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Helle og Knud, juni 1930 

 

 

 

Fra mors dagbog til børnene 
D. 31-10-30 

Kære lille Helle! 
Den anden Bog, jeg skrev til dig og om dig og som fra Udgiverens Side var beregnet til at 
vare til din Konfirmation, fik jeg skrevet ud i Løbet af 3 Aar, og i Løbet af de 3 Aar er du jo 
heldigvis ikke holdt op med at være morsom, gøre gale Streger o.s.v., saa nu har jeg 
anskaffet denne Bog, der kan der da staa noget “Helle” i. Du er nu over 3½ Aar, og en stor 
og fornuftig Pige af din Alder, at du har Lillebror gør vist ogsaa, at du maaske er mere 
“voksen” end Børn i Almindelighed er i den Alder, vi fordrer mere af dig, fordi du er den 
store. Du er begyndt at bede Aftenbøn, og forleden Dag fortalte jeg dig, at det var Vor 
Herre der havde lavet Jorden, du sad lidt og grundede, saa sagde du, “Ja, men det er da 
Gartner Hansen der har lavet Græsplænen.” Du spekulerer i det hele taget meget over, 
hvad man fortæller dig, og du lader dig ikke noget binde paa Ærmet, paa den anden Side 
kan du ikke rigtig gaa med til at Nisser, Hekse og Trolde ikke eksisterer uden i Historierne. 
Forleden Morgen sagde du, at du havde drømt saa rædsomt, at du ikke vilde fortælle det, 
men du var nu ikke svær at overtale, og det var, at der var to Koner, som ingen Glasdukke 
havde og det var de saa gale over. 

29-12-30 
Nu er Julen forbi. Den har vi talt om og forberedt til den sidste Maaned. Du var helt syg af 
Spænding til sidst, og for at udløse lidt af den Spænding maatte udleveres en Dukke før 
Juleaften ligesom du fik et lille Juletræ at pynte. Der kom tre spændende Pakker fra 
Krumstrup, og om Aftenen erklærede du, at du nok troede, der var to smaa Stole i de to 
Pakker, og at de var røde. Det var jo lidt mystisk, med den opdukkende 6.Sans, men 
Mystikken hævedes, da der var pillet et Sted i Papiret, hvorigennem man anede et rødt 
Stoleben. 
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  Da jeg en Dag sagde: “Du kan tro, der er noget godt til dig i Tante Mettes Pakke”, spurgte 
du: “Har du da kigget i den?” Det maatte jeg bekende, saa sagde du “Vi er en køn 
Forsamling, du kigger i mine Pakker, og jeg kigger i mine egne.” 
  Saadan bruger du de særeste Ord paa de rigtige Steder, du vilde ikke ane, hvad en 
“Forsamling” var, om man gik dig nærmere paa Klingen, men du har engang hørt Ordet, 
og kan saa pr Instinkt anvende det. Du gør ogsaa Tilløb til Vittigheder. Jeg kom en Dag 
hjem med en Pose Kaffe, og sagde, at den lugtede godt. “Lugter den, maa den vist hellere 
gaa op paa W.C. og trykke”, sagde du. Juleaften havde Far købt en Julenissemaske som 
han havde paa, da I kom ind til Juletræet, I blegnede af Rædsel begge to, saa han maatte 
skyndsomst tage den af igen. Du har lært hele “Højt fra Træets”, og vi slap ikke for et 
eneste Vers, du sang for uden én Gang at træffe den rigtige Melodi.  

d. 15-2-31 
Ja, saa er vi kommet ind i det nye Aar, men du forandrer dig jo ikke saa meget paa kort 
Tid mere, som du har gjort. Men du er meget pudsig, og du tænker ikke mange Sekunder 
før du taler. Som naar du udbryder ved Middagsbordet, idet en Portion Hachis bliver stillet 
foran dig, “Det ser ud, som om jeg havde trykket paa Tallerkenen.” Da Mormor fornylig 
besøgte os spurgte du: “Hvem tror du nu ligger i din Seng ved Siden af Bedstefar, mens 
du er herovre?” Og lige saa vellykket var dit Spørgsmaal “om Morbror ogsaa var her, da 
Nete laa i hans Seng?” 
  Du er stærkt optaget af Fastelavn i Aar, vi har været i Bernstorffs Park og se Spejdere 
slaa “Katten af Tønden”, og nu er du paa Besøg hos Farvi, og det forlyder, at du der har 
slaaet “Katten af en Papæske”, med en Appelsin i. 

18-3-31 
Den 8 Marts var du i Tivolis Koncertsal indbudt af “din” Fotograf Kehlet. Festen begyndte 
med, at den lille Tivoligarde marcherede for fuld Musik ind i Salen, det var straks lidt 
overvældende, men du vænnede dig snart til det og var saa stærkt optaget af de smaa 
røde Soldater. Der var Tryllekunstner, Pjerrot og Columbine o.s.v., og du fik meget ud af 
det, maa jeg sige. Pjerrot var vel nok det morsomste, og mens Columbine dansede paa 
Tæerne paa Scenen, sagde du himmelhøjt under ellers dødsens Stilhed “Moar! tror du Far 
kunde danse saadan.” 
  Et Par Dage før var du ovre at lege hos Bror og Paul [Keller], da du kom hjem, og jeg 
spurgte, om I havde moret jer, sagde du, at det havde I rigtignok, Bror havde slaaet Ruder 
ud i Garagen. At jeg ikke syntes, det var særlig morsomt, er maaske forstaaeligt, og jeg 
spurgte forfærdet, om du ogsaa havde gjort det, hvortil du svarede, at du havde prøvet, 
men kunde ikke. 6 Ruder var røget. 
  Vi har haft en Mængde Sne, og vi har 2 Dage været i Dyrehaven, og var saa heldige at 
se en Mængde Dyr. Og derpaa drak vi Chocolade hos Peter Lip. Nu har vi Tø, og Entreen 
ligner en Landevej, og hver Time møder I for at faa skiftet Vanter, og før havde du sat dig i 
en Vandpyt, saa du maatte have tørre Underbukser paa, og saa ikke at tale om de ydre 
Lag. Men du strutter af Sundhed, saa skidt med om Tøjet er lidt plettet.  
  I Gaar Aftes var vi for Alvor Uvenner, jeg havde lige købt et Glas Fyrrenaale til at komme 
i Badevand, og vupti, snupper du Glasset og hælder hele Indholdet i  den Pyt Vand I skulle 
bades i. Man skal helst have Øjne i Nakken for at styre jer. 
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Hos bedsterne i Svendborg 30/5 1931 

Mormor, Bodil, mor, Kirsten 

7. April [31] 
Vi har været paa Krumstrup de to første Paaskedage. Far, du og jeg rejste Onsdag 
Morgen, det var Bedstefars 60 Aars-Fødselsdag, og vi rejste derfra igen Lørdag Morgen. 
Du oplevede en Mængde Interessant. Du saa smaa Griseunger, “der gnavede af deres 
mor”, som du udtrykte dig, saa var vi nede hos en Husmand, der lige var blevet beriget 
med en lille Pige, du var naturligvis vild af Begejstring over Barnet. Dernæst saa du 125 
dagsgamle Kyllinger paa “Forhaabningslund” [nabogården], du var i Ryslinge, hvor 
Gartner Resenlund i sit Gartneri har en Mængde Fugle. Det er ingen Under du hopper og 
springer af Glæde, naar der er Udsigt til at komme til Fyn. Den Dag, vi skulde rejse, 
“glædede du dig, saa du var lige ved at kaste op.” 
  Lidt før Paaske var du i København med mig, det var din første Strøgtur, vi var først oppe 
hos Far paa Kontoret [Finanstidendes kontor, hvor far var redaktionssekretær], derefter 
hos Crome- og Goldschmidt, du var meget imponeret af saadan en “lang” Forretning, saa 
var vi hos Thorngren og paa Konditori. Vi snoede med al Forsigtighed hjem med en 
Gasballon, som Lillebror gjorde Kaal paa i det Øjeblik vi kom ind ad Døren. 
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Første strøgtur 

 
21 April 31 

I gaar var jeg oppe at spise til Middag hos Farmor og paa Vejen derop mødte jeg Fru 
Direktør Jensen her ved siden af. Hun standsede mig og fortalte, at hun var blevet 
Uvenner med Børnene om Eftermiddagen. Det løb mig koldt ned ad Ryggen ved Tanken 
om, hvad nu I nu kunde have lavet. Saa fortalte fru J. mig, at hun var lige ved at tage Bad, 
da det ringede paa Døren, og hun maatte klæde sig paa for at gaa ned og lukke op. Saa 
var det dig og Lise, der spurgte, om I maatte faa et Bolche. “Nej”, sagde Fru J. Hun gaar i 
Bad og atter ringer det, og atter maa hun ned. Saa var det jer igen. Hun skældte jer, og 
steg atter op til sit Bad, da det ringede igen, og nu mener hun i alle Tilfælde ikke det kan 
være jer, og stiger ned, og saa var det dig, Lise forsvinder omkring Huset. Jeg har aldrig 
hørt mage til Frækhed!! Da jeg kommer hjem fra Farmor fortæller jeg dig, at jeg har truffet 
Fru J, og “du kan gætte, hvad hun har fortalt mig?” “Nej”, det kan du ikke, men samtidig 
bliver du som en Tomat i Hovedet. Saa snakkede vi meget alvorligt om Tingene, og da vi 
saa Fru Jensen i Haven gik vi sammen ud og lovede Bod og Bedring. 

 
24-4-31 

Du har i Dag været med Frøken Bidstrup [den unge pige] i Dragør, hvorfra hun er. Du var 
saa vigtig over at skulle paa den lange Rejse, du drog af med din egen lille Taske med 30 
øre i til din første Togbillet (du er jo nu 4 Aar) og et fint Lommetørklæde, som du egentlig 
syntes var Synd at pudse Næse i, det første du fortalte mig, da du kom hjem var da ogsaa, 
“at heldigvis havde Næsen ikke løbet, saa Lommetørklædet blev sparet.” “God 
Fornøjelse”, sagde jeg, da du drog af. “Jeg be’r”, svarede du vigtigt. Du havde moret dig 
storartet, men du sagde, da jeg klædte dig af “Du kan tro, Mor, jeg glædede mig til sidst til 
at komme hjem til dig igen.”  
  Jeg har slet ikke faaet skrevet lidt om din Fødselsdag, og det er dog nok værd, eftersom 
den fejredes i 3 Dage, paa selve Fødselsdagen havde du Dydyt og Bod her, vi skulde til 
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Muddes Konfirmation om Aftenen, saa større Knald kunde vi ikke have den Dag. Om 
Mandagen var Lise, Torben, Poul, Bror, Jytte, Hanne og Jørgen her med deres Mødre, og 
om Tirsdagen var Tante Edel og Bent og Mogens her, de kunde ikke om Mandagen. Du fik 
udelukkende Legetøj, desværre respekterer du ikke Tøj, “det er ikke Fødselsdagsgaver”, 
Moster Bodil var den eneste fornuftige, der sendte dig et Ærmeforklæde. Men nu er du 
altsaa en stor Pige paa 4 Aar. 
  Du og Lise og Lillebror rutsjede forleden ned ad det skraa Cementstykke, hvor vi ruller 
Cykler paa ned til Kælderen, til I alle tre var Endeløse, I er forfærdelige til at finde paa.  
 
Grete til mormor 

Genf: 11-6-31 

Kære lille Mor! Nu sidder vi i Genf, men nu skal du faa Rejsen fra Begyndelsen af. Vi startede fra 

Kbh. 10.18 og næppe havde Toget sat sig i Bevægelse, før Johs opdagede, at han ikke havde 

Sovevognsbilletterne, men efter nogen Parlamenteren gik det i Orden, vi fik Numrene telegraferet 

til Masnedø. Selve Rejsen til Hamborg var jo ikke spændende, men vi havde friske Kræfter, ellers 

kunde den nok være lidt langtrukken. Kl 9 var vi der og en Time efter lagde vi os blidt til Hvile i 

Sovevognen. Jeg lukkede omtrent ikke et Øje hele Natten, jeg tror nemlig ustandselig at Toget løber 

af Sporet, men de to andre [far og Vivi] sov som Murmeldyr. Kl 12 var vi i Basel, der tog vi lidt 

Frokost og saa gik det til Laussanne.  

  Vi fik et godt Hotel ”Storken”, besaa Byen, der er meget morsom, bestaaende af Gader, som 

Tullebinbe i Svendborg, der er mange store og dyre Forretninger, i det hele taget udpræger Svejts 

sig ikke ved Billighed. Vi spiste en god Middag paa Hotellet og tilbragte Aftenen ved Genfersøen. 

Her er Sommer, kan du tro, vi ligger lidt i Hi i Middagsstunden for saa at gaa løs paa Livet om 

Aftenen, saa er Temperaturen vidunderlig. Vi tog fra Lausanne til Morgen og sejlede i 3 Timer paa 

en yndig Damper over Genfersøen til Genf, vi har lige spist en bedre Frokost og skal snart ud paa 

Livet. Sejlturen var som Eventyr med de venlige Vinbjerge, de smaa Byer, og i Baggrunden saa vi 

stadig det fuldstændig sneklædte Mont Blanc. 

d. 12-6. 

Jeg tør nok sige, det var varmt, da vi kastede os ud paa Livet i Gaar. Det var 32 i Skyggen, og vi 

var saa uheldige at opleve Genfs varmeste Dag til Dato i Aar, og de har det sjældent varmere. Vi 

begav os først til Folkeforbundsbygningen, hvor Johs kender en Sekretær Friis, han var saa 

elskværdig at bugsere os ned i Kælderen til en Islemonsquash og Kager, derfra gik vi hen i en dejlig 

Park. Johs har nok en Bekendt, ham vadede han hen til, mens vi blev i Parken, Aftalen var at vi 

skulde vente paa ham der, ”men bliver du alt for længe væk tager vi til Hotellet”, sagde jeg. Vi nød 

et Dusin Børn, der legede, det er vidunderligt at høre en paa Lillebrors Alder sige ”allé avant.” Naa, 

vi fik det for varmt paa den Bænk og bevægede os til en anden, og da Johs ikke finder os straks, tror 

han vi er taget af Sted og tager ind til Genf. Vi ventede i 3 Timer, saa tog vi Benene til Genf og midt 

paa Gaden mødte vi ham bleg, svedende og rasende, han troede jo den hvide Slavehandel havde 

bortført os. Da vi havde fordøjet det lidt, havde vi en skøn Aften i en Fortovskaffe, hvor vi drak 

Lemonade og saa paa Folk og Lys og Sø. Det har tordnet i Nat, saa jeg haaber, det har klaret lidt 

paa Varmen. Johs er gaaet ned i et Rejsebureau for at faa vor videre Skæbne bestemt. Men vi har 

opgivet Genua, alle raader os fra det, der er alt for varmt. 

Hotel ”Abbaye” Talloires d. 13-6 

Vi er dumpet ned i et sandt Paradis. Vi havde en smuk Rejse til Annecy. Denne By er en morsom 

gammel en, vi spiste et kønt Sted og tog deres lille Dejeuné for 3 Kr pr Næse og fik – Kold 

Anretning, Fisk svømmende i Olie og Citron, stuvede Ærter med Skinke, Kalvekotteletter, Ost, 

Vanilleis og Kirsebær. Forædte gik vi ombord i en lille Damper der sejlede os over Annecysøen her 

til Talloires. Søen ligger mellem Alperne, og vi bor i et gammelt Kloster, der er lavet om til Hotel, 
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her er brede gamle Stentrapper, vi bor i Celle Nr 46, men det er en Celle med varmt og koldt Vand 

og Altan. Jeg har en mængde Prospektkort herfra, I skal se, det giver et lille Begreb om, hvad vi ser. 

 

14-6-31 

Kære lille Mor! Du kan ikke tænke dig hvilken herlig Dag, vi havde i Gaar. Johs og jeg startede 

med at besøge en gammel katolsk Kirke her i Nærheden, den var meget smuk. Jeg maa her 

indskyde at efterhaanden er vor Paaklædning indskrænket til det mindst mulige, min bestaar af en 

tynd Undertrøje, Bukser saa vide som et Skørt og Spenserkjolen. Vi kom ind i Kirken af en Sidedør, 

Katolikkerne bruger jo altid deres Kirker, saa vi listede rundt for ikke at forstyrre Andagten, ved 

den nederste Dør var der et Opslag, der lød: ”Kvinder maa ikke gaa ind i Kirken barhovedet eller 

paa anden Maade uanstændig klædt, da de saa vil nedkalde Guds frygtelige Vrede over sig”, jeg 

skælvede fra det bare Hoved til de bare Ben og styrtede ud. Deres Kirkegaarde er meget usle og 

uholdte. Om alle de smaa Barnegrave var sat ligesom det øverste af en hvidmalet Jernbarneseng, og 

paa alle Grave er der anbragt en stor forfærdelig Evighedskrans med brogede Metalblomster. Paa en 

af de smaa ”Barnesenge” stod: ”Her hviler en Engel, der havde alt, der faar Roserne til at leve.” Vi 

spiser faktisk Middag to Gange om Dagen med dejlig og Billig Vin til, 4-5 Retter hver Gang. Jeg er 

rigtig paa Jagt med Cameraet, i Gaar stod jeg og vilde fotografere en morsom gammel Trappe, der 

legede en Del Børn, men da de saa Apparatet, for de hen og stillede sig i Række op foran mig, saa 

naturligvis blev de foreviget. ”Mercy bien”, sagde jeg, og som paa Kommando knækkede de 

sammen af Grin. Efter Lunch lejede vi en Baad og Johs roede os over paa den anden Side af Søen, 

der ligger ogsaa en lille By, der blev han, og Vivi og jeg tog med Damperen til Annecy. Der fik vi 

dit Brev, tak for det, og Telegram fra Adda: ”Storartet, store og smaa.” Det var en dejlig frisk 

Hilsen. Nu har vi faaet eventuel Post omadr. fra Grenoble til Chamonix, det faar vi saa i Morgen. Vi 

handlede lidt i Annecy, jeg købte en Parasol til Helle og en yndig lille Taske til Frk. Bidstrup. Vi 

gik en lang Tur i Aftes langs Søen, der var Lørdagsstemning over de Indfødte, de fleste var 

halvfulde. Overalt sang Græshopperne, og vi saa flere Sankthansorme, de lyste som smaa grønne 

Lygter, vi kunde se dem paa lang Afstand. Du kan ikke tænke dig en pragtfuld gammel Klosterhave 

her er til Hotellet, med Springvand og Pergula og foran er der Træer, der er klippet, saa de gaar ud i 

Bredden i Stedet for i Højden, saa de danner et fuldstændig Tag. Klostret er grundlagt i det 9. 

