byttet om igjen, saa jeg hverken har 

havt Tid til at tænke paa det Ene eller det Andet,  og det har hjulpet lidt paa min store Sorg, nemlig, 

at Sofus ikke kommer hjem. Du kan tænke dig min Sorg! Han tager ikke til Manchester, men bliver 

paa sin Plads i Paris, og maaske, det er bedst! Jeg bøier mig, kjære Agnete, for Guds Styrelse og 

seer at holdet Modet oppe.  Jeg syede ham en Reisetaske samt 6 Lommetørklæder til og gav ham en 

Bog og sendte det Hele bort igaar. Jeg haaber han skriver og takker dig for din Gave. Han sendte 

mig et deiligt Skrin. Og nu Farvel, kjære Børn! Fader er rask, jeg kryber igjennem. Mere i 

Julebrevet. 

I Adas Æske er en Magnet-Naal til Dyrene, som I maa passe paa. Hilsen fra Moder 

 

 

 

 

 

 

Anton Levinsen  til Agnete og Jens Thorborg: 

Kjøbenhavn  2 Febr 1887 

Min elskede Agnete, mit kjæreste Barn. 

Jeg tænker i denne Tid med kjærlig Deeltagelse ofte paa Dig og stoler paa at Gud vil være med Dig 

og give Alt en god Udgang. 

  Jeg kan nu glæde Dig med den for mit Vedkommende saa sjældne Efterretning, at jeg er saa frisk 

som en Fisk og bliver ved at være det til Foraaret. Sophus kommer hertil imorgen, og jeg gjør sikker 

Regning paa at han tillige vil besøge sin Søster. Skulde han ikke have Penge til det (og jeg nægter 

ikke at jeg vilde ansee det for en stor Skam for ham) saa vil jeg laane ham dem. 

  Min kjære Agnete! Gid Du, din Mand, dine Børn og al din Kreds, maa leve vel. Din hengivne 

kjærlige Fader 

A Levinsen. 

 

Det fylder ei i tomme Maver 

At Visnepolitik man laver. 

Stem paa Ryssel! 

 

Kjære Thorborg. 

Hermed Kvittering for modtagne Penge. 

  Ja, jeg har rigtignok været med til Agitationen mod Venstre her i Byen. Jeg, der i 6 Aar ikke med 

min egen gode Villie har været ude nogen Aften men hjemme og i Seng Kl 9, jeg har nu i 3 Uger 

været paa Vælgermøde hver Aften og faaet min gamle Fædrelandskjærlighed opvarmet til 

Kogepunktet. Mest har jeg fulgt Ryssel op (jeg boer jo nu i hans Kreds) men jeg har været Vælger i 

min gamle (3 Kreds) og der været med til at lyse en gal Præst hjem med en Bergfisk. 

  Jeg er nu, og har været i flere Maaneder saa frisk som en Fisk. Min gamle Fordom eller om du vil 

stærke Tro er bleven bekræftet paa, at min Sygdom er en gammel forgjemt Koldfeber der har 



 

 

behersket mig i 40 Aar og hvert Foraar modtaget mig med altfor aabne Arme. Den kommer nok 

igjen og jeg maa blive ved til min Dødsdag at fryse om Sommeren og svede om Vinteren. 

  Imorgen kommer Sophus hjem, efter modtagen Skrivelse.  Du vil erindre, kjære Thorborg? At 

inden du tænker paa at betale yderligere Gjæld  til mig, skal du først have clareret din Moder og din 

Søster. Jeg tænker saa ofte med Varme paa vor kjære Agnete, der i denne Tid undergaaer en stor 

Prøvelse - med Guds Hjælp gjennemgaaer hun den og vinder Seir. [Frederik blev født 3/4 87].  

  August er nu som du veed hjemme, og dyrker sit juridiske Studium. Nogen stor Læser bliver han 

ikke, men naar han blot nogenlunde passer den daglige Dont og ikke heelt øder det store 

Privilegium han har, nemlig det at han har Forældre der vil betale Alt for ham og ikke forlanger at 

han skal betale det MIndste indenfor sin egen Uddannelse, - saa maa jeg skjøndt nødigt, være 

fornøiet. 

At jeg har været med til saamange Vælgermøder, trods min Døvhed trænger til en Forklaring, 

nemlig den: at jeg til ethvert har mødt 1 Time før Tiden og paa den Maade tilkjæmpet mig ved dem 

Alle Pladsen paa 1ste Bænk lige foran Talerstolen. 

 Til Vaaben alle Mand 

 Hvor Ryssel fører an 

 Hvor Høires Fane veiende ses 

 Hurra for 5te Kreds. 

 

Din hengivne 

A Levinsen 

 

 

 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg: 

Kjbh 17 Juni 1887 

Kjære Agnete. 

Din Søster har faaet et Par Ord fra mig idag i anledning af Rentebetaling og Du maa ikke paa nogen 

Maade blive Stedbarn. Den Synd vil jeg ikke have paa mig, endskjønt mine Breve, Gud veed det! 

med den Besværlighed hvormed jeg skriver dem, hverken er værd at skrive eller afsende. 

  Din Moder skulde ogsaa have et par Ord, men jeg kan ikke mere. Hun maa nøjes med Andeel i dit 

og jeg har anmodet August om at skrive til hende. Siig hende at jeg med Glæde seer at hun bliver 

noget hos Dig i sund Tilstand og saaledes faaer Nytte af sin Reise. Forresten vurderer jeg, at hun 

endnu er paa Rosenvold. Her have August og jeg en flink Pige til at sørge for os.  

  Jeg glæder mig til at have nok en rask Dreng hos Dig til at gjøre Bekjendtskab med, først og sidst 

dog til at Du heldig har overstaaet din Besværlighed. Medens Tiden stod paa kan Du tro at Du 

jævnlig fulgtes af min kjærlige Deeltagende Tanke. 

  Greve og Grevinde Rantzau og deres Børn hilsede jeg med August paa i deres Hotel. De viste mig 

alle megen Venlighed, der selvfølgelig glædede mig. Her bliver der ved med at være koldt, saa koldt 

at jeg ikke med Fornøielse og uden at risikere Forkjølelse kan sidde og dampe paa mine Bænke, og 

at gaae bliver jeg strax træt af.  

  Lev nu vel, kjæreste Agnete, vogt dine Børn godt og tænk stadigt med Venlighed paa din gamle 

Fader 

A Levinsen 

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg: 

Søndag [skrevet med blyant] 



 

 

Kjæreste Agnete! Jeg har ventet med at skrive, fordi jeg troede at komme hurtigt op igjen, men nu 

er 8 Dage gaaede, og ingen Forandring skeet, og nu maler jeg op i Sengen. Lægen kommer her hver 

anden Dag, og ved Guds Hjælp faaer han Bugt med Ondet; jeg er glad, at jeg ikke er paa Besøg 

noget Sted, da der følger meget Griseri og Opvartning med, - men det er ikke let at komme mig her, 

hvor jeg skal ligge og styre Alt, - tælle Penge ud og sørge for, at her er reent og fint til Doctor og 

andre Visiter, og jeg skal netop være fri for al Anstrængelse. I Onsdag vadskede Pigen en 6 Ugers 

Vadsk, og Fader og Augo spiste ude. - Jeg saae dem næsten ikke hele den lange Dag, og Pigen 

havde jo for travlt. Næste Dag hængte hun noget af Tøiet paa Loftet, - og Snoren gik itu, saa det 

faldt ned og blev smurt, - Resten hængte hun i Gaarden, og ½ Time efter øsregnede det, - der sprang 

en Gjord af den ene Balle, af den anden gik Øret, - og her laa jeg og modtog alle disse Hjobsposter 

paa min stakkels Bryllupsdag [28/4] og havde kun én Glæde: at see paa nogle søde Blomster, som 

Nora havde sendt mig. Jeg maa intet nærende faae at spise, saa lunken Thee og Franskbrød er 

Hovednæringen. Vorherre hjælpe mig snart op. Fader er heelt rask, og Gud skee Lov, Du ogsaa har 

det godt med Duen, min egen Agnete. Mon Du saa er i Kirke idag? Veiret er graat, men dog 

temmelig stille. Lad mig nu høre fra Dig snart. Jeg skal skaffe Dig Alt til en sød lille hvid Kjole til 

Ada, jeg veed En, som selv har Smaapiger og Alt i sin Boutik af den Slags. 

Vilhelmine [Rohde] er nu kommen hjem, livlig og kjønere end før, men stakkels Fru Rohde er 

bedrøvet, da hun har mistet sin eneste Søster i disse Dage, - hun var gift og havde 2 Børn, døde nu 

efter den Tredje. Min eneste Søster er jo nu i Fryd og Herlighed over det gode Kald i Nestved, som 

vil bringe dem i med saadan en Mængde Storheder. Ja, det er nu Lykke for dem, og jeg er saamænd 

glad, at Mimi nu kommer fra det Sted, som hun afskyede. 

  Jeg veed nu ikke, hvad jeg skal tænke om min Reise, kjæreste Agnete, jeg veed slet ikke, hvornaar 

jeg kan komme, men Brødrene vedblive at bede om, at det maa blive en Pintsetour, og en Uges Tid 

før kan jeg da vel komme, - ellers er jeg vel død og begravet. Fra Sofus har jeg ikke hørt i en 

Maaned, og det piner mig, da jeg altid er bange, han er syg. Gud bevare ham. Jeg blev næsten lidt 

ærgerlig ved at see Ingeborg komme ind ad Døren, da jeg mente, hun havde lovet at hjælpe Dig, mit 

Barn. Men hun er jo rar og kjærlig alligevel. Hils nu Mand og Børn. 

 

 

 



 

 

 
 

Latinskolelektor Mikkel Schmidt (1815-99) & Mathilde f. Borberg (1826-92)  fra Horsens under et 

besøg hos sønnerne i Kbh. ca. 1887.  

Øverst til venstre grosserer Axel Schmidt (1855- ) og hans kone Vita f. Faber (1858- ). Deres to 

piger Ellen f. 1883 og Polly f. 1884 sidder forrest på billedet. 

Til højre karikaturtegneren Alfred Schmidt (1858-1938). Hans kone Henna f. Faber (1861-1922) 

med deres søn Erik f. 1886. De to svigerinder var søstre. 