Aarhundrede. Haven er omgivet af en høj Mur, der næsten er det smukkeste af det hele, den er 

overgroet med Mos, Bregner og Roser. Paa begge Sider af Hovedtrappen er der Buske af Laurbær. 

Det er slet ikke nemt at bryde op fra dette lille Paradis. Johs har købt en Badedragt og bader i Søen, 

men det er meget koldere end man skulde tro, siger han, det er nok fordi det er fersk Vand. 

Aften 

I Dag har det været 28 danske Grader i Skyggen, 36 i Solen, saa fra 1 til 4 har vi været 

tvangsindlagte i vore kølige Værelser med lukkede Skodder, men efter det vaagnede vi op til Daad, 

og sejlede til en anden lille Flække her ved Søen, Menthon, og derfra Spadserede Johs og jeg hjem, 

Vivi foretrak at sejle. Der stod paa en Afviser at Turen tog 1 Time og 45 Min, men vi gjorde den 

imidlertid paa de 3 Kvarter, saa vi sad mageligt ved Hotellet, da Vivi viste sig, og vi blev 

selvfølgelig straks beskyldt for at have kørt i Bil. Jeg vil ellers ikke fordybe mig i Mad, men som 

Husmor interesserer du dig vel for fransk Køkken, saa du skal lige presenteres for vor Frokost og 

Middag i Dag. Til Frokost fik vi Kyllingesalat og noget Grønsalat, Fisk kogt i Palmin med Citron, 

Kyllingesteg, Ost og Kirsebær og friske Abrikoser. Til Middag kold klar Suppe, Postejer med 

Oliven og Champignon, Kalvekød med alle mulige Grønsager og Prinsessebudding. Jeg nyder det. I 

Aften listede Johs og jeg ned i en af de underste Kælderbeværtninger for at kigge, saa var det deres 

Vinkælder og en stormægtig Vinmand tonede frem og indbød os til at beskue Herlighederne. Da 

han hørte vor lidt haltende Fransk sagde han, at han talte ogsaa Tysk, han havde været i tysk 

Fangenskab under Krigen. Da det vel ikke var de kæreste Minder skyndte vi os at melde at vi var 
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Danske fra Danmark. ”Aa”, der havde han ogsaa været, han havde været i Stockholm. Saa fik han 

en lille Time i Geografi, og vi var nær aldrig sluppet fra ham. Pludselig gik ”Danmark” op for ham, 

den danske Minister fra Bruxelles kom her hver Gang han var i Geneve og han fremviste al den Vin 

han plejede at drikke, naar han var her. At det var en Nyhed med denne Ministersnude vil jeg ikke 

sige, for det var det første Portieren fortalte os. Jeg tror han er Hotel Abbayes Juvel. 

  Det er mærkeligt at se, saa fattige Almuen er, her findes bogstavelig ingen velklædte Mennesker, 

særlig ser Børnene usle ud i Klædningen, baade Drenge og Piger gaar i sorte Ærmeforklæder, i det 

hele taget er sort deres Hoffarve her, det er ret uforstaaeligt i denne Varme. 

  I Morgen skal vi op Kl 5½, saa sejler vi til en lille By før Annecy, og derfra skal vi i Bil til 

Chamonix.  

  Vi kommer først til jer Søndag, for jeg kommer til Kbh. Fredag Morgen, skal saa i 

Overformynderiet, fiske Ungerne fra Dragør og saa kan jeg ikke orke at rejse Lørdag, jeg maa have 

det lille Pusterum, det bliver en anstrengende Rejse op gennem Tyskland. Jeg skal hilse fra mine 

Rejsefæller. Hils Far, Kirsten og Poul fra os. 

Din Grete. 

Lige nu skred den omtalte Minister over Pladsen. 

16-6 

Kære lille Mor!  Nu kommer sidste Akt. I Gaar Morges tidligt forlod vi Talloires og sejlede til en 

lille By ved Annecysøen, hvorfra der gik Turistbil til Chamorix. Turen varede omtrent 4 Timer, og 

den var pragtfuld, sikke Landskaber vi kørte igennem. Chamonix ligger 1000 m. over Havet, saa 

her er køligt ved Siden af Talloires. Da vi havde set Byen og spist, tog vi med en lille Bjergbane op 

paa Toppen af Mont Enners, der laa Sne, men Luften var vidunderlig. Om Aftenen gik vi en Tur i 

Omegnen. I Dag har vi indtil nu daset, men om en Time begynder vi paa Hjemrejsen. Johs skilles vi 

fra i Brigg, hvor vi Sover i Nat, og han farter sydpaa, antagelig til Milano, dybt nedslaaet over at 

skulle være alene. Jeg har faaet min Fødselsdagsgave af ham i Dag, det mest henrivende lille 

Armbaandsur med indlagt Emalje. Jeg gaar ligesom Konfirmanderne og strækker Arm hele Tiden. 

Jeg er dybt nedslaaet over Kort fra Frk. Bidstrup, der melder Regn, Kulde og Fyring i Kakkelovn i 

Dragør. Jeg har ikke faaet noget fra dig i denne Omgang, saa enten har du ikke skrevet eller det er 

gaaet tabt. 

 

Hotel Terminus, Martigny 17-6 

Vi naaede alligevel ikke Brigg i Gaar, vi kørte med Bjergbanen her til Magtigny, og smukkere Tur 

kan ikke tænkes, det er imponerende at køre i Timevis mens det ene skønnere Panorama udrulles 

for en end det andet. Martigny ligger lige paa Grænsen til Italien, og er da næsten ogsaa som en 

italiensk By. Vi gik en lang Tur i Aftes, og Kl. var 10½, da vi gik i Seng, da var her et Folkeliv paa 

Gaderne som midt paa Dagen hjemme, lige fra Bærebørn til Oldinge. Saa kom der et Tog, og med 

det nogle Musikere, der stillede sig op lige under vore Vinduer og spillede ved Lyset af to store 

Fakler, og Folk klappede og hujede som paa den værste Markedsdag. Johs vover sig vist alligevel 

ikke til Genua, han er bange, der er for varmt, for Tiden vil han op til store St. Bernhardt, men hvad 

det bliver til er ikke godt at vide. Vi skilles imidlertid her, og saa er Vivi og jeg ude at svømme. Det 

er rædsom besværligt med de fremmede Penge, vi har skullet bruge tyske, franske og swejtsiske, vi 

skal ustandselig veksle, der burde være internationale Rejsepenge. Naar vi nu Kl 9 sætter os i Toget, 

skal vi rejse uafbrudt til i Morgen Aften Kl. 7. Den er skrap, men vi rejser paa 2den Kl. hele Vejen. 

Det har vi for øvrigt gjort alle lange Strækninger, undtagen fra Kbh. til Hamborg den aller første 

Dag, men da havde man saa friske Kræfter. Ja, saa er der ikke mere indtil nu at berette, sidste 

Omgang bliver mundtlig, vi rejser saa fra København med 1. Tog 9.05 Søndag Morgen. 

Paa glædelig Gensyn. Hils! 

Hilsen fra Vivi, Johs og Grete.  
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Grete til Johs i Frankrig 

Udsigten d. 19-6-31 

Kære elskede Snus! Nu sidder jeg her i det bedste Sted i Verden, med mine to Skatte puttet i Seng, 

og er saa henrykt over at være hjemme, at kun din Fraværelse er en Skygge paa den blaa Himmel. 

Men nu maa jeg hellere tage fat i den vigtigste Ende. 

  Vi skiftede uden synderlig Besvær baade i Brig og Bern, Basel naaede vi en Time senere end vi 

skulde, da en elektrisk Ledning gik i Stykker, og vi holdt uendelige Tider, for at faa den i Stand paa 

Halvvejen, jeg hørte for øvrigt at en Passager havde stukket Hovedet ud af Vinduet og havde rørt 

ved Ledningen, og var blevet saa forbrændt, at han maatte indlægges paa nærmeste Sygehus, men 

det oplevede vi ikke. Men trods alt, havde vi jo god Tid i Basel, spiste, d.v.s. jeg spiste, Vivi 

nippede som sædvanlig til Maden, og jeg aad hendes Portion, vekslede de 200 Fr., købte Politiken, 

hvor det første der mødte mit Blik var Striden mellem ”Banan” og ”Bøf”, ak ja, Danmark er 

Danmark. Vi rullede fra Basel Kl 6, lejede Hovedpuder til vore trætte Knolde paa Banegaarden og 

var i Kupe med to Herrer, der heldigvis tøflede af ved 10-Tiden, saa havde vi Kupeen for os selv. 

Vivi var elendig, hun maatte paa ”Aborten” og brække sig i lange Baner, du kan tro, jeg priste 

Himlen, det ikke foregik i en Sovevogn, her maatte det dog forrettes udenfor Øjenvidde. Jeg sov 

øjeblikkelig til en Billettør vækkede mig Kl 12, vi holdt da ved en Station, og det lynede og 

tordnede saa det var grusomt,  jeg var saa smaskbedøvet, at jeg stak ham mit Pas. Han var noget af 

det rareste, skruede Lyset ned for os, viste os, hvordan man skulde trække den ene Arm af Bænken 

ud til Pude o.s.v., Vivi snoede sig stadig paa sit Smertensleje, jeg sov brutalt videre til Kl 4, da kom 

der en Herre ind i Kupeen, saa jeg maatte sidde paa Højkant, men sov for Resten alligevel til Kl 6. 

Vivi fandt endelig Hvile, og kunde ligge lige til Hamborg. Jeg var saa frisk som en Fisk efter 

Morgenkaffe i Spisevognen. Vivi sikrede sig to Bananer og en Portion Jordbær som Frokost, jeg 

spiste en bedre Frokost om Bord paa Færgen, der viste sig at være et flydende Palads, den var 

dansk. Da jeg meldte Vivi om de Aal og Kyllingeben, jeg havde sat til Livs, vaagnede hendes 

Livsaander ogsaa, og hun bestilte Rejemad, og fra da var hun ogsaa Menneske. Høberg med Frue 

og to Sønner var med samme Skib, han kom og laante vores ”Politik”, hvad Vivi var meget beæret 

af, hans Søn fattede en fanatisk Kærlighed til os, han slog sig ned i vor Kupe, og var meget 

underholdende, jeg prøvede at være høflig og interesseret, men han blev mig lidt for morsom, saa 

jeg frøs ham tilsidst ind i hans egen Kupe, Vivi gjorde sit Bedste for at bøde paa min Kulde, men 

Fryseapparatet var det stærkeste, hun kan endnu ikke komme over det, ligesom hun stadig vender 

tilbage til en meget nydelig ung Tysker, der var umaadelig elskværdig imod os i Baseltoget, at jeg 

ogsaa besvarede ham koldt og ligegyldigt, det ved jeg nu ikke engang af, at jeg var, da der ikke i 

hans Væsen var noget anstødeligt, der ulmer nu trods alt en lille uudslukkelig Glød i Vivi. Og saa 

naaede vi Kbh., jeg kom kun til Hovedbanen, da jeg ringede til Dragør, hvor alt stod til paa det 

bedste. Adda havde ikke naaet at faa mit Kort, men jeg blev modtaget paa det bedste. Jeg var i 

Overformynderiet i Formiddags, betalte Adda 25 Kr, sendte 143 til Nilfisk og satte 300 paa min 

Bog. Jeg har 80 til Rejsen. Og saa kom Festens Klu, at komme hjem, jeg var lige kommet ind ad 

Døren, da Bilen med sin kostelige Ladning kom rullende, og uhm, 4 smaa Arme om ens Hals, at 

samme Hals burde have været nogle Fod længere, eller der burde have været to Exemplarer er en 

anden Sag. Ungerne var brune og tykke og dejlige, de har taget 1  paa hver, og mine Oplevelser 

drukner helt i deres, naar jeg kommer med en beskeden Historie om en Kat, siger Helle: ”Jamen saa 

skulde du bare se en voksen Killing”, og saa er jeg slaaet ud, for hvad er en Kat, mod en voksen 

Killing? Munden har ikke staaet paa dem, Legeskabet er endevendt, men nu sover Englebørnene, 

med Løfte om at komme rigtig tidligt ind til mig i Morgen. Helle er meget skuffet over, at du ikke 

er med, det havde hun ikke forstaaet, det sidste hun sagde i Aften var: ”tror du nu ikke, at Far 

alligevel ligger inde hos dig i Morgen, naar jeg kommer”, og da jeg sagde, at det gjorde du ikke, 

sagde hun: ”vil du ikke godt ringe til ham og sige, at han skal komme snart.” Lillebror tænker jo 
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ikke saa langt endnu. Helle sagde ogsaa: ”bare Frøken Bidstrup vilde blive her, og ikke rejse, hun 

kan jo være Barnepige, og Frk. Talgø Køkkenpige.” Helle har spist som et voksent Menneske, Frk. 

B. siger, at hun spiste alt, hvad der blev sat for hende uden Vrøvl, og Knud har været tør hver Nat 

undtagen de to første uden endda at være oppe om Aftenen. Hansen er i Haven, den halve indtil 

Hindbærrene er færdig, han og Mortensen var her begge to i Gaar, jeg er bange for Valmuerne 

bliver for kraftige for Lærketræerne, de er efterhaanden en hel Skov. Plænen er nogenlunde, den 

mangler Regn, den er slaaet med Kommunens Maskine, Staudebedet er pragtfuldt, der er en Staud, 

jeg slet ikke lagde Mærke til sidste Aar, den hedder Minselus (siger Hansen! hvad mon det er i 

Oversættelse) den er saa henrivende, den ligner en lille Orchide. Cosmederne er store og kraftige, 

og ”Køkkenhaven” til at bruge af hvad Salat og Spinat angaar. Næ, det er den stiveste, godt jeg faar 

den med, nu kom Hansen og spurgte, om han kunde laane vores Grammofon, men ihukommende 

Tasken, sagde jeg, nej, det kan jeg ikke, det er min Mands private Ejendom. 

  Kaktusen staar med sine 5 fede Knopper, du faar da i alle tilfælde Glæde af den. Paa Ibsensvej 

gaar det ret godt, din Far er ikke helt allright, men heller ikke syg, de har to Gange haft ham med i 

Kbh, den ene hos Carl og Mette, det kan jo tage Pusten fra mere end en 81-aarig, særlig da de tog 

Fejl af Vejen o.s.v. Men han var lykkelig ved Børnene. Trysse rejser til Knuden i Morgen. Bod til 

Rhoden Torsdag. D. 10 starter Nete til Wien, hun skal til Berlin og køre i Bil med Eigil Pers, hvis 

Kone er i Berlin med Drengen, de skal overnatte i Rostock, man maa til at revidere sine Tanker om, 

hvad der er passende og hvad ikke.  

  Jeg maa melde at mellem Hamborg og Warnemünde viste det sig, at Drømmen om lille Søs brast, 

hun var nu ellers nok blevet bedaarende med gule Krøller. 

  Skat, det er grumt at være skilt fra dig, men jeg haaber du har det godt og nyder Middelhavet, dit 

Telegram laa her, da jeg kom. Hvorfor mon du helt opgav Paris? Men det har du maaske heller 

ikke. 

  Der stod i Avisen, at der i Dag skulde være Møde i Nationalbanken om Valget af den nye 

Bankdirektør, saa jeg aabnede med Spænding Radioen Kl 7, men Valget var  atter udsat, men det 

forlyder, det skal være en Bankmand, det sagde Adda. Deres Svoger Mathisens, har mistet alle 

deres Penge, han har kautioneret for en Broder, det er ikke rigtig lyse Udsigter med Fr.’s Søskende. 

Fru Binzer har faaet tilbudt Stillingen som Forstanderinde for Grønlænderhjemmet, det er vist godt 

for dem, og en Opgave, de mener hun er voksen. 

  Jensen mener ikke Zeniabørnene endnu taaler Udplantning, saa nu kan de vist vente, til jeg 

kommer hjem. 

  Men Kl. er 10, og dette skal i Postkassen, saa jeg maa slutte, selv om jeg vist godt kunde blive ved 

hele Natten. Alle mine Kærlighedserklæringer maa jeg gemme til en anden Gang. Poul Keller har 

været meget syg efter Vaksination, hans Arm har fra Skulder til Albue været uformelig, og han 

havde 40 to Dage, saa de kom ikke til Lolland, ja, den tykke [Aage Keller] selvfølgelig, han skal 

nok komme af Sted, det er nu Synd for Gersa. Drengen ligger endnu men er bedre. 

  Vejret er upaaklageligt, og der er Myggesværme i Haven, saa jeg haaber paa Sommer. Børnene er 

dejlige. 

  Mange Hilsener, elskede, hvor jeg elsker dig. 

  Uret gaar glimrende og vækker almindelig Beundring, det faar et lille Kys engang imellem i Stedet 

for den lille rare Mand, der gav mig det. 

Din Snus. 
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Henning & Merete Muus med Mogens. Forlovelsesbillede 

 

Johs til Grete 

Nice 21/6-31 

Kæreste Grete! 

Det var jo en højst interessant Nyhed, Telegrammet bragte [om Mogens og Meretes forlovelse], og 

jeg undlader ikke hermed at ønske hele Familien hjærtelig til Lykke. Der er jo ogsaa al mulig Grund 

til at tro, at den sidste Tilvækst skal blive til gensidig Glæde. Saa har vi, bortset fra Vivi, som vi vel 

maa opgive, kun Poul og Kirsten tilbage, men I er jo raske i Vendingen i det Kapitel, saa dem faar 

vi ogsaa nok placeret inden alt for længe. Jeg glæder mig nu meget til i Genua at høre nærmere om 

Jeres Hjemtur og om gensynet med Poderne, men jeg forstaar jo altsaa, at der ikke kan være 

indtruffet Uheld af større Art. Selv har jeg i Mellemtiden oplevet adskilligt, langt mere end jeg her 

kan berette om, jeg maa nøjes med i korte Træk at skildre Rejsens Forløb. Da I var draget af, tog jeg 

som omtalt til Zermate i Schweitz, et meget søgt Sted, der giver glimrende Lejlighed til Alpeture og 

Fjeldvandringer. Næste Dag blev Vejret imidlertid daarligt og jeg vendte derfor tilbage til 

Martegny, hvor Solen stadig skinnede, men hvor en frisk Brise førte Kølighed med sig. I øvrigt var 

Zermate mig ogsaa for tyskpræget. Hvor er fransktalende Lande uendelig meget mere tiltalende af 

rejse i end tysktalende. Jeg foretrækker langt franske Hoteller og fransk Mad for, hvad der bydes en 

i Tyskland. Hele Tonen er en anden, ikke blot i Sproget, men ogsaa m.H.t. Gæsternes Behandling. 

Torsdagen benyttede jeg til en lang Spadseretur og til at sende noget til Bladet. Om Fredagen tog 

jeg saa over Turin til Nice. Det var en Oplevelse at passere Stresa. Du kan ikke tro, hvor Stationen 

var fortryllende med Rosenguirlander spændt fra Palmetræ til Palmetræ. Og Søen! En Drøm. Turen 

fra Arona over Turin til Nice var lang og støvet, men interessant og paa flere af Strækningerne 

overordentlig smuk. Først et fuldkommen fladt Landskab med Hvede, som allerede høstedes, Majs 

og vidtstrakte Rismarker. Jeg underholdtes undervejs af en Italiener, der havde været Farmer i 

Sydafrika og derfor kunde Engelsk. Han saa, jeg havde et engelsk Blad med. Senere gik Turen 

langs op gennem Alperne, og den sidste Strækning var pragtfuld. I Nice fik jeg et aldeles pragtfuldt 

beliggende Værelse med Altandør ud til Middelhavet og Palmer udenfor. Prisen er kun noget under 

6 Kr. pr. Dag, det kan dog ikke siges at være urimeligt, naar Hotellet er saa godt (eget W.C.). Men i 
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Sæsonen maa man utvivlsomt ogsaa betale adskilligt mere. Jeg er stærkt imponeret af Rivieraen. Du 

kan ikke forestille Dig, hvor Promenaden langs Havet er elegant. Du vilde nyde et Ophold her, man 

kunde med Lethed faa 14 Dage til at gaa. Jeg fortryder ikke, at jeg tog hertil fremfor til Paris. Det er 

en stor Oplevelse at nyde den Blomster- og Farvepragt og det Liv, som udfolder sig her. Pr. Bil har 

jeg været i Monaco, hvor jeg saa paa Spillet i Monte Carlo, samt i Menton, der imponerede med 

sine rigtbærende Citron og Appelsintræer. Om Aftenen var jeg – for et Par Kr. – til 

Varieteforestilling i et Forlystelsespalads, der fra Strandpromenaden er bygget ud i Vandet. Nu gaar 

Turen pr. Jærnbane langs Kysten til Genua. Den bliver nok varm, men det gør mig ikke noget. 

Søluften hjælper godt. Det er min Erfaring, at man ikke skal være bange for Rivieraen i Juni. Hvor 

meget Solen end bager, generes man mindre deraf end i Talloire. Du maa engang hertil.  

  … Jeg er nu naaet til Genua. Rejsen var ikke saa varm, som jeg havde tænkt mig, men langstrakt, 

og Materiellet er slet, naar man ikke benytter de flotte Pullman-Tog. Man undres over, saa mange 

uniformerede Folk, der ses i Italien. De spiller en temmelig dominerende Rolle og er meget 

grundige m.H.t. Paskontrol m.v. Naa, de fine Betjente gør sikkert deres Nytte. En energisk 

Ordenshaandhævelse er maaske nok nødvendig under saa sydlige Breddegrader. Men 

Militærdyrkelsen gaar lidt for vidt. I Legetøjsbutikkerne er det overalt Hjelme, Sabler, Kanoner 

o.s.v. der dominerer. Margrethe vilde forfærdes, og jeg selv finder det heller ikke hyggeligt, ligesaa 

lidt som jeg synes de tyske Aviser er opbyggelig Læsning. Danske Aviser fik jeg forleden Dag, de 

fortalte mig bl.a. om det ny Fald i Flæskeprisen. I øvrigt har jeg købt en Tauchnitz af Chesterton, 

som jeg læser paa Vejen. Gadelivet i Genua ligner ganske det, vi saa i Venezia. Her er som der et 

flot Kvarter med store offentlige Bygninger og saa i øvrigt store Bydele med meget primitiv 

Bebyggelse. – Ja her var ingen Brev Mandag Morgen, men det kan maaske komme, før jeg rejser. 

Derimod var har nogle Kort til os begge fra Familiens Medlemmer. 

Kærlig Hilsen til alle og Kys til Dig og Børnene fra Johs. 

 

22-23/6-31 

Kæreste Snuser! 

  Nu nærmer Rejsen sig sin Slutning, idet jeg befinder mig paa Vej til Berlin, men jeg har ogsaa 

oplevet en Mængde i det Par Uger, som er forløbet. Mægtige Distancer har jeg gennemfaret, men 

uden at trættes. Jeg kan tage næsten ubegrænsede Jærnbanerejser, naar bare der er noget at se paa. 

Og jeg maa sige, at St. Gotthard-Turen var en Oplevelse. Den sidste Strækning gaar gennem de for 

os saa kendte Egne langs Vierwaldstädtersøen, vi kom gennem Altstadt, Flüelen, Brumen og til 

Luzern, Steder som fremkaldte kære Minder hos mig. Jeg tænker for øvrigt paa, om man ikke vilde 

være meget lykkeligere, om man havde en lille Plet Jord i Flüelen med det herlige saftige Græs, 

nogle Buhkøer med Klokker om Halsen og nogle Geder. Tænk hvor det Liv vilde passe for Ungerne 

i et saa mildt og venligt Klima. Men tilbage til Rejsen. Selskabet bestod af en amerikansk Dame 

samt et tysk Ægtepar, af hvilke Kvinden var lige saa Mundlam som hende fra Sverige paa Udrejsen. 

Men i øvrigt gik Snakken livligt paa Tysk og Engelsk. Jeg fulgte med i Rejsebogen, og de andre var 

interesserede i at faa Besked om, hvad vi passerede. Tyskerne vilde tage ind paa Hotel Schiller, som 

jeg anbefalede dem. De havde været en Søtur til Algier m.v. og skulde nu Vejen gennem Italien og 

Schweitz. Det var dog særlig Amerikanerinden, jeg blev fine Venner med. Du skal ikke blive 

bange. Hun var en sat Dame og ingenlunde nogen Skønhedsaabenbaring. Hun havde en 

maskinskreven Rejsebeskrivelse saa lang som et ondt Aar; den var leveret hende af et Rejsebureau 

og indeholdt alle Oplysninger om Hoteller, Seværdigheder o.s.v. Og da hun først skal være hjemme 

igen i Midten af September, kan du forstaa, at den ikke kunde blive helt kort, særlig da hun kun var 

faa Dage hvert Sted. Hun havde allerede faret fra Sted til Sted – Nice, Venedig, Stresa for blot at 

nævne nogle Eksempler – og skulde nu til Luzern, Holland, England, Skotland osv. Om hun ogsaa 

skulde til Maanen, erfarede jeg ikke, men det skulde ikke undre mig. Kort sagt lige en Kone for mig 
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i Mangel af Isa [Wiggers] – skønt mon jeg nu ikke efterhaanden har faaet løbet Hornene af mig. Nu 

kan jeg i hvert Fald godt gaa paa Græs nogle Aar, nu min værste Hunger er stillet. Og tænk, saa 

rejser hun helt alene og uden at kende et eneste levende Væsen! Jo der var vist nogle i Nice eller et 

eller andet Sted, men i øvrigt har hun ingen Slægtningen i Europa! Hun var herlig, boede paa fine 

Hoteller, men gjorde iøvrigt et saare jævnt Indtryk. Den gik naturligvis paa Is’nt that pretty? osv., 

og hele Kupeen var omtrent som en stor Familie. I den Grad endog, at Tolderen kun spurgte 

Tyskeren ud, vi andre antoges for Paahæng, som han kunde svare for. Jeg er aabenbart blevet anset 

for Søn af Huset. Nu nærmer Toget sig Berlin, og jeg maa slutte. Jeg faar en Eftermiddag og en 

Aften i Rigshovedstaden og tager saa hjem med Toget Onsdag Morgen. Jeg glæder mig ogsaa til at 

gense Gentofte med Hus og Have – men ak! – hvor tomt vil der ikke være. Godt at der ikke er saa 

længe til Søndag. 

Tusinde kærlige Hilsner Din egen Snuser. 

 

Dit Brev naaede mig ikke i Genua, men jeg faar det eftersendt…. Det er ikke let at skrive, mens 

Toget farer af Sted, men Du kan forhaabentlig læse det. … Jeg er stadig meget spændt paa at høre 

om Forlovelsen, som jeg dog endnu ikke skriver til nogen om, da jeg jo intet kan vide om dens mer 

eller mindre officielle Karakter.  

  Rejsepengene er slaaet godt til, jeg kommer hjem med ikke saa lidt paa Lommen. Men jeg havde 

jo ogsaa haabet, de ikke skulde gaa alle sammen. Gid I nu alle maa have det vel, til vi ses igen!  

 

Grete til Johs i Italien 

Krumstrup d. 23-6-31 

Kæreste Snuser! Tak for Kortet i Gaar. Jeg antager saa du nu er paa hjemgaaende, jeg glæder mig til 

vi skal ses paa Lørdag, vi kommer til Kbh. Kl 4½, mon vi kan følges hjem? Jeg haaber, du fik Brev 

fra mig i Genua, jeg havde lige sendt Telegram dertil, da dit kom, der bad om Telegram til Nizza, 

men det er jo forbløffende billigt at telegrafere, og dit var kun en Time om at naa mig. Vi havde en 

god Rejse hertil, men jeg var meget træt, jeg kunde næsten ikke falde i Søvn for Hovedpine om 

Aftenen, men det havde ogsaa været nogle anstrengende Dage, ikke mindst den Dag hjemme, hvor 

alt skulde i Orden til næste Afrejse. Børnene var ualmindelig søde og rolige, de sad musestille hele 

Vejen begge to.  

  Her gaar det godt, de nyder den Tid de kan være ude hos Høns, Kyllinger o.s.v., men desværre er 

Vejret jo ret umuligt, det øsede ned hele Eftermiddagen i Gaar, og hundekoldt er det nu i Dag, men 

vi vil trods alt nu vove os i Skoven. Her er stor Glæde over Mogens og Merete, der indløber aldeles 

overlykkelige Breve fra dem begge to, jeg tror nu hun er sød, at hun forekom lidt utilnærmelig, de 

Gange hun var hos os, skyldes nok det lidt mærkelige i Situationen. Hun skal ind paa 

Mariaforbundet, og har altsaa opgivet Massøsevæsenet. Jeg læste ogsaa et Brev fra Svigersøn Nr. 2 

[Dres], han er jo nok lidt umyndig, og trods min ringe Evne udi Stavning, tror jeg alligevel jeg 

kunde have undladt at stave Tillægsord med stort i det første Brev til min Svigermor, men det 

undlod han altsaa ikke, men han har fyldt Bodil med sin triste Barndom og Savnet af en Mor, saa 

jeg er bange for, hun forveksler Kærlighed med Medlidenhed, godt de har Tiden for sig. Kirsten 

klarer sig godt til Eksamen, hun kom hjem med ug i Oldtidskundskab og i Gaar fik hun mg? i 

Smertensbarnet, Latinen. Onkel Sv.[Eggertsen] er kommet hjem fra Graasten [hos niecen Hedda] til 

det sidste opfyldt af Begejstring over Familien der, de har ordentlig strengt sig an, men han er 

meget sløj, meget ringere end i Paasken, men det gaar fredeligt. Børnene spiser fænomenalt, du 

skulde have set Helle sætte en Skude Risengrød med Rabarberkompot til Livs i Gaar uden at blinke, 

og derefter Kød og Kartofler, der er aldrig Vrøvl med dem, og Knud er fortsat renlig om Natten. Jeg 

har intet hørt om Frk. Talgøs Ankomst, det er lidt mærkeligt. Mogens er her ikke, Merete er ellers i 

Fakse, men ikke desto mindre kan han ikke løsrive sig fra Grønholtgaarden. 
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Ja, ellers har jeg ikke oplevet noget, Bedsterne er her, jeg skal hilse fra dem og alle de andre.  

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Kbh. Hovedbaneg Kl. 19 d. 24/6 31 

Kæreste Snuser! Ja det virker jo som en kold dusche at komme hjem til det Hundevejr igen, jeg skal 

love for, her vokser ikke Citroner paa Træerne. Men nu er jeg her altsaa igen efter en Rejse med  

godt Selskab fra Berlin. Forhaabentlig hører jeg paa godt Nyt i Gentofte. I Berlin brugte jeg Tiden 

godt, Først til sight-seeing pr. Autocar og derefter saa jeg Den skønne Helena i Max Reinhardts 

flotte Iscenesættelse. Fra Radioen kender jeg noget af Musikken, saa det var en udmærket Aften. 

Tilsidst var jeg en Rundtur i ”Haus Vaterland” en Forlystelsesanstalt i stor Stil, som jeg skal 

fortælle Dig om. Haaber, alt staar vel til. Kærlig Hilsen til Jer alle fra Jeres egen Far og  

Johs. 

 

Grete til Johs 

Krumstrup Torsdag [25/6 1931] 

Kæreste Snuser! Tusind Tak for dine 3 Breve, som jeg først fik i Dag, det var naturligvis med 

blandede Følelser, jeg læste om alt det, du har set, naar man tænker paa, at man selv er gaaet Glip af 

det. Du ofrede ogsaa mange Ord paa den amerikanske Dame, mon hun nu ogsaa var saa sat? Det 

skær mig i Hjertet, at du ikke fik mit lange Brev, men hvor er de dog ogsaa længe undervejs, jeg 

gad vide om det kommer hjem, jeg satte Afs. paa. I Gaar regnede det her fra tidlig Morgen til sen 

Aften, men i Dag er Vejret herligt, vi har været ude hele Dagen. Mogens kommer til os paa 

Mandag, Skønjomfru i Slutningen af hans Ophold. Forlovelsen skal være hemmelig, men det er 

unægtelig en officiel Hemmelighed, eftersom Skovriderens ikke bestiller andet end fortælle det til 

Slægt og Venner, jeg brændte det ud i Gentofte, Kortene er under Tryk og skal sendes ud snart. Der 

skal være Forlovelsesgilde paa Grønholtgaarden omk. d. 10. 

  Jeg hører stadig intet til Jentens Ankomst, det er mystisk. Børnene er exemplariske, straalende fra 

Morgen til Aften. I Aften kommer Petersens [Forhaabningslund] her til Kaffe, ellers gaar Livet sin 

stille Gang, Bilen er kørt i Stykker, vist nok uhjælpelig, det er et slemt Slag for Familien. 

  Jeg er begyndt at sy Gardiner til Soveværelset, du ved de smaa Halvgardiner vi talte om, men jeg 

er bange for, det er ret brødløst at holde hvide Gardiner til Altandøren, der altid staar aaben. Her 

plukkede vi det første modne Jordbær i Gaar, vores er vel ogsaa snart modne. Jeg glæder mig til at 

komme hjem og overtage mit Slot igen. Det er dejligt at have Frk. B. med, alene at være fri for at 

jokke paa Potten med dem er herligt. Poul har faaet en Ride og Jumpehest, saa han har Hest paa 

Hjernen. Dit Kort til Bedsterne kom ogsaa i Dag, jeg skal hilse og takke. 

  Du har vel set Amatørbillederne hos Vivi, de er gode, synes jeg, maaske lidt mørkt kopieret. Kan 

du ikke lægge en Seddel til Mælkemanden, at vi skal have vor almindelige Morgenmælk fra Søndag 

Morgen. Du maa hellere hænge den paa Dørlaasen. Han hører ind Lørdag Eftermiddag. Ellers kan 

jeg jo naa at proviantere Lørdag Aften. Uhret gaar storartet, vinder maaske en Ubetydelighed. 

Børnene er helt tossede med et Par gamle Parasoller, Mor har, saa jeg forudser vildt Slagsmaal om 

den, du har med til Helle. 

  Ha det nu godt, Snuskebasse, og trøst dig med vi kommer snart. 

Din egen Kone. 

9 Juli 31 
I har haft Sommerferie, Far og jeg har været i Schweitz og Sydfrankrig og imens var du og 
Knud hos Frk. Bidstrup i Dragør, og der havde du oplevet saa meget, saa det jeg havde at 
fortælle om fra Udlandet helt druknede i dine Dragøroplevelser, naar jeg havde set en Kat, 
havde du set en voksen Killing. Derefter var vi paa Krumstrup i 7 Dage. Morbror og Tante 
Merete er blevet forlovet nu i Sommer. Da jeg fortalte dig det, blev du meget fornærmet, 



 15 

og sagde, at det var jo ham, du skulde giftes med. Men efter at Tante Merete har besøgt 
os, har du bestemt at Morbror skal giftes med jer begge to “men jeg vil være Fruen, at I 
ved det, saa kan Tante Merete være Hønsepige”, sagde du. Frk. Bidstrup rejste fra os 1. 
Juli, og i Stedet har vi faaet en norsk ung Pige, Frk. Talgø, jeg troede det vilde knibe med 
Sproget, men du var den første, der forstod hende.  

20 Juli 31 
Vi har ordentlig fartet den sidste Tid, Moster Kirsten er her paa Besøg. D. 14. var vi i 
Dragør, og vi havde Badetøj med og haabede paa Solskin, men skønt det Haab glippede, 
vilde du absolut i Vandet, og en værre lille Vandhund har jeg aldrig set, du var straks i 
Vand til Halsen. Vi besøgte Frk. Bidstrup. D. 16 var vi i Zoologisk Have, og det er det 
bedste, I ved, I er ganske utrættelige.  

23 Juli 
Jeg kunde ikke forstaa, hvordan det var, du saa ud i Hovedet i Aften, da jeg saa vilde rette 
paa Frisuren, beholdt jeg en stor Tot Haar i Haanden, tænk dig, saa havde du klippet alt 
dit Pandehaar af, det, vi nu i Maaneder har kæmpet for at faa saa langt, at det kunde 
holdes til Side med et Spænde, og nu sidder de bare Stubbe lige ind til Hovedbunden. Du 
vil nemlig være Frisørinde, naar du bliver stor saa du øver dig i Tide. 

d. 28 Juli 31 
“Hvad kalder man det, at naar man ingen Haar har paa Hovedet”, (det er et af dine 
vidunderlige Spørgsmaal) “saa er man skaldet”, “naa, saa er Inges Far skaldet”. 
“Hvad var det, det Dyr i Zoologisk Have hed med den sære Tryne, det var noget som Papir 
(Tapir)”. Du har den Opfattelse, at det kun er Mænd, der gaar under Betegnelsen 
Menneske, du spurgte forleden, da du gav mig en Knap om jeg havde et Knaphul, “det er 
maaske kun Mennesker, der har det”. 
 