Anton Levinsen til Jens Thorborg: 

 Kjøbenhavn 3 Februar 1888 



 

 

Kjære Thorborg. 

Jeg har idag modtaget fra dig 300 Kr i Afdrag paa din Giæld til mig. Denne er nu fra 11 Decbr 1887 

til Rest 1200 Kr, og jeg skal saa snart det bliver Opholdsveir gaae ned i Banken og afskrive 

Afdraget paa Obligationen. Med megen Tilfredsstillelse og stor Glæde har jeg af dit Brev seet at Du 

nærmer Dig det glædelige og betydningsfulde og vigtige Tidspunkt: at du bliver giældfri. Er først 

dette naaet kommer der først det rette Sving,  den rette Alvor i Arbeidet for de gamle Dage, de 

Dage, man være gammel eller ung, da man ikke kan arbeide længer. Den Tilfredsstillelse der ligger 

i at man stadig og vedholdende skal giøre det og gjør det, er saa stor og gavnlig at man da først 

rigtig lærer Hemmeligheden i al Husholdning og Øconomi: nemlig at Udgiften aldrig maa nærme 

sig, langt mindre overstige Indtægten. 

  Vor Moder er nu - saalænge det varer - atter rask og vel - efter sit sidste Anfald. Med dette fik jeg 

den Tilfredsstillelse at hun endelig blev undersøgt af Holm, og da han ikke, som han i Form af 

Formodning havde udeladt sig med [?] har afgivet hende til en Specialist, maa jeg deraf slutte at 

hendes Sygdom ikke er farlig men kan magtes af ham. Han er nemlig som de fleste Læger ikke til at 

vride et Ord ud af, og skal nok vogte sig for til Patienterne eller andre at røbe Facultetets 

Hemmeligheder.  

  Men, som Faren [?], den hellige Grav er ikke vel forvaret endnu. Hendes Quinde Sygdom, den 

saakaldte Regel har altid været besværligere for hende end for de fleste andre Quinder. Det er saa 

temmelig en selvfølge at det for hende maa blive besværligere end for andre Quinder, engang med 

Guds Hjælp at blive den qvit og ledig. 

  For Dit Tilbud om at Agnete naar det kniber maa komme herover og tilsee hende, skal Du og hun 

have min hjerteligste og kjærligste Tak. Jeg vil med største Glæde tage derimod forudsat at 

Aarstiden er noget mildere og bedre end nu (for [?] Skyld). Vor Moder siger at naar Agnete skal 

herover skal hun selv være rask, ikke syg. Vi ere nu ikke forvænnede med Overensstemmelse i 

Meninger, men dette [?] overvindes let af en større Magt. 

  Jeg har haft indtil idag 4 a 5 lykkelige Dage, idet min Broder Lorents, som Agnete veed: min 

bedste, kjæreste Omgang har besøgt Byen og sin Søn [officeren Anton Levinsen]. 

  Et helt Aar er nu gaaet for mig med et tidligere ukjendt: ret godt velbefindende, der foruden andre 

gode Ting ogsaa yttre sig ved at min Tungsindighed er skudt tilside eller dog taalelig. Det er en stor 

Glæde for mig og jeg takker Gud for hver god Dag der gaaer.  

  Min Søster Madsine kommer til April herover at boe. Ogsaa Lorentz haaber paa i dette Aar at søge 

sin Afsked og komme her til Byen. Lever jeg derfor til 1889-90 kan jeg derfor belave mig paa at 

have mine to yngste Sødskendes daglige Omgang. 

Denne Billet er saa lang at den er baade til Dig og Agnete. Hilsen til Børnene Eders  

A Levinsen 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg: 

Hornsyld den  30/6 88 

Kjære lille Agnete! 

Det er i Sandhed en bedrøvelig Efterretning Du idag bringer mig med Hensyn til din kjære Søster. 

Saavidt jeg kan forstaa af din Brev, er det aarelange vrange Forestillinger i en bestemt Retning det 

drejer sig om; og da hun selv er klar over det vrange maa det have pint hende forfærdeligt. Hvor alt 

dette dog bedrøver mig. Godt er det dog, at hun omsider har brudt Tausheden. I bør paa ingen 

Maade opsætte at gjøre hvad der kan gjøres; faa hende endelig hurtigst mulig til Aarhus - det er jo 

vist ubetinget det rigtigste; tag intetsomhelst uvedkommende Hensyn. Kan Du i nogen Henseende 

være Nora til Hjælp og Trøst ved at blive hos hende en Tid saa bliv endelig og tag hverken Hensyn 



 

 

til os eller Dig selv; vi længes ganske vist alle inderligt efter Dig men her forekommer det mig at 

Hensynet til Nora maa være No1.  

Lille Bror er sød og yndig og løber nu rask om baade inde og ude. Naar jeg spørger ham “men hvor 

er lille Mor og lille Holger” saa sætter han et meget alvorligt Ansigt op, ser ud af Vinduet og siger et 

klynkende “æ”; glemt Jer har han ikke, det kan jeg se paa ham. Lille Adda lod jeg idag lørdag blive 

hjemme fra Skolen da jeg maatte ud med Vognen tidlig og hun ikke kunde gaa som Følge af øsende 

Regnvejr. Efter Middag lod jeg Peter kjøre hende til Skjerrildgaard, men Ruges lod hende kjøre 

igjen, da baade Edith og Bitten laa af Mæslinger - da de ventede hende kunde de gjerne have sendt 

Bud om at hun ikke skulde komme. Imorgen skal jeg med Toget om Eftermiddagen til Klakring, og 

jeg agter da efter Sygebesøget at spadsere til Juelsminde saa meget mere som jeg idag modtog en 

Invitation fra Helvgs. Modtag nu tilslut selv og lille Holger en kjærlig Hilsen fra Adda og mig. Gud 

give at alt snart maatte blive lidt lysere for den kjære stakkels Nora, bring hende og Faber en 

hjertelig Hilsen. 

Din hengivne Jens 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg: 

Hornsyld den 4/3 89 

Kjære lille Mor! 

Endnu har vi intet hørt fra Dig - vi har jo om Søndagen paa Grund af Banestansningen ingen Post - 

men forhaabentlig kommer der idag Brev med gode Efterretninger. Her gaar alt meget vel; Lille 

Bror ligger om Natten hos Babais, det forlanger han meget bestemt; det er morsomt nok da han 

aldrig før har villet gjøre mig den Ære. Igaar besøgte Adage og Gvis Frk. Willemoes som nu er i 

Orden i sit nye Kvarter. Idag skal vi alle til Fastelavnskaffe K. 2 Eftermiddag hos hende; Carstensen 

ligesaa. Frk. Willemoes har sendt en dejlig Potterose med mange Knopper om til Dig. Bois taler om 

Mois med et vist Vemod som om en for længst Afdød. Lises Fader var her igaar og vi blev da enige 

om at vi kun skulde beholde hende til Maj mod at jeg betalte hende Halvdelen af Lønnen (altsaa 20 

Kroner for i Vinter) istedetfor som sædvanlig 1/3. Nu kommer Mikkel Altram. Farvel kjære lille 

Nete vi savne og elske Dig.  

Din Jens. 

 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg hos søsteren Nora Faber: 

Kbh. 9 Marts 1889 

Kjære Agnete. 

Jeg maa sige Dig en hjertelig Tak fordi Du har trodset Snee og Slud og ydet Din kjære Søster Din 

kjærlige og trofaste Hjælp i hendes Sygeleie. 

  Hils hende kjærligt og hjerteligt fra mig og bed hende om at være ved et saa frit og freidigt Mod 

som mueligt. Gud har nu været hende saa god og naadig, og bliver hun endog ikke fri for alt hvad 

der nager saa kommer hun dog til at vise ham sin Taknemmelighed ved i Taalmodighed at bære den 

Lidelse i Fremtiden der muelig ikke kan tages fra hende. 

  Jeg vilde gjerne skrive mere, men det anstrænger mig formeget. Dog maa Du endnu sige den kjære 

Søster at hun bør holde et stort og godt Haab oppe, Hun kan nu erfare af mit Exempel at Lindring og 

Glæde kan komme ved Guds Hjælp naar man mindst venter det, idet jeg nu i et Par Aar har faaet 

min Tungsindighed paa Porten og jeg Uværdige ved Guds store Naade nu et Par Aar har glædet mig 

ved et Velbefindende som jeg ikke har kjendt i mange, mange Aar. Og nu ønsker jeg for dig min 

kjære Agnete, at Du naar Du kommer i Dit Hjem maa finde Alt vel med Mand og Puslinger. Hils 

dem alle hjerteligen fra mig. 



 

 

Kommer denne Besked formedelst Snee ikke til Dig inden Du er reist, da betragt dem som skreven 

til Leonore; thi den er virkelig ikke værd at eftersende. 

Din kjærlige Fader 

Anton  

 

Note: Nora led af en sygdom i sindet, som tidvis krævede særlig omsorg.  

Jens Thorborg til Agnete Thorborg til barnedåb  hos Nora: 

Hornsyld den 10/3 89 

Kjære lille Agnete! 

Endnu engang vil jeg sende Dig et Par Ord for at lade Dig vide, at vi nu har det noget bedre alle 

sammen. Andreas er nu omtrent rask og Rygerne og de andre Patienter mig selv iberegnet ligesaa. 

Jeg [lakune] Klakring og har havt 2 Natteture [lakune] den tid Du har været borte; jeg har [lakune] 

Dagen været meget beskjæftiget. Iaftes [lakune] Frk. Willemoes, det blev nemlig ikke til noget 

iaftes. Adda og Holger ere til Danseøvelse idag i stedet for i Fredags - Danselæreren var da borte. I 

Barrit er der kommet en lille Søn. I har havt rigtig smukt Vejr idag til Barnedaaben, jeg haaber at alt 

er løbet vel af og at Nora har det godt. Ja nu da jeg jo snart faar Dig at se min kjære elskede lille 

Pige vil jeg “slutte min snige[?] Skrivelse” med mange venlige Hilsener til hele Præstegd. 

Din hengivne jens. 

 

Anton Levinsen til Agnete Thorborg: 

[udat] 

Kjære Agnete. 