 
 

9 August 
Vi har haft herlige 8 Sommerdage, hvor vi har været ved Klampenborg daglig. “Mor, nu 
skal vi lege, at du er en Jomfru”, sagde du til mig en Dag, du mente en Havfrue. Igaar sad 
du saa rædsomt ved Bordet, saa Far fortalte dig, at Lillebror sad meget pænere, lidt 
senere byttede I Roller, og Far bemærkede, at nu faldt “Vingerne” rigtignok af ham. “Ja” 
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sagde du, “og se hvor Vingerne vokser frem paa mig”. Den 3. Aug. var Farvi, Frk. Talgø, 
du, Knud og jeg i Hornbæk i Bil, det var en dejlig Tur, og I var henrykte for Stranden.  
 

2. September - 31 
Du sagde en Aften “Den Gang jeg laa inde i din Mave, vidste jeg re’nok ikke, hva’for en 
sød Mor, jeg vilde faa.” Og forleden kom du ind og sagde, “Ved du hvad mor, Lise er over 
fire Aar, og hun tror paa Storken”, jeg havde netop siddet og gennem et aabent Vindue 
hørt dig diskutere den Sag med hende, og du kunde ikke overbevise hende om Sagens 
rette Sammenhæng, hun sagde, at i hvert Fald var hun og Jytte kommet med Storken. Du 
vilde ogsaa en Dag gerne have været en Dreng, for saa kunde du styre en Bil, og da du fik 
at vide, at der ogsaa var mange “Piger”, der kørte Bil, sagde du “saa maa vi have to, for 
min Mand vil naturligvis ogsaa styre, og det vil jeg ogsaa, saa skriver vi paa dem, hvems 
der er hvems.” Saa sagde jeg, at du kunde ikke køre Bil hele Dagen, naar du skulde tørre 
Støv af og passe dine Børn, men det vidste du omgaaende Raad for, Stuepigen skulde 
tørre Støv af, og Børnene skulde “sæ-fø-li” med i Bilen.  

18-9-31 
Du har i Dag været i Danseskole for første Gang og det var lige noget for dig. Det 
mærkelige var, at mens alle andre Børns Ben plejer at være saa stive som Pinde, saa var 
dine som Gummielastikum, du “sank” i Knæene, og marcherede med Hoftevridninger og 
Tæerne lige i Luften. 

22-10-31 
Du har haft “Efteraarsferie”, som du siger, i Tirsdags drog du med Kuffert ind til Dydyt og 
var der til i Gaar, Else er der ogsaa paa Efteraarsferie, og I havde haft et farligt Leben. 
Bl.a. havde du været med dem paa Strøget og spist Kager hos Cloëtta og drukket The af 
et Rør. I Morges sagde du til Far “Der er egentlig meget sjovere i København end her 
hjemme,” og da jeg indvendte, at der havde man ikke en stor Have at lege i, svarede du, 
at det var ogsaa meget morsommere at gaa paa Gaden. Men du er ogsaa helt forsviret i 
Dag, du skulde have været i Danseskole, men du tiggede dig fri af bare Ugidelighed, og 
det skulde jo gerne være en Fornøjelse, saa vi opgav det denne Gang. Du er ellers blevet 
helt flink. Anden Gang du skulde danse, opførte du Tudekoncert, men du var saa flov over 
det bagefter, saa du bad mig om ikke at fortælle det til nogen, og siden har der ikke været 
noget i Vejen. Du har faaet en lille Veninde, den lille Ida Christensen, der bor straks over 
for Kellers, du er ganske betaget af hende, hun er lige fyldt 4 Aar, og I leger sammen hele 
Dagen, lige for Tiden er hun ude at rejse, og det er du meget ked af. 
 
Grete til Johs 

Krumstrup d. 30/10-31 

Kære Snuser! Saa er vi her i Fryd og Gammen. Turen [i Mogens’ bil] gik storartet, vi var lige ind 

om Grønholtgaarden og hilste paa dem der, men var ikke af Bilen. Frk. Talgø var snurret saadan 

ind, at da vi skulde betale Passagerpenge, troede Manden, hun var en Pakke, saa havde hun kunnet 

forholdt sig roligt over Dammen kunde hun have gaaet med som blind Passager. Vi drak Kaffe om 

Bord, og saa sad jeg bag i over Fyn, og det var mindst lige saa varmt, som at sidde indeni, det 

trækker alligevel ind. Knud snakkede, saa vi var ganske bims af at høre paa ham, om Ringetog og 

Møller, og Møller og Ringetog. Ungerne er henrykte, de og jeg logerer i det grønne, det er meget 

idyllisk at vaagne med en paa hver Side. Talgø ligger i Bodils Seng. Hun og Ungerne har været paa 

Togt i Staldene, hun er dybt imponeret lige fra Farven paa Lokum til Køerne. Vi har det herligste 

Vejr, jeg skal ud at trave i Eftermiddag. I Morgen skal vi til Svendborg via Mogens’ Skov, det er 

sløjt derude, men det har livet dem svært op med Tanken om, at vi kommer. Jeg har i Formiddag 
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lavet en Kjole til Helle af en af Kirstens aflagte. Hvordan mon du har det i din Enkemandsstand, jeg 

skal hilse fra Mor, og takke fordi de maa laane os. Du aner ikke det Undulatbur Mor har, det er 

simpelthen ideelt, og det har kostet 25 Kr. Jeg har ingen Hilsen fra nogen ”Tral”, ikke desto mindre 

erklærer den samlede Familie, at jeg aldrig har set saa rask ud, jeg kan endnu ikke rigtig tro paa 

Søsterlille. 

Mange Hilsener fra din  

egen Snus 

 

Kære Far! Jeg glæder mig til at komme hjem til dig igen, og Mor vil osse gerne. Hilsen fra Helle, 

Mor og Knud. 

 

Efter egen Diktat. Det var vel nok en rørende Afsked, jeg var nær ved at tude med. Kan du kende 

din Kone og Svoger paa vedlagte Billede. 

 

Grete til Johs 

Lørdag [Krumstrup d. 31/10-31] 

Kære Snuser! Glædelig Søndag vil jeg ikke ligefrem sige, da det kunde lyde som vilde jeg haane en 

stakkels Kone- og Barnløs Mand, men saa siger jeg, en ikke Alt for slem Søndag. Du kan da i alle 

Tilfælde faa din Morgensøvn. Her har vi det bare bra, Ungerne og jeg var paa Formiddagsvisit hos 

Kreaturer og Bier og hvad andet interessant her findes, jeg tror nu ikke vor Søn bliver Landmand, 

han nyder det levende mest paa Afstand, Helle kunde bedre egne sig til det. Det er det skønneste 

Vejr i Dag, i Aftes var det en sand Snestorm, men det smeltede dog straks. Om en halv Time skal vi 

pr. Hanberg til Svendborg, og som sagt først i Skoven. Jeg sætter saa en Hilsen paa derfra. Stadig 

ingen ”Tral”, hvad skal man tro? 

  Vær elskelig at give mine Blomster lidt Vand, husk Julekaktussen i mit Vindue og Gyldenlakkerne 

i Spisestuen. Jeg kiggede langt i Postens Taske i Dag efter bare en lille Hilsen, men min Mands 

Kærlighed er aabentbart ikke saa stor som min. 

  Vi kommer altsaa Mandag Aften med det Tog, der er i Kbh. ved 8-Tiden, vilde du ikke købe et 

Franskbrød, saa vi har det til Tirsdag Morgen. Ellers er mine Oplevelser jo ikke store, jeg holder 

med Helle, det er rart at have Efteraarsferie.  

Din Grete. 

Skoven [Gudbjerg Skov] var fuld af Træer men Forstand har jeg jo ikke paa det, Huset [Mogens’] 

har alle Muligheder for at blive dejligt. Jeg synes nok, Bedstefar er meget sløj. 

 
21-11-31 

Vi var paa Krumstrup nogle Dage i Oktober, da Knud, Frk. Talgø og jeg kørte derover med 
Morbror i hans Bil,  og du nød som sædvanlig alle Landlivets Glæder. Vi var i Morbrors 
nye Skov, og inde at se hans tilkommende Hus, hvor du særlig faldt i begejstring over 
Skovfoged Petersens Mekkaplyssofa, som du troede ogsaa tilhørte Morbror. I 
Danseskolen gaar det fint, jeg spurgte dig i Gaar, da vi kom derfra, hvad det var, Frk. 
Cohn havde sagt til dig, da du sagde farvel, og du svarede med den mest ligegyldige Mine 
“hun sagde bare” “hvor er du flink til at danse, Skat””, og ”og saa sagde jeg “ja””. Vi er 
begyndt at repetere “Peters Jul”, og synge “Højt fra Træets”, hvad var en Jul uden Børn. 
Du er fuldstændig som en Grammofonplade du gengiver alt ordret, som du hører, og det 
er ikke altid belejligt, forleden sagde du “Gud bevarmig vel”, ”det maa du ikke sige” sagde 
jeg “jamen du siger ”bevar mig vel, hvor er Drengen”, men det er maaske noget ganske 
andet”. 
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15 Dec. 31 
I Dag har du gjort din Entre hos Tandlægen, du har 4 Huller i Kindtænderne, du tog det 
som en hel Festforestilling, og i Dag var det heller ikke slemt, men næste Gang skal der 
bores, det bliver nok en net Forestilling. Du har klippet alle Kræmmerhusene ud til 
Juletræet, vi lever i en hel Julefeber. 
 

Grete til mormor 

d. 4/1-32 

Kære lille Mor! Tak for Brevet til Nytaar. Er det ikke dejligt, at vi nu er saa langt, er der endnu 

langt igen til mildere Tider, gaar vi dog længere Dage i Møde.  

  I Dag ligger Helle paa Julens Gerninger, det begyndte med Sprut i Gaar, Bræk til Morgen, men da 

hun ikke har Feber, gaar det jo nok snart over, men hun er jo noget mat i Sokkerne, men Sulten 

begynder at melde sig, men hvor har jeg spaaet, det vilde ende saadan, hendes Mave taaler ikke 

Udskejelser. Lillebror og jeg har de to sidste Dage dyrket Kælkesporten, vi kælker paa den Mark, 

der ligger ved Siden af Parken, nærmest paa Is og 7 Fnug Sne, men vi morer os begge straalende, 

han er næsten ikke til at overtale til at stoppe igen. Han er en rigtig Dreng, og Kinder og Øjne 

straaler. 

  Dres rejste med 1. Tog til Morgen, hvor er han rar. Vort lille Nytaarsselskab gik saa godt, de fik 

Høns i Tarteletter med Champignon og koldt Bord, senere Is og Madeira, og Kl 12 drak vi 

Champagne, Radioen udgjorde Underholdningen. Bodil maatte jo hjem, hun fik kun den halve Dag 

fri 1. Nytaarsdag, der er saa mange syge paa Børnehjemmet, Thrane er vist ret alvorlig syg, men saa 

fik hun halv Fridag igen Søndag. Jeg ringede til ”den kære Familie” 1. Nytaarsdag for at takke for 

Julegaven til Helle, Hedda blev ganske stakaandet, da hun hørte, det var mig, og overlod straks 

Røret til Thaare [hendes mor, Thora Eggertsen], hun var lutter Smil ([familie]Legat-Smil, antager 

jeg). Hun begyndte straks, ”Ja, Svend var jo lidt hos jer forleden, det var kedeligt, han var saa 

daarlig den Aften”, ”det forstod han da at skjule”, sagde jeg, for som jeg ogsaa skrev til dig, har jeg 

aldrig set ham i saa godt Humør. ”Han havde været daarlig hele Julen, hun havde inviteret ham 

baade den ene og den anden Gang, og han havde sagt nej.” Mon han ikke skulde have faaet nok af 

Rixerne? Jeg vil forøvrigt ikke forbeholde dig Nydelsen af et lille Brev, jeg i Dag har afsendt til 

Hedda, de dampede hjem i Gaar. Kommer de herind til Foraaret, maa vi have det paa det rene med 

hinanden. Hun kunde nemt gaa og tro, hun er en forfulgt Uskyldighed. Jeg har taget Afskrift af det, 

for ellers er der jo ingen Grænser for, hvad hun kan beskylde mig for at have skrevet, jeg gad vide 

hvad Skraldespand, der om et Par Dage lander over mit Hoved, det bliver spændende. 

  I Aften venter jeg Mogens og Merete. Det var en meget kedelig Aften at vælge, hvor Johs slet ikke 

er hjemme, og han havde saadan glædet sig til at hilse paa dem, det er Maaneder siden, han saa 

Mogens sidst, men selvfølgelig kunde de ikke faa Orlov i Gaar. Tilmed har jeg de sidste 10 Dage 

lovet Frk. Talgø fri i Dag, hun skulde til Byen og permanentkrølles. Julegave fra Kæresten og 

derefter spise til Middag med Frk. Bidstrup og Kæreste. Men jeg har nu Maden parat, Suppe, 

engelsk Bøf og Frugt. Jeg havde Telefon forleden fra min tilkommende unge Piges Mor, ”for hun 

vilde saa gerne høre min Stemme.” ”De ved jo”, sagde hun ”naar man har Børn, er man jo spændt 

paa, hvad Hjem de kommer i”, og det er der jo ikke noget at sige til, det viser da, der er lidt Hold 

paa Hjemmet, og jeg gjorde ”Stemmen” saa melodisk som mulig. Hun kommer saa enten pr. Bil 

eller Tog d. 20., saa de er altsaa Indehaver af Selvejerkøretøj, jeg venter saa smaat hele 

Bagermafiljen. – Jeg skal hilse fra Johs og sige, at han er saa godt tilfreds med Slip-Overen som den 

er, han har en til at knappe med Ærmer. Johs sværger jo til Skjorteærmer, han har jo for øvrigt 

ogsaa Hjemmejakke, saa altsaa nok med Ærmer. Men maaske hører jeg fra dig inden jeg faar dette 

af Sted, jeg kan jo ikke komme paa Posthuset, naar jeg er ene og har Helle til Sengs, hun sover den 

retfærdiges Søvn nu. 



 19 

  Tænk, Dang faldt i Forgaars og slog 2½ Fortand ud, han havde de pragtfuldeste Tænder, han skal 

have to Stifttænder og den 3.die lappet. 

  Helle sagde forleden Dag til Johs: ”Hvor var det godt Far, at du giftede dig med Mor, og ikke en 

anden en, for du kunde jo godt have giftet dig med en, der saa sød ud, men som ikke ”gjorde” det.” 

Og en anden Dag spurgte hun mig om der var Jord i Himlen”, ”Hvorfor dog det”, spurgte jeg, ”Jo, 

for der vokser jo Blomster hos Englene.” ”Ja, saa maa der vel ogsaa være Jord”, sagde jeg. ”Ja”, 

svarede hun ”Jeg synes nu det er mystisk.” 

   Nu kommer der en stor Buket Tulipaner fra Dres, jeg har paa Fornemmelsen, han føler sig vældig 

godt tilpas her, han simpelthen nyder Børnene. Knud fik en lille Trillebør af Fabers, den Aften de 

var her, og da han pakkede den ud, sagde han op i Øjnene paa den ædle Giver, ”Nej, ved du hvad 

den er alt for lille.” Forleden Dag, da han sad og drak The, spurgte Johs, hvordan den smagte. ”Af 

Edderkopper”, svarede han gravalvorligt. De sidste Par Maaneder har gjort de to Unger saa 

”voksne”, saa det næsten er utroligt, vi gaar i en stadig Forbløffelse over, hvad de kan finde paa at 

sige, Helle er helt filosofisk. 

  Bodil og Dres var naturligvis straalende over Ringene, som vort Gæsteværelse nød Æren af at 

overvære Paasættelsen af, nu holder de i hvert Fald af hinanden, og gid det maa vare, men hvorfor 

skulde det ikke det. 

  Jeg har købt en Papmasje-Opvaskebalje, dem skal man ikke saa nemt skaane sit Postelin i. 

  Mange Hilsener fra os alle fire til jer alle baade paa Krumstrup og i Svendborg. 

 

Grete til Hedda Rix 
 

Kære Hedda! Jeg skriver til dig, fordi jeg af en Bemærkning af min Mor, da hun en Aften var 

herude, kunde forstaa, at I mener, at Grunden til, at vi har trukket os tilbage fra jer, er den Historie i 

Paasken sidste Aar paa Krumstrup, men det alene er ikke Tilfældet, den vil jeg ganske lade være at 

dømme om, da jeg heldigvis ikke selv oplevede den, kun maa jeg jo gaa ud fra, at der i alle Tilfælde 

har været Fejl paa begge Sider, da din Mor vel ellers ikke havde modtaget fortsat Gæstfrihed der. – 

I var søde og gæstfri mod mig, mens jeg var paa Børnehjemmet, men allerede den Gang blev Spiren 

lagt til det Formynderskab, du udviste overfor mig, som siden, da jeg blev gift og hjemfaren, blev 

mig en sand Plage. 

  Jeg er for selvstændig en Natur til, at jeg i Længden kunde finde mig i din ustandselige Blanden 

dig i vore Forhold, om jeg gik i Seng Kl 9, om Johs havde Tid til at rejse til en Konfirmation paa 

Krumstrup og den Slags Smaating, som jeg altid fik i Hovedet, naar jeg ringede til dig, den daglige 

Opringning, som du ogsaa paa det bestemteste forlangte, og hvis den udeblev, lod dig svare mig i en 

fornærmet Tone, hvis jeg ikke kunde give en plausibel Undskyldning. Alt det skulde jeg nok have 

gjort dig begribeligt, hvis I ikke netop var rejst paa det Tidspunkt, hvor jeg bestemt ikke vilde finde 

mig i det mere, og særligt syntes jeg ikke, det var morsomt at høre dine evindelige Bebrejdelser 

mod Mor og min øvrige Familie, for hvad de gjorde og ikke gjorde. Jeg mente, at naar der nu kom 

Vand og Land imellem os, vilde Forholdet rette sig af sig selv, men da I saa besøgte os forrige 

Oktober, havde jeg en saa tydelig Følelse af, at vi ikke befandt os godt i hinandens Selskab, din 

Bemærkning om, ”at det jo ogsaa var godt at faa Dagligtøjet luftet”, da du hørte jeg ikke inviterede i 

Smoking, fortalte mig tydeligt, at du syntes, vi ikke gjorde Stads nok af jer. Din Uvenlighed mod 

Mogens den Aften, fandt jeg ogsaa meget malplaceret, naar du var Gæst her, og da jeg senere hørte, 

da han og jeg talte om Aftenen, at du engang havde sagt, at du kun var ked af, at du havde ført Johs 

og mig sammen, syntes jeg, det sidste Grundlag for Venskab brast. Hermed mener jeg at have 

klarlagt Sagen, og det synes jeg var rigtigst. 

Venlig Hilsen Grete. 
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d. 5 Januar 1932 
Saa kom vi ind i 1932, og den sidste Tid har været meget begivenhedsrig for jer. I har haft 
en herlig Jul, og været raske og fornøjede. Det kneb at slaa de sidste Dage i hjel, men til 
sidst oprandt da Juleaftens Dag, I var med til at pynte Juletræ, og du, Frk. Talgø og jeg var 
i Kirke, det var du meget optaget af, men saa vilde Skæbnen, at da vi havde sunget den 
første Salme gik Lyset i Stykker, og saa kunde Orglet heller ikke spille, og vi sad hele 
Tiden i Mørke, saa du kedede dig grundigt. Som sædvanlig fik du og Knud begge Mandel i 
Risalamanden, og saa kom det store Øjeblik, da Træet skulde tændes. Du fik af mig en 
stor Celloiddukke, som du blev saa ovenud henrykt for. ”Havde du saa mange Penge, 
Mor, At du kunde købe den”, sagde du helt betaget. I kom først i Seng Kl 9½, og var saa 
søde hele Tiden. 
  1. Juledag var vi herhjemme, 2. var vi til Frokost hos Faster Adda, og om Eftermiddagen 
var vi i Odd Fellovpalæet og saa en Pingvin-Film. 3. Juledag var vi hos Farmor, 4. havde vi 
fremmede, 5. kom Onkel Dres, og Nytaarsaften var Tante Mette, Onkel Carl, Dres og Bodil 
her. Knud, du og jeg spillede Billedlotteri om Eftermiddagen. Du sagde forleden Morgen til 
Far ”Hvor var det godt, du giftede dig med Mor, og ikke med en anden, for du kunde jo 
godt have giftet dig med en, som saa sød ud, men ikke ”gjorde” det”. Du spurgte ogsaa en 
Dag om der var Jord i Himlen, for der var jo Blomster, og de maatte vel vokse i Noget, 
”Jo”, svarede jeg, ”det maa der vel være”, ”Jeg synes nu det er mystisk”, sagde du. 
  I Gaar laa du i Sengen af Mavepine, men den gik hurtigt over. 
Du er saa flink til at gaa til Tandlæge, du har nu faaet boret 3 Huller ud og faaet sat 
Plombe i uden at kny, Tandlægen er ganske imponeret over dig.  

22 Januar 32 
I Gaar var vi til Mogens Andersens Fødselsdag, og der var hans Moster med en lille 8 
Maaneders Pige, som du var aldeles betaget af. Da vi skulde gaa, sov hun, og hendes 
Mor sagde, at det var kedeligt, for saa kunde du ikke faa hende  med hjem, hvortil du 
svarede: ”Det gør ikke saa meget for vi faar selv til Sommer en lille Søster, det siger Mor 
selv, og hun har købt Tøj til den lille Seng”, at det vakte vild Jubel i Forsamlingen, siger sig 
selv. Ja, hvor vi glæder os til ”lille Søster”, vi to glæder os vist allermest, ogsaa hvis ”hun” 
skulde blive ”lille Bror”. 
  En Aften skulde jeg alene op til Farmor, og naar vi er ude om Aftenen, holdt I altid Sjov 
med Frk. Talgø, saa det er I aldrig kede af, saa sagde Far til dig, ”Mor skal ud, men Far 
bliver hjemme hos jer”, ”Det gør ikke saa meget”, svarede du, ”for du er ikke saa slem til at 
skælde os ud naar vi gør Spektakel, som Mor”.  
  Nu er Frk. Talgø rejst, og vi har faaet Frk. Heide i Stedet for. 

5 Februar -32 
Forleden Dag købte jeg en ny Kjole, og Far forærede mig en Perlekrans, og jeg prøvede 
begge Dele, du saa paa mig fuld af Beundring og udbrød, ”Nej, Mor, hvor er du sød, med 
det Ansigt og det hele.”  
  I Aften sad du og saa Billeder i Avisen og pegede paa Stauning og spurgte, hvem det 
var. Da du fik det at vide, sagde du, ”naar jeg en Dag møder Stauning, siger jeg, god Dag 
gamle Bedstefar.” 
  Forleden Dag var jeg til Onkel Augusts Begravelse, og du spurgte, hvorfor du ikke maatte 
komme med. ”Børn kommer ikke til Begravelse”. ”Maa jeg naar jeg bliver stor”, ”Ja”, 
”koster det Penge?” ”Nej”, ”det var dejligt, saa kan jeg komme det rigtig tit.” 
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9 Februar -32 
Da du forleden stod og ventede paa at komme i Badekarret, sagde du ”Saa nu venter jeg 
paa Skib”. Jeg har lige læst Marcus Lauesens meget omtalte Bog ”Og nu venter vi paa 
Skib”, og smaa Gryder har jo ogsaa Ører. 
  Du har fejret Fastelavn i tre Dage og endnu i Morgen med at slaa Katten af Tønden hos 
Kellers. 
 

6. April -32 
I Gaar døde Bedstefar paa Ibsensvej, men det forstaar du ikke og vil vel heller ikke længe 
kunne huske ham, i den senere Tid var I ikke saa meget deroppe, da han hurtigt blev træt 
af jeres Rumsteren, men Skærtorsdag, tre Dage før han blev syg, var I der, og han var saa 
glad ved jer, men Bedstefar blev jo gammel, og en rolig Død var det bedste man nu kunde 
ønske ham, han laa uden Bevidsthed 6 Dage paa St. Josephs Hospital. 
   Du bliver saa lang, og jeg kan rigtig mærke, at jeg snart har en stor Pige paa 5 Aar, vi 
glæder os stærkt til paa Tirsdag. Du dyrker Legekammeraterne og nyder Foraaret, du er 
allerede solbrændt. 

 
11 April -32 

Du har haft en stor Oplevelse i Dag, du var med i Kbh. for at tage mod Birte og lille Inge-
Agnete, der kom hjem fra Grønland. Skibet kom Kl 6, og vi var om Bord og nede i 
Kahytten, hvor den lille gav Audiens, du var selvfølgelig henrykt over hende, da du hørte, 
at hun kom hjem, kunde du naturligvis kun tænke dig, at ”hjem” kunde betyde her hos os, 
saa udbrød du, ”saa skal hendes Seng staa lige ved Siden af min”. Og saa i Morgen 
vaagnede vi op til Fødselsdagen, det er en stor Begivenhed. 

23 Maj 1932 
Vi har haft det dejligste Sommervejr i denne Maaned. D. 4 var vi i Zoologisk Have, og efter 
at have gaaet rundt der i 3 Timer, var vi til The hos Birte paa Frederiksberg Slot, og saa 
endte vi til Middag hos Faster Adda. Vi har faaet et Par smaa Dværghøns og en Hane, de 
gaar i et Bur ude mellem Birketræerne. I Pinsen var du saa flink til at hjælpe mig, Frk 
Heide var rejst hjem, da jeg 2. Pinsedag kom ned havde du dækket Morgenbord helt 
alene, du støvsugede, tog ud af Bordet, og du var meget vigtig. Din Fødselsdag blev fejret 
i stor Stil, men var i øvrigt lige ved at gaa i Vasken, du var halv sløj, og maatte i Seng et 
Par Timer før Gæsterne skulde indfinde sig, men saa klarede du da Dagen, men derefter 
fik du en forfærdelig Omgang Forkølelse, som vi troede var Kighoste, men det blev det da 
ikke til. 

31-5  
Du og Lise stod og kiggede ind i Fugleburet forleden Dag, saa siger du: ”Kan du se, den 
Fugl er syg, bare den ikke dør”, hvortil Lise svarer, ”Saa lægger den anden nok Æg og 
faar Unger”, ”Nej”, oplyste du ”for det er en Han, Hanner faar ikke Unger, det er da heller 
ikke min Far, der skal have min lille Søster.” 
  Senere deklamerede du ”der bor en Bager”, ”Han bager Naale med Sukker paa”, ”ja 
altsaa ikke Naale, der stikker, men none Kager, der hedder Naale”. 
  I Søndags var vi en Tur til Fortunen, og du ude paa en lille bitte Shetlænder, du var 
henrykt over Bedriften. Bagefter var vi henne paa Ermelundssletten og se en stor 
Spejderlejr. 
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TIL KNUD FRA MOR 
D. 21-11-31 

Din ”Baby-Bog” slog lige saa daarlig til som Helles, og med den Opfindsomhed og det Liv, 
der er i dig, er jeg bange for, at denne ogsaa snart bliver skrevet fuld. Hvis du engang faar 
en lille tyk dejlig Dreng selv, og undrer dig over, hvor hans Uartighed stammer fra, saa læs 
denne Bog, og du vil snart opdage det. Maaske er Uartighed ikke det rette Ord, det maa 
du selv om, at finde Udtryk for det, vi fra din Side er ude for hver Dag. Og til det alt 
sammen ligner du en lille lys Engel, og naar du med Armene om min Hals erklærer ”Laj 
syns du er saa sø, Mor”, ja, saa kunde jeg spise dig, og maaske lurer der lidt Stolthed bag 
mine hændervridende Beretninger om dine Streger. 
  Forleden Dag mærkede jeg helt op i Soveværelset Gaslugt, og da jeg kom ned i 
Køkkenet, var det dig, der havde aabnet en Hane, og med stor Alvor betragtede eller 
rettere hørte paa, hvordan Gassen fusede ud. En ny Æbleskrællemaskine fik du i et 
ubevogtet Øjeblik skilt ad, saa vi nær aldrig havde faaet den samlet igen. I Gaar Aftes 
raabte du op ad Trappen ”Frøken Talgø, kom skal du se noget sovt”, og med bange 
Anelser og ikke uden Grund, gik vi derud, da havde du med Vandhaneslangen sprøjtet 
rundt i Køkkenet, saa selv Loftet drev. I Dag rørte du Indholdet af en Daase Skurepulver 
ud i Kummen. Helles Perler har du for at drille hende spredt to Gange over Gulvet, men da 
endte du ogsaa i Garderoben. Da jeg en af de her Gange sagde til dig, at jeg snart skulde 
tale alvorligt med din lille Numse, svarede du med et polisk Smil ”Den ka’ ikke sige noget”. 
Jeg spurgte dig en Dag, om du gerne vilde have en lille Søster ”Nej, hellere en Bil, Mor,”, 
svarede du. Biler og den Slags har din alt opslugende Interessse. Vi gav en Del af dine 
gamle halte Køretøjer til Asylet en Dag, men jeg havde ikke Mod til at fortælle dig det, men 
da det dukkede frem fra Kurven paa Asylet, udbrød du begejstret: ”Saadan en har jeg 
osse lemme”, for hvert Stk. Du taler et rædsomt Sprog endnu, og det interesserer dig ikke 
et Hak at lære det ordentlig. 

15-12-31 
I Aar er du også stærkt optaget af Julen, og du vil absolut have, at vi alle skal have Futtog 
til Jul, fordi det er dit eget højeste Ønske. I Dag sagde jeg, at du skulde lukke Døren efter 
dig, ”Det pokkers Møg”, sagde du og knaldede den i. 

d. 5 Januar 1932 
Du kan tro, du har holdt Jul. Juleaften var en stor Oplevelse for dig, det var vel nok første 
Gang, du rigtig havde Forstand paa det hele, og nu kan du huske det til næste Gang. Du 
fik Tog og Biler og Damptromle o.s.v., og da vi saa skulde se, hvad du foretog dig, havde 
du sat alle Papæskerne sammen og legede Tog med dem. Og da alle Pakker var aabnede 
og det hele flød omkring dig, sagde du med et Suk; ”nu glæder jeg mig til min Føds’da.” Vi 
var 2. Juledag til en Pingvin-Film i Odd Fellowpalæet, og der var først et lille kort Foredrag, 
som du ikke forstod, saa nævnede Foredragsholderen Norge, og der var endelig et Ord, 
du kendte. ”Han siger Norge”, raabte du, saa det gav Genlyd. Vi har haft en lille bitte 
Smule Sne, du har været ude at kælke ned ad en temmelig høj Bakke, du straalede af 
Henrykkelse. Du har faaet Ulster med Astrakamhue til Jul, af Farmor, Farvi og Faster 
Adda, og du ligner en hel gentleman i den. Du bliver saa stor, saa du snart er vokset ud af 
det Tøj du fik til din Fødselsdag. 
  Da vi havde Fremmede 4. Juledag, kom Fabers med en Trillebør til dig, og da du havde 
pakket den ud, sagde du lige op i Øjnene paa den ædle Giver, ”Nej ved du hvad, den er alt 
for lille”. 
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22. Jan. 31 
Poul, Bror og du legede sammen forleden, og pludselig var I væk, vi fiskede jer saa i et 
halvfærdigt Hus, der bliver bygget her paa Vejen, hvilket jo kunde være ret livsfarligt at 
lege i, tilmed var du drivende vaad paa den ene Støvle lige til Knæet, og da du blev forhørt 
lidt nærmere, bekendte du, at du havde ”dikket” Benet ned i en ”dor” Balje med Vand. 
 

5. Februar -32 
Du beder Aftenbøn om Aftenen, og i Dag sagde du, ”jeg glemte at sige at Far sover paa 
Søndag”, det var ”for Synd og Sorg og Fare”, du havde udlagt saadan. 

9 Februar -32 
Du har rigtig fejret Fastelavn i Aar, du har været Indianer, med røde og gule Papirstrimler 
ned ad den grønne Overall, og en stor Papirkrave og Indianermaske med Fjer. Du og 
Helle og jeg fejrede Dydyts Fødselsdag i Gaar. I morede jer herligt og blev rigtig feteret af 
alle de store og større Børn, der var. Men det var nær gaaet galt da vi skulde hjem, da du 
var anbragt i Sporvognen kørte den, og Helle og jeg faldt saa lange vi var paa Gaden, og 
du var mere end parat til at springe ud i Verdensrummet, da du saa dig alene, men en 
behjertet Passager holdt fast paa dig, vi andre slap ogsaa godt fra det, men det var ikke 
rigtig hyggeligt. Du som ingen Overlast havde lidt var snart Ka’l for din Hat og sagde 
hjerteligt ”Det var renok godt, det ikke var mig der faldt.” 
  Du var begyndt paa, naar du var paa W.C. at rive Papir af i lange Baner og stoppe WCet 
fuldt, og saa trække i Snoren, saa det blev vaadt, saa det var uhjælpelig ubrugeligt, da 
hverken Smæk eller Garderobe gjorde Indtryk, sagde jeg til dig, at næste Gang, saa tog 
jeg alle dine Penge ud af din Sparebøsse og købte WC-Papir for, og saa kunde du ikke 
købe dig en Bil, naar du blev stor. Det gjorde sin Virkning, i Dag kom du og sagde, ”jeg 
brugte kun eet Stk. Papir, som jeg rev midt over for at faa to”, mere Sparsommelighed kan 
man vel med Rimelighed ikke forlange. 

Den 6. April 1932 
Nu hjælper det endelig paa Talegaverne, der som før bemærket har været rigelige men 
mangelfulde i Udtale, du har allerede en Tid kunnet sige st. – sn. og sh, det lærte du 
samtidig med at du lærte at kysse, og nu er Videnskaben udstrakt til, at du ogsaa kan sige 
dit eget Navn. 
  I Gaar Morges døde Bedstefar paa Ibsensvej, men det er du jo for lille til at forstaa, I var 
der oppe tre Dage før han blev syg, og det var sidste Gang, I saa ham inden han kom paa 
Sygehuset, hvor han laa 6-7 Dage, han holdt meget af jer to smaa, men han var jo nu saa 
gammel, saa den fredelige Død han fik, var det bedste, man kunde ønske ham. 
 

23 Maj 1932 
Du er stadig en meget geskæftig ung Mand, du kom svedende ind forleden Dag, og da jeg 
spurgte, hvad du havde bestilt svarede du, at du havde vandet alle Mælkebøtterne paa 
Græsplænen. Vi var i Zoologisk Have d. 4. Maj, først blev du udstyret med Sommerfrakke 
og ny Hat, og saa tog vi en Bil ud til Haven, i Aar havde du stor Fornøjelse af det. Forleden 
Aften kørte du, Helle, Farmor, Far, Frk. Heide og jeg i Bil til Klampenborg og spadserede i 
Dyrehaven og endte ved BelleVue, hvor vi drak Kaffe. Far gik med jer til Sletten, hvor I saa 
Dyr, men Højdepunktet for dig var dog at se et Tog. Da vi skulde hjem i Bil, stak du 
Hovedet ind i Bilen og sagde ”Den er fin Farmor, der er ovenikøbet Sæder.” Du laa i 
Sengen i to Omgange i April Maaned, du var saa ubeskrivelig forkølet. 
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31-5 
I gaar laa jeg i Sengen af Forkølelse, og du anbragte dig paa min Sengekant og sagde ”du 
er saa sød, lille Mor, du kan tro, jeg skal ikke ud at lege i Dag, jeg skal passe dig hele 
Dagen, og naar du saa skal ti-ti, skal jeg sætte Pottestolen op i Sengen til dig, for det 
gjorde du ved mig, da jeg var syg, og jeg snakker ikke ret meget, gør jeg vel?” 
 

 
 
Grete til Johs på tur til Jylland og Fyn 

Udsigten d. 11/8-32 

Kære Snuser! Jeg vil begynde med det vigtigste, alt vel paa min lysegrønne Ø. Knud trak op til en 

gevaldig Mavepine, han aad nemlig pligtskyldigst alle de røde æbler, der faldt ned, men jeg fik 

Ondet standset paa Halvvejen ved Hjælp af Figensaft, saa Ævlerne rullede hurtigt igennem. Han har 

sine kronede Dag, han bliver i den Grad forkælet af Balles, han steg ud af Sengen i Morges og ind 

til Adda, og trakterede hende paa fastende Hjerte med: ”Du er min Ven, Faster Adda”, saa er hun jo 

leveret for Resten af Dagen. Hun skulde endelig ogsaa klæde ham paa, og saa udbrød han 

begejstret: ”Nu har du sat Ti-tihullet bag paa.” 
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Mor med Kjeld 5 uger gammel 

 

Kjeld ligger bare og bliver federe, det er det bedste, der kan siges om ham, han var urolig i Gaar, 

men ualmindelig flink i Nat, saa jeg virkelig for engangs Skyld føler mig udsovet. Jeg var nemlig 

saa brutal at sætte ham ud i Mellemgangen i Morges, da han begyndte sine sædvanlige morgenlige 

Orgier, og da jeg havde hans Hyl saaledes afdæmpet af en lukket Dør, sov jeg dejligt et Par Timer. 