Hermed sendes de ombyttede Sko, der er en halv Tomme længere end de andre og som jeg derfor 

troer at være store nok. Overdrives maatte Sagen jo ei heller. Jeg kom hjem Kl ved det Lag 10 efter 

en hurtig og behagelig Reise og maatte igaar op Kl 7-8 for at følge Din Moder paa Banegaarden. 

Hun tog til sin Søster [Petra] i Nestved og kommer hjem paa Lørdag. Det venligste og bedste 

Indtryk har jeg bragt hjem fra min Tour. I første Række af mine gode Oplevelser pranger 

selvfølgelig al den Kjærlighed og Godhed Du tilsyneladende har saa let ved at vise og som jeg af 

mit ganske Hjerte evig skal blive Dig taknemmelig for. 

Der  vedlægges en lille simpel Morgengave[?] til hver af Børnene. Du fatter let hvad Enhver skal 

have og skulde Du tage feil, er Ulykken ikke større end at Du aabenbar kjender deres Smag og 

Eiendommelighed bedre end jeg. 

  Hils Thorborg og tak ham for den kjærlige Godhed han har viist mig. Iligemaade Apothekeren 

[Westphal] og Frøkenen. 

Fra August har jeg og bestilt en lille Billet til Dig. Din kjærlige Fader 

Ant. Levinsen 

E.Skr. Faaer jeg atter Leilighed dertil vil jeg virkelig gjøre en Udflugt til Rosenvold og Stouby. Nu 

kan Du foreløbig sige (med Sandhed) at en saadan var paatænkt men blev forhindret derved at 

Thorborg fik Brug for Befordringen og det blev senere Regnveir. 

 



 

 

 

Anton og Alvilda Levinsen i deres hjem i København 

 

Anton Levinsen til Jens Thorborg: 

Kjøbh. d. 28 Octbr 1889 

Kjære Thorborg 

Den hjerteligste Lykønskning med den lille Pige [Alvilda] og de bedste Ønsker om at Agnete 

lykkelig og vel maa overstaae sin Besværlighed i hendes Hoved. 

Min  Hustru ligger endnu tilsengs og kan selvfølgelig ikke skrive. Vi haabe hver Dag atter af faae 

hende paa Benene. Hun er under Din Collega Dr. Nicol. Holms duelige og daglige Tilsyn. 

Kjærligst Hilsen til Alle og fra Alle 

Din hengivne A. Levinsen. 

 

Til Thorborg alene. 

Alvilda (hvis Sygdom, den gamle, jeg antager Du kjender) har denne Gang haft sit Tilfælde 

alvorligere end nogensinde før. Hun har nu i 8 á 9 Dage (jeg veed ikke nøiere) lagt i stærk Blod 

Udtømmelser og Holm har endnu ikke faaet Blodgangen standset - Iis paa Maven nu i 2 Dage (ikke 

Nætter) synes idag Formiddag at have gjort nogen, ikke fuldstændig Virkning og han har stillet i 

Udsigt om Virkningen ikke idag er fuldstændig, at en ny Cour til Indvirkning directe  paa de indre 

Dele, skal anvendes. 

  Den sjælelige Tilstand i en saadan Sygdom er af megen Betydning - Vi og hun lide meget ved at 

hun vedvarende vil styre Huset og staae for det Hele, forglemmende at Mand, August og Pige hver 

er Karl for sin Hat. Paa Grund af min Døvhed og at jeg slet ikke kan høre hvad hun siger og kun 

dermed forøger hendes Utaalmodighed, er jeg henvist til August og Frk. Ammundsen og har ondt 

ved at være inde i Situationen til enhver Tid, da Aug og er en Trykfar som Holm. 



 

 

Hos Holm skal jeg tærske ethvert Ord ud med en Pleil, og det gider jeg ikke. Han har endnu ikke 

været her idag. 

Jeg har ikke mindste Frygt for at Tilfældet er livsfarligt endnu og jeg haaber at Sygdommen er snart 

overstaaet. 

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg: 

[ca 6/11] 

Min lille Agnete. 

Jeg blev skamfuld at du sendte mig Gave paa din Fødselsdag, men 1000 Tak, og meest Tak for 

Brevet. Den gode Gud holde sin Haand over Eder. Vi skrev jo ikke, hvor daarlig jeg var, - men 

denne Gang var jeg nær bleven borte, - disse 3 Uger [har været] strenge. Nu var jeg een Time oppe 

igaar, Hedevig klædte mig paa, idag laver hun Boller til mig. 

Din Fader har været saa god og er saa glad ved at beholde mig -, jeg var selv saa rolig ved at gaae 

bort.  

Hils og skriv og Tak. - Kys Børnene. Fortæl mig Alting. Tak for alt. 

Fra Nora Intet hørt. 

Hils Charlotte og Johanne V. fra mig. 

Mon du kan læse dette. Jeg kan ikke bedre.  

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg:  

 d 16 Jan [1891] 

Min egen elskede Agnete! 

Det bliver naturligviis mig gamle Stakkel, der skal besvare dit søde, kjærlige brev, hvori ret var 

skrevet ud af dit Hjerte og derfor gik til Hjerte, tusind Tak derfor! Jeg tænker nok, Candidaten 

[August] engang selv skriver, men du længes efter at høre om os, veed jeg, og derfor  bruger jeg 

denne stille Aften, mens Lampen lyser, Fader læser, og Ilden brænder deiligt til at fortælle dig Lidt 

om disse velsignede, glade Dage, saa fulde af Tak og Fryd. Gid du havde været her, da han kom 

hjem saa straalende og fortalte det, - saa spiste vi Suppe Steg og Æbler, og Vinen flød, og jeg 

udbragte Candidatens Skaal, dernæst Faders med Tak, fordi han havde holdt ham saa godt i Ørene, - 

og da Ingen vilde udbringe min Skaal, gjorde jeg det selv, og de drak den med Glands. 

  Lige derpaa kom Lise og Caroline og Fru Rohde, som havde hørt det ved Universitetet, Augo gik 

saa til Onklerne, der ere umaadelig stolte af ham og gav ham 50 Kr og Invitation til Selskab Dagen 

efter, og samme Aften vare vi bedte til Axel Schmidts sammen med Onkel Mikkels [Michael 

Roedsted Schmidt, far til Axel], og de kom jo Allesammen jublende og tog imod os, da Mikkel 

havde været paa Universitetet. Det var en rar Aften, og næste Dag fik vi saamange Kort herfra Byen, 

at Posten spurgte Pigen, hvad her var paafærde, og Gratulanter kom hele Dagen, først Augos Ven 

Baron Rosenkranz, som spiste Frokost med og dernæst drak Glas med de besøgende Fruer og 

Herrer. Jeg kunde knap blive pyntet til Onklernes Selskab for Visiter, men afsted kom vi da 

gladelig, og der var saa Axels og Mikkels, jeg synes, du skulde gaae til Onkel Mikkel [i Horsens] og 

høre om os. Fredag var her en Mængde, og jeg var næsten halvdød, og saa kom gamle Fru 

Arctander om Aftenen og fik Fader saa lystig, at de spillede Whist til Kl 11½ med mig søvnige 

Stakkel. Lørdag var Augo bedt til Juletræ og dandsede hos Natalie Zahle, som ønsker hans 

Bekjendtskab, og Onsdag Morgen drog han til Næstved for efter Bohns [Petras mand pastor Bohn] 

Invitation at følge med dem til det store Bal paa Herlufsholm d. 14, og han er endnu ikke kommen 

hjem. Nu har du altsaa her et lille Omrids af vor Jubel-Uge, - igaar kom Constance og idag Helga, - 

saadan kommer der hver Dag endnu en Gratulant. Agnes Ehlers kom og saa alle Husets Folk her 

omtrent, ja vi have seet megen Venlighed. Og nu slutter jeg med den Forsikkring, at vi blive 



 

 

ellevilde, naar du melder din Ankomst med Fr.[f.1887]. Augo skal nok boe hos Onklerne, og du 

have hans Stue. Den gode Gud lade det skee snart til Lykke og Glæde. Hils dem alle, kys mine søde 

Unger fra Bedsterne. 

Fader er i straalende Humeur. 

Jeg haaber da, min kjære gamle Ven, Ane [ Jens’ mor, Thorborg] er rask. Hils hende 1000 Gange. 

Tænk jeg har Dine Pebbernødder endnu. Enhver Gjæst har smagt et Par tilligemed Gratulanter. 

Pebberne ere brillante. Constance bad om Opskriften. Gjem dette brev til Minde. 

 

August Levinsen til Agnete Thorborg: 

26-1-91 

Kjære Agnete! 

Endelig vil jeg da en Gang sætte mig ned og skrive dig til og ret af Hjærtet takke dig og eder alle 

derovre for al eders Venlighed og Deltagelse, baade for den, som I altid have vist mig, og for den, 

som I have vist mig i den sidste glædelige Anledning. 

Jeg har, som du vel kan tænke, levet saa nogenlunde i Sus og Dus lige siden d. 4de Januar; 4 

overordentlig fornøjelige Dage tilbragte jeg i Næstved og paa Herlufsholm, hvor jeg overalt blev 

modtaget med megen Venlighed. 

  Nu begynder jeg for Resten saa smaat at blive kjed af dette absolutte Dagdriveri, som jeg har 

hengivet mig til i denne Tid; i hvert Fald bliver det jo for længe at være uden nogen Virksomhed til 

d. 5te Mai, da jeg skal ind i hs Majestæts Garde. 

  Onklerne vare her iaftes som sædvanlig; de ere meget opsatte paa, at du skal komme herover i en 

nær Fremtid, da de ville arrangere en lille Selskabelighed, hvor du naturligvis skulde spille første 

Violin, og de have deres Grunde for ikke at opsætte den for længe. 

  Vi andre ønske selvfølgelig ogsaa snarest muligt at se dit milde Ansigt, og da du selv formodentlig 

heller ikke har nogen Grund til at trække det længere ud end nødvendigt, glæder jeg mig til engang 

med det allerførste at hente dig paa Stationen. Du maa altsaa studere Aviser og Telegrammer 

grundigt, og saasnart der en Dag er aabent Vand, maa du snøre din Randsel, og, hvis et Brev ikke 

kan komme hurtigt nok, telegrafere herover, at Rejsen er tiltraadt. 