  Hejren har altsaa sagt af til Sept, du var ikke ude af Døren forleden, før hun fik spyttet ud, ”hun 

var jo saa glad! for at være her, men Forældrene vilde have hende hjem i Vinter”, det skete 

selvfølgelig i den venskabeligste Tone, men jeg kunde jo ikke dy mig for at fortælle hende, at jeg i 

alle Tilfælde heller ikke vilde have beholdt hende i Vinter, da jeg vilde have en rigtig Pige. Frk. 

Skytt har nu skrevet til sin Søster, om hun i de to Mndr. til Novemb. vil have Pladsen, saa har jeg 

god Tid til at søge. Men du kan tro Damen føler sig lettet, det gaar med Fløjt og Sang fra Morgen til 

Aften, hun hopper og springer for mig som en Kakkelak. 

   I Gaar Aftes var Agnete og Birte her, Agnete til Middag, Birte til The, hun har haft Telegram, at 

hun rolig kan tage Inge med sig, saa nu drager de begge af d. 1. Det er stadig skidt med Søsteren, 

hun kommer hjem paa Lørdag, men er meget nervøs og sløj, hun og Manden skal 10 Dag til 

”Haraldsgave”. I Dag skal vi spise hos din Mor, hun har Oda, og Heidi skal saa have fri. 

  Balles nyder i den Grad at bo her, saa jeg har sagt at de endelig maa blive saa længe de kan, i alle 

Tilfælde bliver Frederik her jo nok men Ungkvæget kommer hjem paa Søndag, saa har Adda nok 

ikke Ro paa sig mere. 

  Saa i Morgen skal du se vores lille Nuller, det er opmuntrende Bulletiner, at hun [Helle] slet ikke 

vil hjem mere, paa Lørdag sender jeg hende et Kort, hvor jeg slaar paa de sentimentale Strenge, saa 

sent kan jeg nok uden Samvittighedsnag gøre det. I faar nok en skrækkelig Rejse paa Søndag, den 
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sidste Feriedag, jeg har opgivet at hente jer i Kbh., da Toget hertil gaar over 5, og I kan være 

forsinkede. Jeg tror Dydyt rejser paa den Tid ogsaa, kig efter hende paa Færgen. 

  Tak for Kortet, som kom nu, jeg skal gemme det til Helle, jeg er sikker paa det er saadan Sif ser 

ud, den er jo yndig, det kan ikke nægtes, det var sjov at have saadan en. Hvor jeg glæder mig over 

det gode Vejr for jer og Høsten. Naa, Kirsten var med i Roskilde, Mor ringede hertil fortvivlet om 

Aftenen, men jeg vidste jo ingenting, hun skulde hellere være kommet her tilbage, og saa begyndt 

Rumleturen noget tidligere paa Dagen, saa hun kunde have været hjemme i Mennesketid. Jeg har 

betalt O. Nielsen [forretning i Gentofte], og der var et Husbukindivid her i Gaar, han var paa Loftet 

og fandt ingen smaa Bukke, han fik 4 Krus, Resten vilde senere blive opkrævet. Haven har det godt, 

Græsset vokser, saa det næsten kan høres. Nu slaar Jensen Græsplænen to Gange i Løbet af en 

Aften, det har han læst i Avisen, først en Gang, saa skal den rives med Jernrive, og saa fejes (han 

laante vores Kost, saa baade han og Pigen kunde feje) og saa skal den slaas igen. De havde Gilde 

derinde i Gaar, Bilerne holdt paa Stribe uden for. Tænk, jeg hørte hende forleden Aften sige til ham 

”du maa jo ikke være rigtig rund, som Fru Thorborg siger.” Det er den stiveste, at Naboerne nu 

ogsaa tager mine Udtryk. 

  Margrethe er langt nede, hun faar heller ikke Engelsk-Undervisning i dette Skoleaar, ”Skemaet er 

lagt saa det er til at underminere ens Helbred med.” Carls er stadig paa Odden, var i Kirke i 

Søndags, hvad Mette ikke glemte at meddele paa et Kort til din Mor, men det undlod heller ikke at 

gøre sin Virkning. Gid du kunde have taget et Par Dage til Nyborg Strand med Helle, nu du er paa 

Farten, men det er naturligvis umuligt. 

  Jeg vil for Resten ikke undlade at fortælle dig, at jeg har lukket Dværghønsene ud, den ene saa ud, 

som tænkte den paa at dø, de skraber ikke spor, og saa ser de saa søde ud, de luger tværtimod lidt 

Ukrudt af for dig, der er jo ikke noget de kan gøre Skade for Tiden, og den døende er levet svært op. 

Jeg har renset deres Hus og gravet deres Gaard. 

  Ja, saa tror jeg, du har faaet et Begreb om Idyllen her. Hils Dang, Bedsterne, Krumstrupperne, 

Gudbjergerne og allermest den troløse Helleskvat. Mor dig fremdeles godt og bliv bare væk noget 

længere, hvis du kan, dette ikke fordi jeg ikke savner dig, men jeg synes, du trænger saa haardt til at 

lufte Pæren, og ligefrem Nød lider jeg jo ikke. 

Masser af Hilsener og et Smækkys fra din egen 

Snus. 

Skal hilse fra mine Husfæller og fra dine smaa søde Sønner.  

 

Mormor til Merete og Mogens, der var på bryllupsrejse 

Svendborg d. 31/8 32 

Kære Merete og Mogens! Naa, saa er I ude paa Jeres første Rejse, som vi paa Jeres lille Hilsen, tak 

for Kortet, kan se, I nyder, det undrer os ikke,  nyd bare væk, ens Brylllupsrejse er vel nok det 

bedste man oplever. Vi lever stadig højt paa Festen, hvor var den vellykket, men vi havde en sær 

flad Fornemmelse, da vi Dagen efter traadte ind ad Døren Kl. 4, vi gik saa underlig formaalsløst 

omkring, kun Kirsten sled i Lektierne, det smagte imidlertid ikke hende bedre end os andre at drive. 

Her staar – lad nu være at hyle op – to – men ikke ret store Pakker, den ene fra Johan og Marie, den 

anden fra Hans, Alma og Fættrene Christensen, jeg synes, det er saa pænt af dem, saa I skal være 

glade ved dem, Merete, de kan staa i Din lille private Stue og se saa pæne ud, naa, og saa var der - 

besvim nu ikke – 2 Syltetøjsskeer fra Jane, hun er vel nok en Dame, og en Tastiletske[?] fra Thora, 

men saa kan jeg heller ikke glæde Jer med mere. Bevares hvad I fik af Gaver, I maa bestemt hellere 

bygge til med det samme. Jeg har skreven til Grønholdtgaarden og bedt dem [Meretes forældre] 

sende os en Liste med glade Givere og Telegrafsendere?,  vi ved jo ikke, hvem af vore bekendte, 

som hører inden[?] den Kategori, det var jo ret ubehageligt at takke, hvor ingen Tak skulde 

forekomme og omvendt. Jeg glæder mig til at se det hele samlet og nyde Synet af alle de dejlige 
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Sager. Skeer og Gafler forekommer det mig, der ikke er nogen af? Jeg har været i Svendborg i Dag 

for at give Referat af Festen, I kan tro, Bedstemor gerne havde været med. Tak for den udkastede 

Pakke, I skulle have set Stationsforstanderen samle den op og med et formelt Buk og Haanden til 

Huen aflevere Pakken til mig. Hele Familien slog Kreds om mig, de formelig stod paa Tæer for at 

kigge, og jeg kan forsikre, Chocoladerne var kun Sekunder om at forsvinde i de respektive Maver. 

Fra Banegaarden gik vi ud paa Flyvepladsen, hvor vi saa Maskinen, man er snart saa vant til dem i 

Luften, saa det er mere interessant at se dem nede. Kl. 12¾ rullede vi af og var som sagt herhjemme 

hen ad 4. Vi har megen Glæde af Jeres haabefulde Firben, den har ædt, mit gode nye Saksefutteral,  

og i Dag har den skamferet min Naalepude, saa den nu er Damen under Underkrop; vi maa til 

Stadighed have Døren til Havestuen lukket, ellers havde Bjørnen kun 3 Haar, naar dens Ferietid her 

er udløben. I Morges regnede det, det synes den ikke om at gaa ud i, saa den foretrak at aflægge 4 

smaa L---- paa Gulvet, men den er jo sød alligevel. Linka har opgivet at knurre af den, saa den kan 

behandles ligesaa brutalt som Nigger. Bodil er ved at faa en Plads i Herlufmagle hos en Proprietær 

Overgaards paa Bakkegaard, hun skal passe en lille Dreng paa 7 Md., vaske hans Tøj, holde 

Badeværelse og ellers kun hjælpe Fruen med Haandarbejde og andre Smaating, der er 2 Piger, 

foruden hun skal have 50 Kr om Maaneden, det lyder jo alt sammen meget godt, vi mangler nu kun 

det endelige Svar fra Fruen. Pladsen er tilbudt hende igennem Frøken [?]. Jeg troer ikke, jeg har 

oplevet andet. Paa Lørdag skal vi til Statsskoleindvielse, ellers har vi ikke noget paa Programmet. 

Nu vil jeg haabe, dette Brev kan naa Jer. Husk igen at opgive, hvortil vi næste Gang kan skrive. Jeg 

skal hilse fra Far og Fastrene, jeg skal love for de morede sig, og vi morerede os voer Far, Dagen 

efter havde han meget svært ved at huske Festens Detailler, han var ogsaa svært oppe. Saa kun en 

kærlig Hilsen fra 

Jers Mor og Svigermor. 

Stadig god Rejse. 

   

 
HELLES OG KNUDS MERITTER. 

d. 22. Aug. 1932 
D. 27 Juni skete der en Revolution i vort lille Samfund, idet Kjeld kom til Verden og straks 
optog sin Plads. ”Hvornaar opdagede du ham,” var Helles første Ord, da hun om 
Morgenen kom ind i Soveværelset. Knud tog det lidt Tid at optage ham i Laget, men da jeg 
først var oppe igen og Huset i sin sædvanlige Gænge, blev han lige saa interesseret i ham 
som Helle. D. 3.8. havde vi Barnedaab, baade Helle og Knud var med i Kirke, Knud stille 
og bleg af Benovelse, Helle som sædvanlig med Kviksølv et vist Sted. Midt under det 
bedste tilbød hun at bestige Prædikestolen og kigge ned paa os. Bagefter havde vi 
Aftensmad for den samlede Familie og kulørte Lamper i Haven. Knud trøstede sig selv og 
andre med, da disse var brændt ud, at til næste Sommer, naar vi igen skulde have 
Barnedaab, skulde Lygterne op igen. Helle kørte med Mogens og Bodil hjem i Bilen og var 
hos dem i 12 Dage. Hun længtes ikke Spor, der var en Dag, hun var lidt trist i Humøret, og 
de var bange for, hun begyndte at faa Hjemve, men saa viste det sig, at det var fordi hun 
havde set Mogens tage Gæssene i Halsen, en Dag de blev fanget, og det var saa Synd, 
hun er meget øm om Dyr. 
  Jeg var inde at tage mod hende paa Hovedbanen, da hun og Johs kom hjem, han rejste 
en Tur med Dang og endte paa Krumstrup for at tage hende med, hun var henrykt for at 
se mig, men jeg maa tilstaa, at hun og Knud ikke forliges særlig godt for Øjeblikket, hun 
driller og han lader sig drille i en forfærdelig Grad, saa vi har bestemt at sætte hende i 
Børnehave til Sept. 
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d. 8-9-32 
Det er stor Succes med Helle i Børnehave, hun er henrykt for den, og Knud finder sig godt 
i at lege alene og saa er det nyt og morsomt at faa hende at lege med, naar hun kommer 
Kl 1. Knud var med mig ved Grønlandsskibet i Dag, Birte og Inge rejste. 

 d. 21.  
Vi var med Carl G. i Tivoli bagefter og se hans Taarn i den britiske Udstilling. Knuds 
Fødselsdag forløb altsaa i to Dele, han høstede voldsomt, mest Legetøj, den eneste 
fornuftige Ting, blev ogsaa mødt af Kulde af Fødselaren, det var en Sweater fra Vivi. ”Den 
bryder jeg mig ikke om, for den har jeg ikke ønsket mig”, det er en lidt klam en for den 
ædle Giver at modtage. Dagen efter var Poul, Bror, Bent, Mogens, Lise og Ida her; den 
vilde Jagt gik gennem Hus og Have. En Flyvemaskine skrev med Røg ”Inui” paa Himlen, 
og Poul raabte, ”Jeg ved, hvad det er, jeg har lært det i Bibelhistorie, det er et Tegn paa 
Himlen at man skal tro paa Gud.”  

3. Okt. 1932 
Helle har Skaalkopper, efter at have ligget 6 Dage med Feber, Dr. mener dog, at den høje 
Feber, 40,2 en Morgen skyldes Influenza. 

11. Okt. 1932 
Knud fik een Skaalkop, som absolut ikke generede ham, han havde hverken Feber eller 
laa i Sengen. Helle begyndte Børnehaven igen i Gaar, hun var ret benovet og paa 
Tudepunktet, da jeg gik, men i Dag er der ingenting i Vejen. Hun er lidt pyldret endnu efter 
at have været syg. Hun faar Jerntabletter og Ultranol. 
  Knud har faaet ”Ridebukser”, han ser pludselig saa ”voksen” ud, de er varmere end de 
korte, og han er ikke til at holde hverken i Strømpeknæ eller Gamachebukser. 
  Han saa forleden forelsket paa en Kage, som Helle ikke kunde spise, saa sagde han ”det 
er vist bedst, jeg spiser den inden den raadner”. 

19 Dec. 32 
Saa har vi igen omtrent naaet Jul, og Efteraaret er gaaet godt uden Svagheder siden 
Skaalkopperne. Helle havde Hoste i lang Tid efter, vi troede egentlig, at det var blevet 
Kighoste, men vi slap med Skrækken. I Oktober fejrede vi min Fødselsdag med 
Familiefrokost. Helle havde flere Dage før været med til at købe et Par Tøfler til mig og det 
kneb svært at holde tæt, og Dagen før brast det ud af hende ”Mor, gæt saa paa Tøflerne”. 
Knud overrakte mig en Portemonnæ med Ordene, ”Den er næsten alt for fin til Dig.” 
  I November begyndte Knud ogsaa at gaa i Børnehave, og det er lige saa stor Sukces 
som med Helle. Han er ellers nu gentleman i Plus Fours. Vi havde i November et lille 
Plejebarn fra en Østerbros Baggaard i 6 Dage, han hed Kaj og det var derimod ikke 
Sukces, lige Børn leger jo bedst, og det saas desværre ogsaa her tydeligt. Kaj brugte de 
rædsomste Udtryk, som Knud øjeblikkelig annekterede, lige som Knud med en vis 
Færdighed haandterede en Frikadelle i Haanden efter at have set Kaj gøre det. Det gik 
paa Livet løs daglig, saa Kaj maatte skikkes hjem igen, og det er Børnenes værste Straf, 
naar jeg truer dem med at faa ham herud igen. 
  En af de Ting, ganske vist af de smaa, men det er ogsaa tit de bedste, de smaa, man 
husker fra sin Barndom, er Søndagsturene de gaar med deres Far. De starter med at gaa 
til Avismanden, hvor Helle forlanger ”Berlingeren” og ”Dagens Nyheder” og saa faar de en 
Flødekaramel af Manden og derefter vandrer de Tur. Og hvad særlig Helle glæder sig til 
fra Søndag til Søndag er at faa Kaffe, det tilstedes ikke paa hverdage, og Boller. 
  Helle har faaet Skilning i Midten og to smaa Fletninger, endnu kan det bagerste Haar ikke 
komme med, hun er meget stolt af dem. De har haft Lysbilleder i Børnehaven i Dag, og de 
laver Julegaver i Bunkevis. Helle, som før ikke kunde synge to rene Strofer, kan virkelig nu 
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godt faa en lille Melodi frem. Mor var her i 8 Dage fra 3 Dec. Vi havde Børnene med paa 
Juleudstilling en Dag, og det var en Festforestilling. Vi startede i Daells Varehus, derefter 
var vi i Magasin og hos Crome og Goldsmith, Mor og jeg var som døde Fluer, da vi kom 
hjem, men det havde haft en oplivende Virkning paa Ungerne. Hos Daell saa de nogle 
store mekaniske Klovner der spillede, og Helle var ikke sen til at iværksætte Sceneriet 
herhjemme, hun udstyrede Knud med Mors hvide Vaskeskindshandsker, en Ketcher og en 
Pind, det forestillede Violin, og saa gjorde han det øredøvende Spektakel, der skulde til.  
Et Par Dage efter var Helle inviteret med Lise og hendes Mor i Illum. 
  Saa var vi paa Østerbro, Dydyt og jeg travede med, og frøs omtrent Tæerne af ved hvert 
Vindue, og saa udbrød Helle, ”hvornaar skal vi paa Juleudstilling”, det gjaldt altsaa ikke, 
naar det ikke var indvendig fra, Varerne blev beskuet, saa gik vi til Adda, hvor de spillede 
Billedlotteri. I Forgaars købte vi Juletræ, en spændende Akt. 
  Knuds Foretagsomhed er ikke aftaget, han piller og rager ved alt, naar noget er i Ulave 
eller om og indviklet i Sejlgarn, eller noget puttet de mærkeligste Steder, kan man være 
evig forvisset om, at det er ham, der har været paa Spil. Han faar ikke den mindste Smule 
i Haanden uden han skal ”lave noget af det”. Forleden kom han med en Papirtut fra en 
Medicinflaske af den skulde fabrikeres en ”Elefant Kamerika”.  
  Kjeld er meget indtaget i Helle, bare han hører hendes Stemme er han eet stort Smil. 