  Onklerne have tilbudt, at jeg maa bo nede hos dem, medens du er her, hvilket jo er meget bekvemt 

for Moder og ogsaa ret behageligt for dig, da du jo saa kan komme i Enebesiddelse af mit Værelse.  

  Igaar havde vi et forrygende Tøvejr; Gaderne flød, og Snelaviner styrtede ned fra Tagene; vi 

begyndte at glæde os, men vistnok lidt for tidlig; idag staar Temperaturen omtrent paa Frysepunktet; 

men et Omslag i Vejret er der aabenbart indtraadt ogsaa her i Landet lige som i Udlandet; og efter 

hvad meteorologisk Institut beretter, vil det ikke vare længe, inden Bælterne ere aabne. I Haab om, 

at vi snart maa mødes, og at alt til den Tid maa staa vel til, slutter jeg med mange venlige Hilsener 

til Thorborg og Børnene og en hjertelig Tak for alt, alt godt. 

Din inderlig hengivne Broder 

August Levinsen. 

 

Adda (9 år) og Jens Thorborg til Agnete Thorborg i Bartholinsgade 7,2 i Kbh: 

Hornsyld 12 Februar 1891 

Kære søde lille Moder! 

Nu vil jeg skrive til Dig og fortælle Dig, hvordan vi har det. Du kom forhaabentlig godt over Rejsen 

med lille Fredrik? Du kan tro, vi vare glade over, at Du kom af Sted i Tirsdags, for det stormede saa 

skrækkeligt baade Nat, og i Dag er det meget værre. Lille Alvilda sover som en Perle om Natten og 

er saa sød om Dagen, naar vi siger kys Moder, saa kysser hun Jensine. Du kan tro det er forfærdeligt 

at være af med Dig lille søde Mor. Nu skal Du ikke lade, som jeg glemmer min elskede, lille 



 

 

Fredrik, men sige til ham at jeg vil græde, hvis han ikke snart kommer hjem til os. Bedstefar og 

Bedstemor og Onkel August og Onklerne gøre vel en farlig Stads af ham. Vi har det godt 

allesammen paa det ene nær, at Du ikke er hjemme og kan pryde vor Stue med dit søde, venlige 

Ansigt. Men nu maa vi jo blot være glade og tænke paa, Du er glad ved at være hjemme hos 

Bedstefar og Bedstemor. Du kommer jo snart hjem med Bror og Dit lille kærlige Ansigt. I Gaar 

havde vi hverken Far eller Mor til Aftensbordet, da Far var omme paa Apotheket. Du skal ikke vise 

nogen dette her Brev, for det er skrækkeligt skreven. Lille Alvilda vil hilse Dig da hun hører, jeg 

skriver. Jeg skal hilse Dig fra Jensine og Marie og Mathias. Du maa endelig hilse Bedstefar og 

Bedstemor og Onkel August og Fredrik og Onklerne fra mig. Men især hilses min kære Moder fra 

Din Datter 

Astrid Thorborg. Skriv snart. 

 

Kjære Agnete! Jeg haaber, at I kom godt fra Rejsen. Jeg havde glædet mig til et Par Ord fra Dig 

idag, men Mikkel kunde ikke klemme Posttasken for selv den mindste Antydning af noget saadant. 

Vi har det alle ved det gamle, Nøtter [Alvilda] gjør sit sædvanlige Vrøvl om Dagen men er er stille 

som en Mus om Natten. Hils alle hjerteligt fra  

Din hengivne Mand. 

 

Jens Thorborg til Agnete Thorborg: 

Hornsyld 16/2 91 

Min kjære lille Agnete! At Du først faar Brev idag er fordi jeg vilde afvente dit lovede Søndagsbrev 

og dette kom først idag til stor Sorg for Holger igaar paa Fødselsdagen. I maa ikke have afleveret 

det i ordentlig Tid. Det glæder mig at høre at I har det godt begge to og at [lakune] saa behageligt 

for Jer. Vi har det [lakune] godt her hjemme, noget tomt naturligvis da vor kjære lille Mor og Bror 

ere borte men det gaar dog an. Frøken rejste hjem i Lørdags og kommer nu i Eftermiddag - hendes 

Forældre havde skrevet at hun endelig maatte komme. Imorgen mere - jeg skal ud at kjøre. 

Din hengivne Jens. 

Kan Dine Penge slaa til da lad mig faa et Billede af Dig (Cabinet) og af lille søde Bror. Brug endelig 

alle Pengene.  

 

Jens Thorborg til Fredetik Thorborg (knap 4 år): 

Hornsyld 23/2 91 

Kjære lille Bror! 

Skjøndt jeg jo nu snart faar min kjære Dreng at se igjen, synes jeg dog, at jeg vil sende Dig et lille 

Brev, som Du kan læse sammen med Bedstefar mens Mor og Bedstemor og August er ude at more 

sig. Jeg hørte forleden at Du og Bedstefar har været paa Rundetaarn, og det kan jeg da tænke mig 

har været frygtelig morsomt, da man jo der kan se hele den store By med de mange mange Huse og 

nede paa Gaden ser man en Mængde bitte smaa Mennesker, men blev Du ikke træt af at gaa saa højt 

tilvejrs. Jeg tænker, at Du er bleven en hel lille Kjøbenhavner naar Du nu snart er færdig med den 

første store Rejse, og Du taler vel allerede frygtelig fint. Har Du set Poul, men det har Du vel ikke, 

da det jo ikke er saa let at træffe hinanden mellem alle de mange Mennesker. Vil Du sige til Moder, 

at Fru Jensen har været her idag for at meddele os at hun har engageret en Frøken Hansen til 

Lærerinde, hun har været Lærerinde i 4 Aar ét Sted og hos Pastor Th. Rørdam i 2 Aar, hun er 25 Aar 

og er fra Nyborg, har glimrende Anbefalinger og synes at være en særlig flink og elskværdig Pige, 

Datter af en Skibskaptejn i Nyborg; hun kommer den 2den Maj. Ligeledes kan Du fortælle at 

Frøken Willemoes er kommen hjem og bliver her til Efteraaret, jeg har ikke talt med hende endnu 

men Adda har været nede hos hende med alle Dagbladene; hun sagde at hun havde rejst i Tog 



 

 

sammen med Mor og Dig fra Roskilde. Harald Hastrup har Skarlagensfeber og vi ere jo lidt bange 

for at vi selv skal faa den om til os; Frk. Wachsmütte kommer der ikke i den Tid og jeg gaar heller 

ikke selv derom, da det jo ingen Nytte er til. Iaftes spillede Adda, Frk. W. og jeg Wist og Du kan tro 

at Adda og jeg kunde staa os, vi gjorde det helt af med Frøkenen. Vi vente ikke at Du og Mor rejser 

fra Kjøbenhavn før paa Lørdag og komme saa med Vogn efter Eder i Daugaard - jeg troer nok at 

Toget standser der men det skal jeg dog nærmere undersøge og saa give Eder fornøden Besked. Ja 

nu vil jeg ikke skrive mere til Dig denne Gang kjære lille Bror, vi længes meget efter Dig og Mor 

allesammen og glæder os nu til snart at faa Eder hjem igjen. Du er vel bleven fotograferet sammen 

med Mor i dit fine Tøj. Hils nu Bedstefar, Bedstemor, den store Onkel August, Onklerne der bor 

nede ved Vandet hvor Du vel har gjort Bekjendtskab med Fiskerkonerne og de mange Fisk, og Mor 

og vær selv hilset paa det kjærligste af 

Din egen Far. 

 

Alvilda Levinsen til Agnete og Jens Thorborg:  

Tirsdag [1891] 

Kjæreste Agnete og Thorborg! 

Tak for alt Godt mod mig! Reisen er jo nu overstaaet,  - en skrækkelig Tour over Storebelt, da det 

havde begyndt at storme. I daarlig Tilstand kom jeg hertil, Augo hentede mig, og paa Trappen stod 

Fader og sagde Godaften og tilføiede: jeg har det saa velsignet, saa brillant, saa mageløst! 

Jeg fik lidt Thee, og derefter overleveredes Tøflerne mig, - de ere fine, men jeg kan ikke faae dem 

paa og skal bytte dem. Fader var ret rolig, men af og til kom Udbrud og Ord, som om det kunde 

bryde løs strax. Jeg gik ud i Kjøkkenet og Ingeborg sagde: Ja, jeg veed Alting, thi Herren har hver 

Dag fortalt mig Alt. Han har betalt 30 Kr for det leiede Værelse og sagt det op, og han har sagt, at 

saafremt Fruen ikke er ydmyg og bøier sig, flytter han op paa et tomt Qvistkammer, der henne; og 

jeg skal besørge hans Ting derhen. Herren og Candidaten [August] have drukket Viin hver Dag 

baade Rhinskviin og Rødviin, og Herren siger hver Dag: vi har Raad til Alt, og han har kjøbt en 

Mængde nye Bøger. Bogreolen er under Arbeide, men lavet om i Gangen, og nu er Snedkeren syg, 

saa det trækker ud. I 3 Dage gik Herren med Snedkeren efter et Closet, saa beklagede Herren til mig 

at de intet passende kunde finde, og jeg raadede da til at lade det Hele vente til Fruen kom hjem, og 

det var altsaa opsat.  

  Hun talte meget pent, men det bliver rigtignok vanskeligt at have en Pige, der saadan nyder min 

Mands Fortrolighed. Hun havde ogsaa flyttet alt mit Tøi tilbage i de vante Gjemmer, som jeg maatte 

rydde bort Aftenen før min Afreise. Til mig har Fader ikke nævnt et Ord om Pleiedatter, om Reol 

eller Closet. Jeg gaaer saa stille, han siger, jeg skal see glad ud; men da han allerede 3 Gange uden 

mindste Anledning har holdt lange Taler om, at han af Gud er beskikket til at lære mig Christendom 

og af Guds Naade har faaet det store Hverv at være min Overmand og lære mig Ydmyghed, - saa 

veed jeg ikke, hvor det vil ende. For mig er min kjære Mand sindssyg, mon Fenger seer ham som 

jeg. August, den Stakkel, lader fornøiet og siger Ja til Alt, - det vil jeg ogsaa gjøre med Guds Hjælp! 

og ellers tie stille. Jeg vil gjøre mit Bedste, - jeg vil tage mit Kors op! Til Augo taler jeg Intet om 

Fader, vi bære vort Kors stille, den stakkels Dreng har det saamænd ondt nok, og han tør ikke sige 

et Ord imod. 