 
d. 8 Januar 1933 

Saa kom vi paa den anden Side Jul og Nytaar, og den Tid er altid fuld af Oplevelser for 
Ungerne. Juleaftensdag var vi allesammen først paa Indkøb i Gentofte. Johs var hjemme, 
saa at han var med, var det, der gjorde Turen til en Begivenhed. Derefter var vi i Kirke, 
mens Svigermor passede Gaas og Kjeld. Juletræet var Børnene med til at pynte efter 
Frokost, saa Dagen gik trods alt temmelig hurtigt for dem. Svigermor, Vivi og Bodil deltog i 
Festlighederne. Johs tændte Juletræ, og optraadte med Nissemaske og Ungerne jublede. 
4 Juledag var Mogens og Merete her til næste Dag. 4 Juledag var Børnene til 
Dukkekomedie hos Kellers. Nytaarsaftensdag havde de Lise og Ida her til Lotteri, og om 
Aftenen var Adda, Farmor, Vivi, Margrethe, Dang og Mudde her. Knud og Dang skød 
”Kinesere” af, Knud gik til sidst saadan over Gevind, at han endte det gamle Aar med en 
Endefuld og kom i Seng. Helle begyndte det nye mindre glansfuldt ogsaa, hun begyndte Kl 
3 at brække sig og fortsatte med det lige til næste Formiddag. I Fredags begyndte 
Børnehaven igen, og Glæden var stor for alle Parter, da de drog af. Johs købte forleden 
Bogen ”Helle” til Helle og læste det første Kapitel for hende, senere læste jeg det, og da 
”korporlig Revselse” forekom, rettede jeg det til ”Smæk”, da jeg jo vidste, at hun ikke 
forstod udtrykket, men hun var der straks, ”Det staar der ikke”, saa godt kunde hun huske 
det, fra Johs havde læst det. Han læser et Kapitel for hende hver Dag, og jeg har maattet 
love ikke at læse i den for hende. I Morges spiste vi Morgenmad før Johs kom ned og 
følgende Replikker faldt.  
Knud: Maa jeg faa Honning paa Bollen.  
Jeg: Nej, det spiser man ikke paa Boller.  
Helle: Det gør Far. 
Jeg: Det er noget ganske andet, hvad Far gør. 
Helle: Naar jeg bliver voksen vil jeg ogsaa spise Honning paa Boller. 
Knud: Det bliver ikke dig, der maa det, det bliver mig. 
Han var ganske klar over, at det var ham, som Skabningens Herre, der fik den Fordel. 
Børn er fremmelige nu om Stunder, da jeg en Dag sagde til Helle, ”at Far holdt meget af at 
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regne”, spurgte hun, om det var Bedstefar, jeg mente, ”nej”, sagde jeg, din Far”, ”Naa saa 
maa du hellere sige Johs, for siger du Far, maa jeg jo tro, det er Bedstefar.” 
Mormor til Grete 

Krumstrup d. 13-2-33 

Kære lille Grete! Nu skal Du høre. Først i Aftes stod det klart for Far, at det er et Karneval med 

Skovfogedens Elever o.s.v., Bodil skulde til, han havde troet, hun skulde der med Tandlæge Zielers 

og følges med dem. At den Opdagelse stemte ham venligt, tør jeg nok antyde gik i en anden 

Retning, nok er det, det forvoldte mig adskillige vaagne Timer. Alt det, trods han læser alle Bodils 

Breve, men hun har ogsaa kun i et eneste fortalt, hvem Deltagerne er, og det er saa længe siden, saa 

det er gleden upaaagtet hen, og hun har ikke en eneste Gang svaret paa mine Opfordringer til at 

blive derfra. Naa, det gik jo løs, ikke alene om dette men om den Fremtid, hun gik i Møde, hvis det 

var Dres’ Mening, det skulde være deres Omgang, og hvor det kunde blive andet, han bliver jo 

aldrig andet selv, og Guderne maa vide hvad, alt sammen den reneste Sandhed og gør derfor saa 

ondt at høre den udtalt. At alle Bebrejdelser til syvende og sidst rettes mod mig, kan Du vel forstaa, 

trods alle mine Forsikringer, at jeg gentagne Gange har bedt Bodil opgive det, det er jo ikke saa let 

for Far at tro paa, naar hun ganske forbigaar det i sine Breve. Jeg har nu skrevet til Dres og formet 

det som en Henstilling, at de bliver derfra, men dog paa en Maade, saa han ikke tager Fejl af vor 

Mening. Det er meget rigtigt, som Far siger, det er det samme, som vi vilde lade dem gaa paa 

Maskebal i Ryslinge Forsamlingshus eller paa Kværndrup Kro, Publikum er forholdsvis det samme, 

og det er dog ingen hyggelig Tanke, at Bodil gik fra den ene Bondekarls Favn til den anden eller 

blive overgramset af dem, jeg antager nu heller ikke, Dres vilde synes om det, og holder de sig for 

sig selv, vil de først blive bedømt storsnudede. Maaske bliver den lille ”Forstraad” gal, lad ham saa 

det, men saa vil jeg haabe, han adresserer det til mig og ikke til Bodil. Hende har jeg skreven til, 

hun siger det nok til Dig, saa Du støtter nok med Din Mening. – 

  Vi var saa til Fødselsdag i Gaar, som sædvanlig hyggelig og nydeligt. Bedstefar var saa glad det 

gamle Skind, men træt efterhaanden, jeg har ikke talt med dem i Dag, saa jeg ved ikke, hvordan han 

har det efter det. Det er dog dejligt at høre, Kjeld er meget bedre, jeg tænkte nok en Udrensning tog 

meget af det vaade med, saa varer det nok ikke længe, før han er hel kvik igen, men saa bliver det 

vanskeligt at vænne ham til Luften igen. Kirsten blev i Byen, saa hun faar først sine Gaver, naar hun 

kommer hjem, jeg glæder mig til at se hendes Ansigt, naar hun pakker Dragten op, hvor er den 

yndig. Merete gror godt, nu kan hun ikke skjule den længere. Hun er saa mærkelig uimodtagelig for 

mine velmente Raad angaaende Børnetøj, jeg fremkommer saamænd saa beskedent med dem, men 

mærkelig nok har hun sine Meninger, vel sagtens indpodede af Mutter Muus. Hun strikker f Eks 

Uldtrøjer, altsaa Undertrøjer, jeg synes, det er skidt at vænne et Barn til det, men Ekspeditricen i 

Forretningen havde sagt, det blev brugt, saa det maatte være rigtigt. Jeg vilde nu købe smaa linnede 

og dito Bukser. Jeg tilbød at hjælpe hende at strikke noget af alt det, ”det var meget sødt af mig, 

men hun havde jo Tid til det”, saa nu har jeg altsaa Masser af Tid, om Du vil have Bukser strikket. 

Hun strikkede paa en lille Trøje, pludselig for hun rundt efter en Tændstik, paa vores Spørgsmaal til 

hvad, ”jo for en Tændstik maalte 5 ctm og en Trøje skulle være 20”, det er maaske meget praktisk 

at vide Maal, men det virker alligevel lidt komisk, Bedstemor foreslog hende at tælle Pindeantallet, 

det  havde hun da ved Haanden. Angaaende Bleer, som jeg raadede til at blive af Blaarlærred, saa 

havde samme Ekspeditrice vist hende nogen, som nu er moderne, de ligner dobbelt Gaze, sikkert 

noget Skidt. Den gaar stadig paa de 6 Damaskes, og paa mit Spørgsmaal, hvor den Finæsse 

stammede fra, oplystes det, at Fru Muus havde købt al sit Børneudstyr fra Paris vanvittig billigt, vil 

Du saa neje, Bleerne er saa henrivende med smaa Blade, Grete, jeg kan ikke lade være at smile, 

saameget troede jeg dog ikke, hun gik i Moderens Fodspor, men nu melder jeg Pas, nu maa hun 

komme til mig, hun ved jeg altid er beredvillig til at hjælpe hende. Gud give, det var Dig, der kun 

sad det Par Mil herfra. Bevares hun er saa sød, og de er lykkelige ved hinanden, men jeg savner at 
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kunde, hvad jeg rigtig vil kalde snakke med hende, Du forstaar  nok hvad jeg mener. Du vil nok 

brænde dette, det er i saa mange Tilfælde forkert at sætte sine Tanker sort paa hvidt, men det kan da 

gaa op i Flammer, der er en Tændstik bedre paa sin Plads. Der er ikke noget fra Bodil til Kirsten, 

Poul havde mødt Posten og faaet Breve, mon hun har glemt det? Jeg vil ikke aabne Dit Brev før 

Kirsten selv er her. Saa ikke mere. Jeg haaber, der stadig er gode Nyheder – Kærlig Hilsen til Jer 

alle Din 

Mor.  

13-2-33 
I Gaar fortalte jeg Helle, at der ventedes et lille Barn hos Morbror og Tante Merete, hvortil 
hun udbrød ”Jeg maa grine, saa skal Morbror være Far”. Hun har længe været klar over, 
hvor de smaa Børn kom fra, men nu var hun ogsaa begyndt at spekulere over deres 
Tilblivelse, og da hun spurgte mig om det, og jeg grundede lidt over, hvad jeg skulde 
svare, sagde hun selv: ”Nu ved jeg det, man har en Masse smaa bitte Børn i Maven, og 
naar man saa rigtig ønsker et, begynder det at vokse, det er derfor de kommer saadan 
efterhaanden”. Det er egentlig den sødeste Forklaring, man kan tænke sig. 
   Knud har den forfærdeligste Vrøvleperiode, vi er næsten skøre af at høre paa ham, han 
har lavet et Ord, Nippe-Havre-Mand, som han ender hver Sætning med. Helle tegner fra 
hun kommer hjem fra Børnehave, og det er slet ikke helt tosset. Hun elsker, naar jeg 
tegner for hende. Og jeg kan daarlig tegne en lige Streg, da jeg i Aften havde tegnet nogle 
grusomme Figurer for hende, tog hun mig om Halsen og sagde, ”hvor er jeg stolt af dig 
Mor.” Hun stoppede en Strømpe forleden, saa pænt som nogen Voksen, det er kun 
kedeligt, hun er kejthaandet, det vil falde hende svært i Skolen at skulle bruge højre. Hun 
smører Brød om Morgenen til sig og Knud. Hun sagde en Dag, om vi ikke skulde aftale, at 
hvis jeg blev Engel før hun, at jeg saa kom ned og fortalte hende, hvordan der saa ud i 
Himlen.  
 
Grete til Johs 

Krumstrup d. 15/2-33 

Kære lille Snullert! Her gaar alt paa det bedste, Børnene arter sig vel, Knud har haft en Dags 

Mavepine, men det er ovre igen, for Tiden er Bodil ansat som Barnejomfru, hun gik frivillig med, 

jeg har hende lumsk mistænkt for, at af to Onder vælger hun det bedste, i Dag kunde der være en 

Chance for noget at bestille, hvor vi venter Gæster. I Gaar var vi i Bilen oppe hos Gartner 

Rosenlund for at se hans Fugle. Du aner ikke, hvor morsomt han har det indrettet. Han har 5 store 

Bure i Drivhuset med Undulater, grønne, gule og blaa, de smaa Papegøjer, vi saa paa Nørrebro til 

35 Kr Parret, Bæltefinker og mange andre, jeg kunde have staaet der hele Dagen, og jeg vil 

forberede dig paa, at Morbror gaar og glæder sig til at fortælle dig Løgnehistorier om, at jeg har 

købt en hel Del, og Bure adresseret til Kontoret, tag dem som en Mand. Helle var med, du kan tro, 

hun var interesseret.  

  Hvordan mon det gaar mit Stutteri, bare de ikke dør af Kedsomhed, nu maa de hellere komme ind 

til Mogens. 

  Det lyder forhaabningsfuldt, at du er begyndt at lære Inger at tale, hvis nu baade hun og Lillebror 

kan, naar de mødes igen, vil det forhøje Gensynets Glæde. I Morges da jeg mødte en af Pigerne og 

sagde god Morgen, sagde han "Mor" med en dyb Hovedbøjning. Helle er saa sød, jeg har aldrig 

oplevet hende saa skikkelig, hun gaar og leger hele Dagen. Brorsen er den samme som hjemme, en 

Smule mere Morsyg, han er bedst, naar jeg ikke er til Stede, men Kl 2 møder Minna og har ham lige 

til Aften. 

  Jeg hørte i Svendborg, at Harboe havde haft en Blodprop, som en hel Nat havde vandret rundt, og 

altsaa kunde have slaaet ham i hjel paa Stedet, Blodpropper er dog noget rædsomt noget. Han og 
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Karen skal være lige gamle, hun ser 10 Aar ældre ud. Paa Onsdag skal vi vist nok til Svendborg 

med Børnene. Jeg maa tage den lukkede Bil, saa starter vi om Formiddagen, og vil være hjemme til 

Børnenes Sengetid. Hvordan mon det gaar Blækpletterne, det er jeg meget spændt paa. 

  Morbror er udset til Chauffør i Dag, han har lige hentet Kogekone, er nu efter en anden Torsk i 

Ryslinge, en der skal paa Bordet altsaa. Vi skal have Suppe, Torsketunhale med Asparges, 

Hummer, Champignon, Kalkun, Ostepind og Is med friske Frugter, saa helt sultne forlader vi jo 

ikke Bordet, jeg skal have Inspektør Jensen paa den ene og Amundsen paa den anden Vinge. Sidste 

skal bo her i Nat. For Nemheds Skyld, skal han ligge i Sengen ved Siden af mig, det har du vel intet 

imod. Han har godt af at faa Børn om Morgenen.  

  Mon du huskede Holgers Fødselsdag, jeg gjorde det, og inviterede dem med det samme til d. 23. 

Det er godt ingen Thorborg var med til Bedstefars Fødselsdag, for vor Middag kommer vist ikke op 

paa Siden af, hvad de der leverede. Det var helt rystende. Duepostej med Oliven og ægte Kastanier, 

Ananasvand med gulerodspure i Mayonnaise, Dyreryg, Ostepind, 2 Slags Is og 

Overflødighedshorn. Kan du forlange mere end to Menuer i eet Brev? 

  Du kan tænke dig, da Far i Torsdags naaede Nyborg, var Toget til Ryslinge gaaet, saa han maatte 

tage en Bil hjem, det passede ham ikke. 

  Helle straaler ved Tanken om den hvide Kjole i Aften. Knud maa jeg jo desværre putte i Seng, for 

Gæsterne kommer først 6½, og der er ingen til at passe ham mens vi spiser. Bedsterne bliver 

Søndag over, saa han kan lufte den hvide Bluse. 

  Humøret er ellers højt her for alle Parter, det er unægtelig bedre at være hjemme uden andre 

Gæster, hvor sørgelig det end er at tilstaa det, det er som der hersker en ond Aand over Huset, naar 

Bedsterne er her, tænk, at voksne Mennesker ikke bedre kan beherske sig. Den gamle [Viggo 

Eggertsen] faar af og til et Raserianfald over for Bodil, men hun er ogsaa øretæveindbydende, men 

hvis han sagde det til mig een Gang, hvad han siger til hende 20, saa opsagde jeg ham Huldskab og 

Troskab, men hun opirrer ham lige op i Ansigtet. 

  Der er meget mere Fut over Kirsten, hun er rædsom pjattet, men det hører jo Alderen til, men hun 

er meget friskere, Bodil er ikke til at drive op af en Stol, hun gaar rundt som om hun var Gæst. Hun 

skulde bare være min, det er utroligt, at Mor kan finde sig i det, hun er dog ellers saa fornuftig paa 

alle andre Omraader. 

  Jeg længes efter dig, lille Snuske, særlig vores smaa intime Passiarer om Aftenen, de er nu yndige 

ikke, vi vil ikke foreløbig have hvert sit Gemak, vel? Det er vel ikke paa den Tid, du lærer Inger at 

snakke, for det vil jeg altsaa ikke ha’. Saa i Morgen kommer Morbror, saa er den værste Tid ovre 

for dig. 

Mange Hilsener og mange Kys fra Poderne og din egen Snuser. 

At Frederik efter 27 Aars Ægteskab ikke har lært ikke at træde i Spinaten er utroligt. 

Det blev et møgkedeligt Brev, men jeg oplever jo ikke noget spændende. Skriv snart. 

1-3-33 
Helle hjalp mig forleden i Køkkenet, og da det tog Kegler, skulde Knud ogsaa gøre sig 
nyttig, han meddelte begejstret ”at han havde tørret en møgbeskidt Kniv af i Viskestykket, 
saa den blev helt ren uden Spor Vand.”.  
 
D. 27 var det Fastelavn. Om Søndagen for de smaa Asener som Stormvinde rundt i 
Gemakkerne og risede os op Kl 5½, da saa selve Fastelavnsmorgen kom, sov de blideligt, 
saa risede jeg dem op, med det Resultat, at Knud blev saa gnaven over at blive vækket. 
”Lad vær’ at dril mig”, sagde han. Om Eftermiddagen var de hos Ida til Tøndeslagning. De 
var i Dragter. Knud Indianer, et Sæt, der var laant hos Adda, Helle var Rødhætte, rød 
Spencer og Hue var ligeledes fra Adda, Blusen (hvid) var hendes egen, Nederdelen var 
syet af en af mine gamle Sommerkjoler, og Forklædet stammede fra Mor. De havde moret 
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sig over al Beskrivelse. Vi har haft helt Foraarsvejr i Dag, vi har kælket i Vand omtrent, her 
har ligget saa tilpas med Sne, saa Børnene har kælket i lange Tider. Den første Dag 
skulde Knud have en ”Mavetur” alene og røg lige ind i nogle Buske, saa Blod og Taarer 
flød om Kap.  

3-3-33 
Knud beredte os en slem Forskrækkelse i Gaar. Han vaagnede ved 9-Tiden med den 
rædsomste Strubehoste, det var, som Barnet skulde kvæles, jeg blev aldeles 
rædselsslagen, og da Dr. kom, sagde han, at det bedste var han kom paa Sygehuset, da 
han skulde ligge i Damptelt, og det var umuligt at konstatere hvor slem en Strubehoste, 
det var, saa jeg kørte ind med ham i Ambulance Kl 11. Jeg maa sige, han opførte sig som 
en lille Mand, ikke et Ords Vrøvl og ikke en Taare. Helle og jeg har lige været hos ham, 
men vi maa kun staa udenfor Vinduet, da han ligger paa Epedimiafdeling. Sygeplejersken 
sagde, at han var saa fornuftig, men det var trist at efterlade ham, det lille Fæ. Jeg har 
aldrig glædet mig til noget, som at faa ham hjem igen. 

8-3-33 
I Gaar hentede Helle og jeg Knud, det er dejligt at have ham hjemme igen, og han selv var 
aldeles lyksalig i Gaar, han skal ligge nogle Dage herhjemme. De savnede hinanden 
forfærdeligt. Helle havde besluttet aldrig at skændes med ham mere, og da Knud paa 
Hospitalet fik to Skruptudser, blev den ene gemt til Helle. 

14-3-33 
Helle spurgte i Gaar, om Engle kunde dø, og da hun hørte, at de ikke kunde, saa sagde 
hun, ”Saa kan man kun blive en Engel een Gang, det er ligesom Kighoste”. 