  Din Fader farer op ved Lys om Morgenen, - igaar halv sex, idag Kl 7, jeg sov næsten ikke inat, 

men iaften skal jeg huske Pillerne og takke min kjære Thorborg derfor. De venligste Minder har jeg 

om Eder, og det er for Tiden et Lysglimt at skulle give de gamle Klæder bort. Og gid I nu Alle maa 

have det godt! Jeg haaber ikke, I dømmer mig, fordi jeg lod Ingeborg sige mig de Ting, - hun troer, 

Fader gaaer i Barndom og vilde advare mig. - 



 

 

Jeg reiste fra Horsens til Fredericia med Emanuela og Anna P, de vare rigtig søde og henrykte over 

Forlovelsen. De talte med saadan Kjærlighed om deres lykkelige Hjem hos Forældrene, at jeg 

næsten ikke kunde taale at tænke paa mine stakkels Børn. Men du veed, at jeg har elsket din Fader, 

og at det kun er min Kjærlighed, der gjør Tanken om Skilsmisse saa rædsom, hils Alle, - igjen Tak! 

Skriv til Moder. 

 

August Levinsen til Agnete Levinsen: 

Søndag d. 6. December [1891] 

Kjære Agnete! 

Jeg blev ganske rørt over det fortræffelige Dyr, som du sendte mig forleden Dag, og som nær havde 

gjort mig forstyrret i Hovedet; det bliver nemlig om Eftermiddagen, forinden vi stille til 

Elftermiddagsøvelse, ved Appellen oplæst, hvem der er Pakker til, for at de Kl. 6 kunne komme op 

og afhente og kvittere for dem; da jeg den foregaaende Dag havde modtaget en Pakke fra Moder, 

var jeg selvfølgelig aldeles uforberedt paa at modtage flere Pakker og troede, at det maatte være en 

Fejltagelse, lige indtil jeg fik Tobenet pakket ud og læst dit rare Brev. Tobenet kom saa meget mere 

belejligt, som det netop var en af mine Aftener til at levere Madvarer; vi ere nemlig 8, som have 

slaaet os sammen og spise sammen og dele vore Madkurve broderligt med hinanden; i Begyndelsen 

havde vi ikke faaet rigtig System i det, og det hændte da, at vi paa en Dag kunde faa 1 á 3 Sendelser 

og saa derefter i flere Dage enten salte eller kjøbe vor Mad hos Økonomen. Nu have vi allerede i 

længere Tid haft mere Orden i Sagerne, idet hver enkelt har sine “Aftener” i en Periode paa 16 

Dage, altsaa jeg F.eks den 1ste og 2den December; disse Aftener er saa den enkelte ansvarlig for, at 

der er noget at leve af, og forsaavidt han ikke har faaet noget tilsendt, og heller ingen af de andre har 

noget at yde til fælles Bedste, maa han saa sørge for at kjøbe noget; paa denne Maade have vi levet i 

længere Tid og Metoden har vist sig meget praktisk, saa vi alle ere meget tilfredse med 

Arrangementet. Du vil efter denne Beskrivelse kunne forstaa, at paa den anden Aften, da det bedste 

jo i Reglen tør forudsættes at være gaaet i Løbet af den første, er en saa pikant Tilsætning som en 

And særdeles kjærkommen, og det omtalte Toben blev derfor ogsaa hilset med stor Jubel.  

  Vi begynde jo nu at glæde os til Julen; det bliver jo en helt mærkelig Fornemmelse at kunne ligge 

lidt i Sengen og ikke at skulle pudse o.s.v. for mig, som jo nu siden d. 5 Mai ikke har kjendt en 

saadan Hviletid; det er en af de store Fordele ved at komme paa Befalingsmandsskolen, at man 

holder Ferier omtrent som andre Skoler, Juleferie paa circa 12 Dage, Paaske 5 á 6 Dage o.s.fr. 

  Jeg havde Brev fra Moder for et Par Dage siden; det er jo sørgelige Tilstande hjemme; men det 

lader jo til, at Fader bliver noget bedre, skjønt han jo nok desværre er en Del svækket. 

Jeg var inde i Kjøbenhavn en Søndag for en Tid siden (Moders Fødselsdag) og opnaaede jo ved den 

Lejlighed at faa Nora og Bitte at se; igaar var jeg nær kommet paa en Extra-Rejse til Kjøbenhavn, 

da der skulde anskaffes et nyt Fortepiano til Skolen, og jeg var med i Kommissionen, der var nedsat 

for at ordne dette vigtige Anliggende; men Enden blev, at en anden rejste, og jeg venter nu ikke at 

komme hjem før Julen. 

Tiden gaar i øvrigt saa jævnt afsted med stor Regelmæssighed og endel Travlhed, jeg har været til et 

Par Baller hernede om Søndagene, men tager for Resten ikke Del i noget hernede. Jeg haaber, at du 

engang imellem enten selv eller ved dine smaa vil skrive lidt til mig; jeg har i den Tid, jeg har været 

hernede foruden min Korrespondance med Moder kun modtaget et eneste Brev fra en Bekjendt i 

Kjøbenhavn og kommer jo saaledes helt ud af alle mine gamle Folder; men til Mai faar denne 

Udlændighedstilstand jo Ende, og jeg maa jo foreløbig trøste mig ved de mange gode Venner, jeg 

har hernede. 

Med mange venlige Hilsener til Thorborg og Børnene din hengivne Broder 

August Levinsen.  



 

 

 

 

 

Sophus Levinsen 

 

Sophus Levinsen til Alvilda Levinsen: 

Paris 20/12 92. 

Min egen kjære Moder. 

  Da jeg ved at Du gaar i Spænding for at vide hvorledes det gaar her, skynder jeg mig at melde at 

Sagen er i orden klappet og klar. 

  Vi har bestemt at om nogle Dage gaa vi hen og blive fotograferede for at I kunne faa os at see. I 

ville holde meget af hende thi hun er en rar yndig Pige i alle Henseender. Det Hele er endnu for mig 

som en Drøm men jeg er jo lykkelig og holder meget af hende og jeg tror heller ikke hun har saa 

overdrevent meget imod mig. Nu skal jeg nok lidt efter lidt sætte Eder ind i Alt, men jeg siger Eder 

forud at jeg har ikke andet end Godt at sige. Hun hedder Marguerite Decam og vil holde meget af 

Eder. I faa hende at see i Sommer, naar vi komme til Kjbhvn. Jeg er hos dem meget ofte som I vel 

kunne begribe og saasnart jeg har endt mit Brev stikker jeg af. Hendes Moder er en meget fin Kone 

men i alle Henseender elskværdig. De spørge altid efer Eder og jeg har vist dem alle Eders Billeder 

saa de kjende Eder jo allerede. I morgen spiser jeg til Middag hos dem, det er knusende grinagtigt. 

  Du kan jo nu saa smaat begynde at tale derom til vore nærmeste. Margot vil skrive til Dig, hun kan 

ogsaa Engelsk. Farvel min kjære Moder hils alle fra Din 

Sophus. 

 

 

Marguerite Decam til Alvilda Levinsen: 

20/12/92 

Chère Madame, 

Je n’ai pas encore le droit de vous donner un nom plus doux, mais vous me permettez, n’est ce pas 

de vous dire que je suis hereuse, vraiment heureuse à la pensée d’entrer dans votre famille de 

laquelle je me montrerai digne. -  



 

 

  J’apprécie tellement les belles et bonnes qualités de notre cher Sophus qu’il me semble facile et 

même  tout naturel d’aimer la Maman qui a du mettre tant de droiture et de délicatesse dans le coeur 

de son fils. 

Chère Madame, jeg vous connais déjà - nous parlons souvent de vous, puis votre photographie que 

j’ai vue exprime une si grande bonté que je me sens tout attirée vers vous - puis encore, et surtout, 

mon fiancé a pour sa Mère un vrai culte, une si parfaite affection qu’il me seait impossible de ne pas 

la partager. 

  J’espère que nous nous connaîtrons bientôt, que nos projéts de voyage pour cet été se réaliseront. 

 Je sais d’avance que vous ne désirez de moi qu’une seule chose: rendre votre fils heureux - c’est 

maintenant le but de ma vie et j’en suis joyeuse et fière mon dévouement et ma tendresse les 

dédommageront, j’espêre de la peine et des soncis qui incombent à un chef de famille. - Nous serons 

deux enfants heureux, j’én suis sûre, bien aimés de nos mères - car la mienne nous confondera dans 

son coeur - elle a déjà pour lui une réelle affection. 

 Permettez, chère Madame, à celle qui sera bientôt votre fille de vous embrasser avec tout son coeur. 

Marguerite Decam. 

 

Note: De blev gift i marts 1893 og kom til København i juli 1893 - familiebilledet s. 98, hvor også 

onklerne og tante Petra er med, må stamme fra den lejlighed. 

 

 

Sophus Levinsen til Alvilda Levinsen: 

Paris 27/12 92 

Min elskede Moder. Jeg fik lige Dit yndige Brev til Marguerite og mig. Jeg giver hende det iaften 

og hun vil blive henrykt ligesom jeg er.  Tusind Tak for Din store Kjærlighed, hun vil ogsaa skjønne 

paa det, thi hun er en god Pige, elsket af alle der kjende hende. 

  Jeg er aldeles forbavset ved at læse Dit Engelsk. Hvordan i Alverden har Du kunnet drive det saa 

vidt; det er jo i den Grad glimrende skrevet at jeg taber Næse og Mund af Beundring. Jeg kan sige at 

jeg har en intelligent Moder. Jeg tilbragte hele Søndagen hos Madame Decam, og vi vare om 

Eftermiddagen henne hos Madame Lassole som holder meget af mig og var glad ved at see 

Marguerite. Om Aftenen vare vi til Middag hos en familie Courbet som er en meget højtstillet 

Embedsmand, men jævne og elskelige Folk. Paa Søndag igjen skulle vi til dem. 

  Julepakken ankom som jeg allerede sagde Dig men jeg har jo ikke rigtig sagt Tak for den, fordi jeg 

skrev paa et Postkort. Skeen og Gaflen ere allerede i Brug og Servietbaandet minder mig saa smukt 

om gamle Bedstefader. Tak, tak. Vi skulle nok skrive til Onklerne men vi ønske at sende Billederne 

samtidig. Hils gamle Fader og Augo og tak dem for deres gode Ønsker. Nu farvel min egen Moder.  

Din Sophus. 

Klokken 8 seer jeg hende, gik den snart var 8. 

 

Nora Faber til Agnete Thorborg: 

Nytaarsaften 92 

Min elskede lille Søster! 

Det er jo en stor Skam af mig, at jeg ikke har skrevet til Eder før, men paa denne Aarets sidste Dag 

skal jeg nu gjøre min Fejl god igjen. Tusind Tak for alt, hvad Du sendte os, det var alt for galt, jeg 

næsten maatte skamme mig over, at Du kan overkomme baade at sy Kjole og Forklæder. Møffe 

[Bartholine f. 1885] kom strax i den og ser meget sød ud, ja den klædte hende forfærdelig godt, og 

Krave[?] og Bog til de andre vare jo ogsaa udmærkede. Pakken kom sammen med vor Dreng 

Torsdag Aften, og da kom der tillige Bog til Anton [f. 1882] og Forklæde til Møffe fra Spøthe[?]. 



 

 

Sofie [f. 21/4 91] var ikke helt fornøjet Juleaften, for hun vilde jo have de andres Sager, de maatte 

stadig gaa i Krogene for hende, hun er jo en svær B[?]bjørn, men det klarede godt, da hun kom i 

Seng og sov paa sine grønne Ører.  

Vi vare i Kirke Kl 5 efter at have spist til Middag, de store [Anton og Bartholine] vare med og sang 

af fuldt Bryst, saa hele Forsamlingen kunde høre deres smaa Barnestemmer, og saa tændte vi med 

stor Jubel Træet. Anton klistrer hver Dag paa Sagerne fra Juleroser, han er stille, men som 

sædvanlig sød og god i høj Grad og glad over at være hjemme.  

  Vi have været en Del Aftener ude, hvad synes Du 5 i Træk, de 3 første hos een[?] Bønderfamilie, 

de 2 sidste hos Paster Andresens og Nielsens igaar. Jeg har saamænd ikke haft det godt, men bedre, 

og jeg synes Tiden gaar bedre ude end naar man al Tid gaar herhjemme; det kan da ogsaa blive trist 

i Længden. Hos Andresens mødte vi til 5 The, som nu er saa moderne, og derefter spillede vi Lotteri 

om dejlige Godter, spiste en festlig Aftensmad Kl 9-10 og kom grumme sent hjem. Der var Dr 

Knudsens, Proprietær Poulsens og en A Grever[?] og Comtessen, saa vi vare en hel Del og morede 

os godt. Hos Nielsen var Børnene naturligvis bedt med, og Bitte [?] blev derovre, skulde komme i 

Morgen først. Knudsens var ogsaa der, og Fru Nielsen trakterede med 3 dejlige varme Ænder og Vin 

til. Hendes lille Dreng er bleven sød og dygtig, det er morsomt at se dem trives saa godt paa et Par 

Maaneder, jeg har nemlig ikke været der, siden han lige var bleven født da forskjellige Planer derom 

ere strandede.  

  Ja det er meget glædeligt med Sofus, men saa sært for os andre, at vi aldrig vil kunne følge lidt af 

deres daglige Liv, men han er bleven gift, det lader jo til det.  

  Møffe er rædsom morsom, hun snakker nu mere Dag for Dag; jeg tænker, hun bliver den livligste 

af dem alle. Sine er hjemme i disse Dage, men Jenny er flink; det var jo meget strængt for Dig lige 

til Julen at blive forladt af Din Kokkepige, hvor var det dog en frygtelig Overraskelse; bare det ikke 

vil gaa ligeledes her, ingen spaar mig godt, og jeg er ikke saa sikker i min Sag, som jeg kunde ønske 

at være. Men brænd dette; jeg haaber, det er Opspind det hele! [Hun har været gravid med Otto, 

som blev født i juli 1893]. 

  Elskede, lille Moster 1000 Tak for Dit rare Besøg, Du har gjort saa udmærket Indtryk paa dem, 

som have set Dig, og det er saa glædeligt for mig at høre dem rose Dig. Især nu med alle Dine saa 

kjærlige [?]t. Et velsignet Nytaar ønske vi Eder af Hjærtet, og saa Farvel for dette Aar. Paa Tirsdag 

skulle vi til Middagsselskab paa Gl Estrup, men jeg er kjed af at tage fra min Dreng [Johannes f. 

1889]. Han kalder alle Dukker og sine Piger Vødde [kusinen Vivis kælenavn], og da jeg i Dag vilde 

lære ham at sige “glædeligt Nytaar” sagde han “læ læ Vødde”, og Anton kalder han under Tiden 

“baba” eller “ma” (Mand). Hils alle Dine fra Din egen Søster  

Nora 

 

Alvilda Levinsen til Agnete Thorborg: 

Søndag [12/2 1893] 

Min egen Agnete! 

Tak for dit Brev, som, Gud ske Lov, meldte mig, at I have det godt, og at Du redder dig tappert uden 

Kokkepige; men Du skal vel have En til Mai, mit Barn? Det kan gaae for en Tid, men jeg synes nok, 

at i Længden voxer det En over Hovedet med saadan en lille Pige, - jeg vil da have en større til 

Foraars-Rengjøringen begynder. Min har formelig Vandskræk, saa jeg er sommetider heelt 

fortvivlet, naar hun prøver paa at bruge det samme Vand til alt Muligt, - uha. Vinteren er meget 

streng at komme over! Jeg taber næsten Modet og har i 8 Dage været saa grusom forkjølet og sidder 

med Vadt om Hovedet af Tandpine og Ørepine. Og saa maatte jeg jo strenge mig an og lade som 

Ingenting, da Mimi boede her hos os fra Mandag til Onsdag. Det var saamænd rigtig morsomt, og 

jeg laa med hende inde i Augos Værelse og han i min Seng, for at Fader kunde blive i Fred i sin 



 

 

egen. Saa vare Brødrene her den ene Aften, og den anden vare vi med dem i Theatret og spiste 

Aften paa Café, - næste Formiddag bedt til Ane Grethe til Frokost til Ære for Mimi, og alt det 

gjorde ikke min Forkjølelse bedre. Dagen efter vadskede vi en Masse Lommetørklæder, Serviether 

og Sligt, - og vi maatte tørre det i Stuerne, da vi ingen Lofts-Ret havde, og det er en Tortur for mig 

Gamle at gaae og røre ved det vaade Tøi. Nu sidder jeg inde og seer at komme mig og kan ikke 

engang gaae til Massine [Antons søster], som ligger daarlig af Apoplexi, som nær havde gjort Ende 

paa hendes Liv forleden. Nu er hun bedre og kan tale og røre sig, men det ender vel nok snart med 

Døden. [Hun døde først 1901]. 

Fra vore Forlovede hører jeg jo jevnligt, og hun sendte mig 12 Sider Fransk forleden, bad mig hilse 

Eder kjærligt, - nu have I vel faaet hendes Billede. Hun mistede sin Fader, da hun var une bébé, og 

kom kort efter i Kloster, hvor hun blev opdraget, til hun var 17 Aar, sendtes derefter 1 Aar til 

England for at lære Sproget correcte, og blev derefter rolig hos sin Moder, til al denne Uro med 

Sofus kom paa. De gjøre deilige Udflugter sammen med hendes Moder, havde besøgt les bonnes 

réligieuses i Klosteret, havde beseet et Landsted i Nærheden af Paris, hvor Margot er født, og som 

de eie endnu, men det er leiet ud for Tiden. Det er kjønt af Dig, mit Barn, at Du laver dem et Tæppe, 

- jeg havde bestemt det Samme, men fik itide dit Brev  og laver nu en Skammel. Vi have sendt 200 

kr, som de kunne kjøbe sig en Brudegave for, - det er saamænd Lidt at give ham, som aldrig har 

kostet os Noget, men bedre end Intet, og nu vilde jeg sende et lille Arbeide fra min egen Haand. De 

have leiet en deilig Leilighed, 1 Sal, fint Qvarteeer, og hun har travlt med sin trousseau, - gid de nu 

maa forstaae at hjælpe hinanden fremad og opad, de kjære To, - jeg ønsker, at hun er lidt practisk, 

men ahner Intet derom. 

  Og nu Farvel for idag, - det gaaer ikke rigtigt med Skriveriet, - Gud bevare Eder Alle! 

Din Moder. 

Hils og kys lille Holger paa hans Fødselsdag [15/2], hvis jeg ei faaer skrevet. 

 

 



 

 

 

Agnete Thorborg, Anton Levinsen, Marguerite Levinsen, f. Decam, Alvilda Levinsen, Petra Bohn f. 

Bøttger, Frederik Bøttger, Sophus Levinsen, August Levinsen og Christian Bøttger. Kbh. 1893. 

 



 

 

 

Jens og Agnete Thorborg med Adda, Holger, Frederik og Vivi ca. 1892. 

 

 

Fra Astrid Thorborg (12 år)  til hendes mor, Agnete Thorborg i Kbh: 

 

Hornsyld d. 23de Juli 1893 Søndag Eftermiddag Kl 3½ 

Min inderlig elskede mère! 

Tak for Dit Brev som jeg blev saa glad over. Jeg er helt alene da Far og Alvilda ere paa Apotheket 

til Middag, Holger og Fredrik i Nebsager Præstegaard. De to vandrede af Kl 1½ i deres pæne 

Vadskebluser og pæne Bukser. Alvilda var yndig i sin hvide Kjole med røde Baand paa Skuldrene 

og sine pæne Strømper og Sko paa. Kl 1 i Fredags kom Fru Brøndum og inviterede Far og Mor og 

Holger og Fredrik og mig. Holger og Fredrik skulde saa komme tidlig om Eftermiddagen og Far og 

jeg til The, hvis jeg kan komme af Sted for Alvilda da Md Knudsen jo ikke maa hjælpe, saa bliver 

det maaske for sent at gaa. Men nu skal jeg jo ogsaa til Horsens saa det gør ingen Ting. Alvilda 

sagde i Gaar saa yndigt smilende: “Uh Vødde længes da saa grusomt efter Mor.” Hun længes ikke 

men hænger meget efter mig, jeg er dresseret til ikke at maatte gaa et Skridt uden at have hende i 

Haanden ellers raaber hun “vænt Adda”.  

  Er Tante Marguerite grusom rar og sød? Vil Du hilse Onkel Sofus og Tante M mange Gange og 

sige jeg glæder mig grusomt til at de kommer her. Jeg har ikke syltet da jeg ikke rigtig tør og jeg 

heller ikke ved hvordan jeg skal bære mig ad. Vil Du sige til Onkel Sofus at naar de kommer skal de 

til Middag hos mig. Jeg haaber da Du har det godt. Hils Bedstemor og sig hun maa endelig komme 

til os i Sommer, hun skal ligge i min Seng og jeg vil baade være lykkelig og god imod hende. Jeg 

skal nok stille ved Horsens Banegaard Torsdag Kl 4-4½. Jeg længes ikke saa lidt efter Dig. Klaudia 

gik til Smidskær Klokken c 4 hun morer sig nok udmærket. Alvilda er meget henrivende og sød. Jeg 



 

 

hjælper Klaudia med Maden og vadsker Sølvtøj af og tørrer af og Alvilda er glad ved at have mig til 

Barnepige. Apothekerens og Dr. J. skal ogsaa i Præstegaarden. Ja! Kære lille Mor nu har Du vist 

faaet nok af min Vrøvlen saa derfor slutter jeg med mange Hilsener til Bedstemor (som jeg elsker) 

og den kære Bedstefar, Onkel Sofus og Tante Marguerite, Onkel August, Onklerne, Frk H. 

Ammundsen, hvordan har Frk H. [Hedevig Ammundsen] det? Jeg har faaet 2 Kyllinger foræret af 

lille Sofus Mor fra Bjerge (med Taksigelsen). Jeg skriver det er mine fordi jeg passer dem. De skal 

gaa til Onkel og Tante kommer, kan Du hilse og sige. Til Slut en Kys til Dig selv fra Din inderlig 

hengivne store Datter Adda. 

 

 

 

 

Jens og AgneteThorborg med Adda stående og de små i vognen ca. 1892. 

 

August Levinsen til Agnete Thorborg: 

Gurre, den 24 September 1893 

Da jeg idag Søndag har nogenlunde god Tid, og Vejret ikke er synderlig indbydende til Udflugter, 

vil jeg benytte Lejligheden til at sende dig et Par Linier i Haab om, at du vil svare mig og lade mig 

vide, hvorledes det staar til i Hornsyld; i denne Tid er jeg jo saa temmelig afskaaret fra den øvrige 

Verden, hvori jeg plejer at færdes, og trænger derfor i særlig Grad til at høre lidt nyt.  

  Jeg har det for øvrigt udmærket; jeg ligger i Indkvarterring hos Skovrider Schade, Valdemarslund i 

Gurre og har fra mine Vinduer Udsigt over den skjønne Gurre Sø og har de berømte Ruiner i min 

umiddelbare Nærhed. Naar jeg er færdig med Øvelserne, staa alle Jagtens Glæder til min 

Disposition, og en dejlig Have paa 5 á 6 Tønder Land og Heste og Vogn etc. ere ligeledes til min 

Raadighed. I det hele ved Skovrideren ikke alt det gode han vil gjøre mig; han har ikke andre end 



 

 

mig og min Oppasser i Indkvartering og lader til at være meget fornøjet med denne Afvexling i den 

landlige Ensformighed; min Appetit, som under dette Friluftsliv er tiltaget ganske fænomenalt, 

foraarsager Skovridergaardens Beboere en varig Glæde, og Skovrideren krydrer alle Maaltider ved 

fra sin udmærkede Vinkjælder at hente snart denne, snart hin Aargang. 

Jeg har ogsaa været en Del paa Farten til Selskabelighed baade i Helsingør og herude paa Landet; 

iaften skal jeg over paa Herregaarden Flynderupgaard, hvor min Kaptain er indkvarteret. Vi have i 

nogle Dage haft større Øvelser mod 1 Regiment (Kjøbenhavnerne); vi have i den Anledning haft 

nogle temmelig alvorlige Marcheture, idet vi ere komne et godt Stykke syd for Frederiksborg; hele 

Egnen har gjenlydt af vor Skyden til stor Sorg for Skovrideren, da vi om et Par Dage skulle have 

Kongejagt her, og han frygter for, at alt  Vildtet skal blive jaget bort.   

  Jeg har med stor Tilfredsstillelse hørt Moders Beretninger om de fornøjelige Dage, som I tilbragte 

sammen i Hornsyld, og beklager kun for mit eget Vedkommende, at jeg ikke kunde være med. Idet 

jeg altsaa henstiller til dig at skrive mig til her i mit landlige Exil, slutter jeg med mange venlige 

Hilsener til Thorborg og Børnene fra din egen hengivne Broder  

August Levinsen. 

Min Adresse er indtil den 2 n. M: 

Cand. Jur. A.L. Sekondløjtnant ved 18 Batl. 2 Komp. 

Adr. Hr. kgl. Skovrider Schade, R. af Db. 

Valdemarslund, pr. Kvistgaard’ 

 

 

August Levinsen 

Alvilda Levinsen til AgneteThorborg: 

7 April [1897] 

Kjæreste, bedste Agnete! 



 

 

Du veed, den elskede Fader er død, - stille og blidt imorges. Hans sidste Ord til mig iaftes var: 

Godnat, lille Alvilde, Sov nu sødt i Jesu Navn! Gud skee Lov for de Ord! Han talte meget med mig 

iaftes, og han sagde, Pastor Steen skulde kaste Jord paa ham, fordi han var hans Sognepræst, skjøndt 

han aldrig har seet ham. Jeg er saa fortumlet, at jeg Intet kan skrive, - han sover saa sødt, og jeg 

gaaer hele Tiden om ham! Gud skee Lov for den blide Død, - Hjerteslaget standsede uden Smerte. 

Augo gik derinde og mærkede Intet, saa kom jeg freidig og mild derind og vilde tale til ham, - kjære 

Agnete! saa saae jeg, det var forbi. 

Jeg kan ikke skrive Mere, - jeg tænker, Begravelsen bliver Torsdag, men nærmere høre I. O, lille 

Agnete! 

Du maa ikke reise med det lille Barn [Johannes f. 1896], din Mand kommer vel. Gud med Eder. 

  

 

  
 

Jens og Agnete Thorborg 

 

Missionæren Bernhard Willer til Jens og Agnete Thorborg: 

Endelave 16-11-97 

Kjære Venner! 

Det er ikke mere end ret og rimeligt efter den Deltagelse, De vise os, at vi lade høre fra os, 

hvorledes det fremdeles gaar. Fremgangen kan vist betegnes som: langsom men sikker, efter 

Udsigterne at dømme for Øjeblikket. Det var nu dette, og det gik jo let nok og er ogsaa rigtig nok, 

men saa er der noget andet, det er ikke saa let - at faa sagt i alt Fald - om det end er ligesaa vigtigt. 

De vil naturligvis sige, vi ere Mennesker, man ikke i Længden kan have med at gjøre, giver man os 

først den lille Finger, vil vi have hele Haanden, og en hel Del mere af den Slags, som vi heldigvis 

ikke kan høre herovre. Men jeg maa jo ud med Sproget: vi har nemlig tænkt saa mant paa at faa vor 

lille Dreng i Kirke 1’ S. i Advent. Provst Camradt og Pastor Olesen har foreløbig - ja, jeg siger 

foreløbig for jeg husker jo nok Conventet - lovet at komme over til os i den Anledning, nu beder 

min Kone Dem, kjære Dr. Thorborg, om De ikke nok kunde lade Deres Hustru være med ogsaa - De 

selv er naturligvis fremdeles haabløs - og dertil benytte Damperen Torsdagen forud og saa følges 

med de andre hjem? Jeg kunde have Lyst at høre, hvad De nu siger! Og saa Dem kjære Fru 

Thorborg, vil De ikke nok komme, om der ikke er andet i Vejen? 



 

 

  Om De nu begge to sige ja, ved vi jo ikke, men jeg tror, om De vidste, hvor kjært det vilde være 

os, sagde De nødig nej. Nu vilde vi jo meget gjerne saa snart som muligt have det ventede ja, dog 

lover jeg paa Forhaand: ikke paa nogen Maade at tage det fortrydeligt op, om De vægrer Dem. 

  Min Kone ligger endnu i Sengen (derfor maa jeg skrive) og kommer næppe meget op i denne Uge, 

men Humøret er godt, og jeg skal hilse rigtig meget fra hende, hun lever forresten i den naive Tro, at 

Fru Thorborg kommer en Torsdag med Dampbaaden og besøger hende, jeg har dog nu søgt at gjøre 

hende begribeligt, at saa let gik det vist ikke, det er kun mig der besøger gode Venner for et godt 

Ord, ja, endog uden dette. Jeg hører nu, at Jens Andersen er død, jeg kan ikke tro andet, end han nok 

har det godt. 

Hvis vi nu snart faar et godt Svar fra Dem, skal vi nok give Dem nærmere Underretning, om 

uforudsete Hindringer skulde indtræde eller lignende, vi ere jo afhængige af saa mange Ting og 

Forhold. 

  Men først og sidst: Tak for al udvist Kjærlighed, og især skal Herren have Tak, som vandt Dem for 

sig og sit Rige, gid han nu ogsaa maatte faa Lov at fastholde og bevare Dem, indtil Løbet er fudendt, 

det er jo da ikke saa langt, men der kan jo rigtignok ligge mange Farer og Snarer skjulte paa et kort 

Stykke. Det eneste der egentlig er at leve for - saadan staar det for mig - er, om man kunde faa 

Lykke til at rive nogle flere Sjæle ud af Satans Magt og ind i Herrens og hans Helliges Samfund. 

  Vær nu rigtig hjærtelig hilset allesammen, store og smaae fra Deres heng. 

Bernh. Willer. 

 

Note: Bernhard Willer (1857-1927) var sognepræst i Endelave 1890-99.  Han var fadder ved fars 

dåb 29/10 1896. 

 

   
 

      Vivi og far             far  

 

Bernhard Willer til Jens Thorborg: 

Endelave 21-12-99 

Kjære Dr. Thorborg! 



 

 

Jeg vilde meget hellere Juledag f Ex. efter Gudstjenesten - have givet Dem og Deres mange kjære, 

et rigtig varmt Haandslag og ønske Dem en glædelig Jul, men da det nu ikke kan lade sig gjøre, maa 

jeg nøjes med at gjøre det pr. Brev. Og jeg ønsker Dem ogsaa rigtig af Hjertet, at Herren vil give 

Dem en i alle Maader god og velsignet Julefest, rigtig en Forsmag paa den Jul vi - om vi blive tro til 

Enden - skal holde sammen i “Himmelby”. 

  Tak for de mange rare Timer jeg har haft i Deres Hjem, takket være ogsaa Deres kjære Hustru. 

Vær saa venlig at bringe ogsaa de andre Venner i Hornsyld en hjærtelig Hilsen fra mig. Deres Kone 

sendte en Hilsen til Vennerne her; den bringer jeg dem Juledag ved Juletræet i Missionshuset; jeg 

ved Fru Thorborg har følt sig hjemme der iblandt dem, og de have været glade hver Gang, de saa 

hende der; dette skal saa være en Surrogat for hendes personlige Nærværelse. Dem selv kan vi jo for 

saa vidt ikke sige vi savne, som vi jo desværre aldrig har kunnet opnaa den Glæde at have Dem 

iblandt os. Men, Gud ske Lov, vi høre alligevel sammen. 

  Sluttelig mange kjærlige Hilsener til Dem og alle de kjære i Lægeboligen fra Deres oprigtigt 

hengivne 

Bernh. Willer. 

 

 

 

 
 

Sophus og Marguerite Levinsen med Madelaine f. 1894 og Freda f. 1896. 



 

 

 

Alvilda Levinsen til Agnete og Jens Thorborg: 

2 Mai 

min Broder Sofus’s Fødselsdag 

Kjæreste Agnete og Thorborg! 

Nu er jeg kommen hjem fra Kirken, og min første Tanke er at sende en kjærlig Hilsen til Eder, som 

jo vare i Tankerne hele Tiden. Det var som altid en skjøn Høitidelighed at see de Unge indvies til 

den Gjerning, som kan virke saa meget Stort og Godt, og deiligt var det at vide, at vor Balle i fuldt 

Alvor og Iver vil gaae til sit Kald: Rørdam talte længe, men kjønt og Hoved-Indholdet var: Kom 

Jesus ihu. - Der var 9 Candidater, og tilsidst fik de Nadveren, - Adda sad mellem mig og Faster og 

fulgte hjem med hende, - jeg gik hjem og har nu hvilet mig til Aftenens Fest, og jeg er glad, at 

Astrid saa skal hjem med mig, - Kl 10 allerede tage vi hjem, og det er godt for mig. 

  Jeg veed Intet om Balles Afreise, men de Unge ønske det overstaaet. Tusinde Tak for Blomsterne, 

som pyntede smukt og ere ganske friske. Ja, nu skulle vi have Middag, derfor Farvel, kjære Børn, i 

Guds Navn, - gid I vare her idag. Nu kommer en drøi Tid med Haandværkere og Reengjøring, gid 

jeg maa være rask. Hils Alle, Tak for Billedet til Fk Hammer, - Hanse er sød, - C G en Skjønhed. 

Jeg skal engang have Bartholine [Faber] herind, hun trænger haardt. Hilsen fra Eders 

Moder. 

 

Note: Adda og Frederik Balle var blevet forlovet i dec. 1898. 1900 drog han alene afsted som 

missionær til Fredriksdal i det sydligste Grønland. 

 

 
   

Adda og Frederik Balle, 1902  

  

Holger Thorborg fra Kbh. til sin mor, Agnete Thorborg: 

Studenterhjemmet 27/III 03 

Min egen kjære Mor! 

Du skal have rigtig mange Tak for Din sidste Sending og for den uhyre gode Ide at sende mig en 

Kage. Jeg lavede straks et lille improviseret Selskab paa den, og alle de Indbudne, III Sals Beboere, 

var enige om, at jeg maatte have en forfærdelig rar mor, naar hun saadan sendte mig Kage, uden at 

det engang var min Fødselsdag. - [Olfert] Ricard var allerede rejst ud paa sin Tournee, saa vidt jeg 



 

 

ved, er han for Tiden i Aarhus. I kan vist allerbedst faa fat paa ham, naar han kommer til Horsens, 

dog er hans Program rimeligvis lagt længe i Forvejen. Det gjorde mig meget ondt at høre, at min 

kære Frederik har været syg, nu er han da forhaabentlig rask og frisk igen. Hils ham endelig mange 

Gange fra mig! 

  Jeg skal hilse Eder mange Gange fra Onklerne. De spurgte mig om jeg troede, I var vrede paa dem, 

eller om jeg havde sat Ondt for dem hos Jer, for i Aar havde de, for første Gang i mange Aar, ikke 

hørt fra Jer paa deres Fødselsdag [9/3]. De er meget flinke, og Onkel Frederik sagde, at det var 

naturligvis fordi Far har saa meget at bestille, at I ikke gjorde det. For en Tid siden var jeg med dem 

henne at høre en Opera, hvilket for mit vedkommende var første Gang. Jeg har jo ikke megen 

Forstand paa Musik, men kan alligevel nyde den rent umiddelbart og glæde mig derover. 

  Dig skal jeg ikke trætte med Hospitalshistorier, kun vil jeg fortælle Dig, at det interesserer mig at 

gaa der. Af og til oplever man jo smaa oplivende Episoder, som f. Eks. forleden Dag, da en Patient, 

som jeg havde skiftet 2 Dage i Forvejen, sagde, da hun skulde have nogle Suturer tagne ud af 

Laparotomisaar: “Aa, vil De ikke gøre det, de tager saa blødt, og Kandidaten der tager saa haardt.”  

Saadant noget er ogsaa værd at være taknemmelig for. Jeg synes, at næsten alle Patienterne er langt 

taalmodigere, end jeg kunde tiltro mig selv at være. 

  Kære Mor, jeg var saa glad for Dit sidste Brev, fordi jeg deraf mente at kunne se, at det Du vil, 

ikke er andet, end det som jeg selv saa inderlig gærne vilde, men som jeg føler, at der endnu 

mangler saa meget i for mig, mere og mere at komme til at leve, som det sømmer sig et Guds Barn, 

der ser sin egen Usselhed og hans Storhed og Kærlighed gennem hans Søn. Ja, lad os dog - trods 

alle Forskelligheder - se at hjælpe hinanden dertil og lad os staa sammen og kæmpe sammen for at 

naa det store Maal! - Jeg skal hilse Dig fra la Cour, han var meget glad for at lære Dig at kende. - 

Nu maa jeg slutte denne Gang, jeg skal ud at holde et Foredrag for Lupuspatienter paa Finsens 

Institut. En kærlig Hilsen til Jer Alle derhjemme, og en varm Tak for alt godt. Snart mere, naar jeg 

kommer lidt i Ro, der er saa meget i denne Tid. Kærlig Hilsen fra Din Holger. 

 

  

Christian og Frederik Bøttger 



 

 

Fra Holger Thorborg til Frederik Thorborg: 

[Kbh. 8/11 1903] 

[…]. Endskønt Klokken er ganske utilladelig mange i Aften, har jeg dog lyst til at skrive lidt til Dig, 

inden jeg går i Seng. Det er mig en meget stor Glæde, hver Gang jeg hører, at det går fremad med 

Dig, ikke mindst nu sidst, da Far skrev, at Din Lunge nu har udvidet sig fuldstændig. Hvor må vi 

dog være glade og taknemmelige! […]. Kære Bror! Hvor er det dog dejligt at føle den Fred og den 

Glæde det giver at komme til Guds Bord - sådan en virkelig, håndgribelig Glæde, der hvor der før 

kun var Tomhed og måske Mismodighed. Vi overraskes hver Gang vi føler det, og dog skulde det jo 

være sådan, at vi skulde være ganske  visse derpå i forvejen, vi har jo Guds klare Ord for, at han vil 

mætte os og han vil give os Hvile. - Ja, hvor vi dog må være taknemmelige for, at vi lever i en Tid, 

hvor Gud er så nær, hvor der er så meget, der kan hjælpe os frem. Du vil komme til at føle det 

samme selv, når Du kommer herover [at studere] og ser det Liv der leves af dem, der er uden Gud 

og på den anden Side ser, hvor stort et Arbejde der gøres for at vi, der vil høre Ham til, kan blive 

bevarede og at flere kan lægges til. Jeg kan aldrig takke “Studenterhjemmet” nok for, hvad det har 

været for mig, eller rettere sagt, for, hvad de Mennesker, der lever her inde, har været for mig. Og 

det er mit store Håb, at Du, når Du kommer her over, må føle Dig lige så godt hjemme her, som jeg 

har gjort - jeg er vis på, at mine Venner vil også gerne være Dine Venner, det fik jeg da i hvert Fald 

Bevis på i Aften. Vi vil ikke tale store  Ord om, hvor mønsterværdigt vort Samliv skal blive, men 

når vi begge går til det med en ærlig Villie til at omgås hinanden i Kærlighed, så har vi Lov til at 

tro, at det skal blive godt. 

  Ja, nu får Du tage dette for, hvad det er: jeg fik lyst til at skrive dette til Dig, derfor har jeg skrevet. 

Det er i hvert Fald ærligt ment, og det er jo det vigtigste. Det er kun sjeldent, at det falder mig 

naturligt at skrive sådanne ting, men når det en sjelden Gang gør det, vil jeg have Lov dertil. [.. ]. 

  Sig til Far og Mor, at jeg netop har været oppe hos Bedstemor den Dag, jeg fik Brevene - det går 

nu godt fremad. Alvilda Bøttger [kusine] har nu taget Handelsskole-Examen - hun kom til at mangle 

1/3 i Udmærkelse, så det var jo godt skuldret. 

  Nu er Klokken med Respekt at melde 1, derfor på Hovedet i Seng. En rigtig særlig Hilsen til hele 

Familien fra den største til den mindste og Pigerne og Karlene med fra Din 

Holger. 

 

 



 

 

 
 

Alvilda Levinsen i sin lejlighed i Kbh. 