2-4-33 
I Gaar var vi i Zoologisk Have. Vivi, Sjøberg [sangeren], Børnene og jeg. Vi startede Kl 1 
og var hjemme 4½, det var en glimrende Tur, de morede sig straalende, kun var Knud 
fornærmet over, at Tigeren ikke var større, ”sidste Aar var den mægtig stor”, sagde han. 
Han har aabenbart været et Stykke mindre. 
 
Johs til Grete på Krumstrup 

København 7/4-33 

Kære Snuser! 

Med Skam at melde klarer vi smaa moderløse Skabninger os egentlig efter Omstændighederne helt 

godt under Din Fraværelse. Tut [Kjeld] har i hvert Fald ingen Grund til Klage. Alle tre Kvindfolk 

ligger nærmest paa Maven for ham Dagen lang, og Tanterne indfinder sig jævnlig for at deltage i 

den almindelige Beundring. Da han i Aftes skulde lægges i Seng, kom Frk Bjerregaard ned og 

præsenterede ham med en Stolthed som havde hun selv født ham til Verden, og jeg er jo ikke helt 

sikker paa, han bliver saa let at tage til igen efter en saadan Omgang Forkælelse. Naa han opfordrer 

nu i høj Grad dertil, det maa jeg indrømme. De store tager ogsaa Situationen med Fatning. Kun 

mærker  jeg, at de interesserer sig mere for mig, end naar Interessen skal deles paa to Forældre, og 

jeg føler mig pludselig anerkendt som Højsteret, naar en Afgørelse skal træffes. Naa i Længden tror 

jeg nu nok vi vilde savne Dit faste, men dog saa blide Regimente, og vi glæder os alle vanvittigt til 

at høre om Morbrors Lam og Kyllinger og andre Herligheder. Vi under Dig imidlertid af Hjærtet 

Ferien og haaber, Du maa nyde den i fulde Drag. Vejret er da godt nok til det. Hils nu hele Familien 

mange Gange. De kærligste Hilsner fra Helle, Knud, Kjeld og  

Din egen Snus. 

Jeg vil Lørdag Aften søge Trøst i min Ensomhed i det kgl. hvor vi skal høre Tannhäuser. 
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Grete til Johs 

[Krumstrup d. 8/4 1933] 

Kære Snuser! Dybt rørt og nærmest rystet over at have Brev fra dig i Dag, da jeg selv ikke har 

skrevet, griber jeg en umulig Pen og dernæst en Blyant for at sige Tak. Det var dejligt at høre, at I 

har det godt, hvem kunde lade være at forkæle Tut, de kan sagtens være glade, at de faar Lov at 

passe ham. Jeg har en glimrende Tur, Vejret er dejligt, og jeg har faaet en smuk Modtagelse, hvor 

jeg har vist mig. Skovfolkene lever i en sand lille Idyl, Madame trives godt, men er rask og rørig og 

sød. Jeg skal rigtig fortælle om de smaa Kyllinger, det lille Lam og den i høj Grad uartige Sif. Her 

er 202 smaa 4 Dage gamle Kyllinger. Jeg har været i Ryslinge med Mor i Formiddag, jeg har en 

lille ting med til Helle og Knud, nu kan de glæde sig. I ”Tidens Kvinder” i Dag er der et stort 

Reklamebillede af Pudder, og tænk dig det er Gunhild, det er der ikke Spor Tvivl om. Ellers er her 

ikke noget nyt, ud over at den gamle ”ikke gider tale om Skatter”, han er ellers i fuld Aktivitet. Poul 

er i Marken hele Dagen, Kirsten kommer i Eftermiddag. I Svendborg er det rædsomt, synes jeg nok, 

selv de Par Timer, jeg var der, var Bedstefader saa gnaven, at havde han haft Kræfterne, tror jeg, 

han havde myrdet Bedstemor. Jeg haaber, Boller og Thebirkes kom som det skulde Søndag 

Morgen, I ved, selv paa Afstand tænker jeg paa jer. Jeg kommer saa efter Bestemmelsen Søndag 

Aften 4½ til Kbh. Fortæl Helle, at jeg traf Fru Sauerbrei i Torsdags, og Ulla og Mette vil gerne 

komme til Fødselsdagen. Jeg synes, det er Aar og Dag siden jeg rejste hjemmefra, jeg vilde ønske, 

jeg havde dig og alle tre Unger her, det er yndigt at holde Ferie, jeg kunde godt lide at fortsætte i 

jeres Selskab. Jeg sov som en Sten til Kl 8 i Morges.  

Mange Hilsener fra hele Familien. 

Vedlagte er fra din Svigerfar. 

Hils mine tre smaa Engle og et Kys til min største Engel fra din 

Snuser. 

15-4-33 
Helles Fødselsdag fejredes i stor Stil i fuldstændigt Sommervejr, det var Pigeselskab, 
d.v.s. Jørgen Werner og den lille Claus Toksvig [den senere tv-vært] slap med. 
Sidstnævnte var meget begejstret for Kjeld, og da jeg spurgte, om han gerne vilde have 
saadan en lille Bror, svarede han, at han bad Gud om en hver Aften, hvortil Knud med stor 
Alvor spurgte, om han troede han kunde ”raabe” saa højt, at han kunne høre det. Den 
vilde Leg gik i Haven hele Eftermiddagen uden Mislyd, og da de skulde gaa, og jeg 
spurgte Ida, om hun havde moret sig, sagde hun, at der var kun eet kedeligt, og det var, at 
Gæsterne skulde gaa saa tidligt. Helle er atter kortklippet, og faar Papillotter i Haaret om 
Aftenen, de hedder paa hendes Sprog ”Pottelotter”. Hun tabte i Gaar sin første Overtand. 
Jeg var en Tur paa Fyn fra d. 6-9 April, imens havde jeg en Sygeplejerske, Frøken 
Bjerregaard, til at passe Børnene. 

 
d. 23-4-33 

Helle og Knud kom ind fra Haven i Eftermiddag, de havde bundet en Snor paa en Kæp, og 
havde trofast fisket i Søen i lange Tider, og var meget forbavset over, at der ingen Torsk 
havde bidt paa. 

3-5-33 
Knud og Helle har Mæslinger. Knud fik det i Forgaars, han var meget sløj i Gaar og 
næsten ukendelig, men er allerede bleget i Dag. Helle er først kommet i Seng i Dag, og er 
endnu ikke prikket. 

d. 8 Maj –33 



 35 

Nu er vi snart over Mæslingerne, Knud kom op i Gaar, Helle skal op i Morgen. Det slap de 

nemt fra, den højeste Temperatur, de havde var 39, og der var faktisk kun een Dag, de 
var rigtig sløje. 

22. maj 33 
Helle sagde i Gaar: ”Ole i Børnehaven siger, at hans Far er rig, og saa sagde jeg, at det 
var min Far ogsaa”, ”Aah”, sagde Knud, ”Far har kun Papirspenge”, ”Jammen, ved du da 
ikke, at det er mest”, svarede Helle. I Gaar fik Kjeld Mæslinger, men allerede i Dag er han 

feberfri, men han var meget syg i Aftes med 40, og i Nat ligeledes. I Gaar fik vi Melding 
om lille Fætters Ankomst hos Mogens og Merete. 

6 Juni 33 
Jeg tror Knud har Kunstnerblod i Aarene, en Dag sagde han ”Det ser saa pænt ud Mor, 
naar du bærer Kjeld paa Armen”, og han har ogsaa stor Sans for Farver. 
  Poul har været her i Pinsen, saa Kjeld har ligget i Børneværelset, saa de store skulde 
være stille naar de gik i Seng. Helle bemærkede ”at det er nu lige haardt nok, at skulle 
hviske sin Aftenbøn”. Bodil var herude forrige Søndag med Marianne og Benedikte. Saa 
hørte vi Knud holde Foredrag for Marianne; ”Kukkeren er en Gøg, og det er en Fugl, der 
lægger sine Æg i andre Fugles Reder, den er vel nok skrap”. Forleden var vi første Gang i 
Aar ved Stranden, vi tog om Formiddagen til Klampenborg, laa ved Stranden et Par Timer 
lejede saa en ”Lotte” og kørte Dyrehaven igennem til Fortunen, hvor vi drak The, 
spadserede gennem Ermelunden til Trolleyvognen, og saa kørte vi hjem. Knud havde en 
Zenia i en urtepotte, som Kjeld gjorde Kaal paa forleden men før det skete, sagde han: 
”Det er rart hvis Huset brænder, at jeg saa kan løbe med min Have.” Helle erklærede 
frejdigt forleden Dag, at hun holdt mest af sin Far, som det moderne Barn hun er sagde 
hun ikke hvis men ”naar I skal skilles vil jeg bo hos Far.” I Gaar sagde jeg, at jeg gerne 
vilde have en trefløjet Skærm, saa sagde Helle ”Nu maa du ikke ønsker mere, før Far har 
faaet sparet sammen til en Gynge.” 

13-6-33 
I dag blev Helle vaccineret. Før i Tiden var hun lidt betænkelig ved den, men hun var 
blevet beroliget af Bror Keller med, at det gjorde ikke ondt, han havde lige faaet det gjort, 
og hun sagde, at hun havde troet, at det skulde gøres med en Maskine, der nippede Kød 
ud. 

19-6-33 
Det ser ikke ud, som Helle skulde blive syg af Vaccinationen, i Gaar var Armen øm, men i 
Dag fejler hun ingenting, de er begge to slaaet an. Vi lever et udsvævende Liv, i Dag har 
de været hos Hostrup-Schultz’s, i Fredags ved Stranden, i de sidste 14 Dage er her daglig 
sket noget, har de ikke været ude, saa har de haft nogen her. 
De har opnaaet at faa Gynge, Vippe og Flagstang. 

 
26-6-33 

Knud spurgte, ”om det var Persille Gulerødderne Hang fast i”. I Fredags, St. Hans Aften 
var hele Familien Thalbitzer [redaktøren på Finanstidende] her, Børnene var oppe til 10½, 
da deres lille Pige og lille Barnebarn var med. Der skulde have været St. Hansfest ved 
Søen, men paa Grund af Vejret blev det ikke til noget. Det afholdtes i Gaar i Stedet for, 
hele Søen var omkranset af kulørte Lamper, og der var Baal og Fyrværkeri. I Lørdags var 
Helle til Tandlæge og fik to Huller stoppet, hun var Helt som sædvanlig. I Dag har vi haft 
Besøg af Kaj, Ole og Grete og deres Mor, det var stor Succes. I Morgen er det en stor 
Dag, Kjelds et Aars Fødselsdag, der staar en Træhund midt paa Gulvet hos dem og venter 
paa at skulle overrækkes ham i Morgen tidlig. 



 36 

Grete til Johs 

Fredag [Krumstrup 30/6 1933] 

Kære lille Snuser! Vi kom godt herover, vi havde Kupeen for os selv lige til Korsør, og da Tut først 

fik Raaderum var han noget af det sødeste, det var den store Færge, saa der var Masser af Plads, det 

sorteste Punkt var Landgangen, man staar jo altid en Tid i ”Kø”, og Tuts 20½  var ikke 

umærkelige. Vi skulde skifte i Nyborg, og Mias Tog gik omgaaende, saa jeg maatte selv bugsere 

dem over, men det gik meget godt, og der var kun 1 Kvarters Ophold, Kjeld faldt i Søvn og sov til 

Ryslinge, der var Mor, og vi blev befordret hjem i Bil med Kuffert og Barnevogn. Ungerne er rigtig 

i deres Es, i Gaar regnede det, men i Aftes var det Opholdsvejr, og vi var paa Turne hos Kræene. 

Tut gør stor Lykke, og han nyder sit Publikum. Han skraalede af Rædsel, da han skulde i en Balje 

Vand, og en rædsom Brølescene havde vi i Aftes med Sengen og i Morges Kl 4½ startede vi Dagen, 

hans Lykke var stor, da han opdagede mig ved sin Side, min var mindre, men Kl 6 befriede Mor 

mig, og jeg sov til 8, Knud hørte ham ikke. Nu sover han i Haven. Kan du tænke, noget saa 

grinagtigt, det vi drillede Poul med i Pinsen, Helle, han havde til Bords hos Petersens, var et 

Pletskud. I gaar ved Aftensbordet sagde jeg lige ud i Luften til ham ”Hvordan har din Helle det”, 

det gav et helt Pjask i Mor, og bagefter spurgte hun, hvor i Alverden jeg vidste det fra. Han rider 

smaa Søndagsture til hende, havde været bedt der engang, og berømmer hende saavel som 

Svigermor Sørensen til Skyerne, det har for øvrigt Mors Velsignelse, hun er saa dygtig, og der er 

Penge paa Kistebunden. Hura! Hura! Men lad være at nævne det til Bodil, skulde du tale med 

hende, Poulsen er jo skørt Glas.  

  Saa laa her Brev til Mor i Gaar fra Thaare, det værste Løgnebrev jeg har set. Det gik ud paa, at 

Hedda, som jo ikke havde noget at skamme sig over, ikke vilde skilles fra Svend, og det var ganske 

forkert at sætte Clausens Skilsmisse i Forbindelse med Hedda. Du tror ikke, at Humlen er, at 

Clausen er blevet ked af Hedda, saa nu skal det glattes ud. Svend maa jo have to Naturer, skriver 

hun, for det havde været et virkeligt lykkeligt Ægteskab. Saa slutter Beretningen ”Jeg er ikke i Tvivl 

om, I har Historien fra Fabers, og om deres Beretning er til at stole paa, ved jeg ikke.” Hedda er til 

Tider helt ude af det, bare hendes Sind maatte falde til Ro. 

  I Aften kommer Pillerne. Lille Pille tager nu normalt paa. Vi skal være 16 til Daaben, Henning 

[Muus, Meretes bror] kommer alligevel ikke. Præstens skal med, og ellers Manna og den øvrige 

Mafilje. Men de havde Brev fra Præsten i Gaar, at han ikke vilde døbe ham Kl 4 alligevel, saa det 

sker Kl 12, og saa tager Børnene og jeg i Kirken, mens Mor passer Kjeld, og saa tager vi til 

Middagen, og der tager jeg naturligvis ikke Børnene med, hvis de ikke ligefrem bliver stærkt 

opfordret til det. Bedstemor skal bære. I Aften skal her saa være Studentergilde. Studinen [Kirsten] 

har ikke været hjemme, men vi har været her, hun kommer i Eftermiddag. I Gaar døde Gaardens 

bedste Ko efter Kælvning, den var jo ikke saa god. Nu har de faaet nok Regn, 25 mm paa engang, 

og 13 i Gaar. Her svømmes i Jordbær, og det ser dejlig frisk ud. Nu drog Ungerne og Onkel Sv. i 

Svinestalden, der er en Mængde smaa bitte Grise, de (Børnene) er rigtig paa deres rette Hylde, intet 

Under det staar for dem som Paradis. Onkel Sv. nyder dem. Undulaterne yngler, en gul og en blaa 

Mutter har lige faaet Unger.  

  Ja, saa ved jeg ikke mere, uden Hilsener fra hele Familien og dine og mine søde Børn. 

Din Snuser! Hilse i Gentofte. 

Gid du var her. 

Jeg tror nok Kokkepigen er under al Kritik, Mor har en forfærdelig Masse at gøre. Tilstanden i 

Svendborg er meget sløj. Der siges Fru Mourits gaar paa det sidste, jeg tænkte nok det ikke kunde 

gøres med 1 Maaned. Gamle Mørk-H. skal for Resten ogsaa med til Daaben. 
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Grete til Johs 

Lørdag [1/7 1933] 

Kære Snuser! Jeg synes du skal have et Søndagsbrev i din Ensomhed, udover en dejlig fredelig 

Morgenstund, kan den vel nok blive lidt langstrakt uden Tut og Co. I Gaar var her saa 

Studentergildet.  

 

 

 
 

Kirsten student med Knud 

 

 

Pillerne kom Kl 5½, lille Pille er en lille Fugleunge, som bliver yndig, naar han faar lidt Sul paa 

Kroppen, han har en yndig Hovedfacon og er i det hele taget velskabt, men han er jo lille og 

udpræget tidligt født. Han skreg omtrent hele Aftenen, saa de ømme Forældre og den ikke mindre 

ømme Faster tilbragte en stor Del af Aftenen hos ham, han laa i Kjelds Vogn. Mogens drillede 

Merete med hendes Rædsel for at han skal fejle noget. Hun ringer to Gange daglig (efter hans 

Udsagn) til Dr. Selskabet gik godt, Helle var Forlystelsesraad, hun dansede hver Dans fra Kl 7½ til 

11, engang imellem kom hun stønnende, ”Hvor er det morsomt at danse”, og saa var hun væk igen. 

Du kan tro hun morede sig, og hun morede Gæsterne. Hun nejede for dem med Kjolen ud lige til 

Gulvet, og da en af Kavalererne bukkede for hende og kyssede hende paa Haanden, kommanderede 

hun alle de andre til at gøre det samme. Pillerne tog hjem Kl 11, vi andre gik i Seng med det samme 

og overlod min ulykkelige Mor Valpladsen, de tog ikke af Sted før Kl 2. Kjeld begyndte atter 

Dagen Kl 5, men saa spændte jeg ham ned, saa han ikke kunde røre sig, og efter en lille Brøletur 

sov han til 7½. De store sov til 9, og da jeg kiggede ind til dem, saa hørte jeg en Snøften fra Helle, 

og da jeg spurgte, hvad der var løs, sagde hun, ”Nu har jeg sovet saa længe, saa jeg naturligvis 
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ingen Mad faar”, men hun klarede op, da hun sad ved Ædetruget. Kjeld er ”fin Mand” hel Dagen, 

saa han kun er paa Ble om Natten, han gør stor Lykke, den første Time, han var her, var hele 

Familien i Aktivitet med at fjerne alt, hvad der kunde væltes og rives ned. Han fik en Svømmeand 

af Merete, den siger han Ab-Ab til, og naar han ser Hundene, som han er vildt begejstret for, siger 

han Bov-Bov. Her er en So, med Smaagrise, der er blevet syg, den har Feber, saa Grisene faar 

Havresuppe hver Time af et Fad, det er noget for Ungerne at se paa. Vi skulde have været til 

Pillerne i Morgen, men vi kan ikke opdrive en Bil, saa det er udsat til Mandag. Baade Mogens og 

Merete er blevet tykke og ser saa raske ud. Mogens var meget begejstret for Ungerne, de havde nær 

sat sig paa deres Haler, da de saa Kjelds Størrelse. Ja, saa ved jeg ikke mere. Hils hele Familien, og 

saa et Kys fra os alle 4. 

Din Grete.  

 
Grete til Johs 

[Krumstrup] 3-7-33 

Kære Snuser! Tak for dit med Kærlighedens Farve skrevne Brev, hvor er du dygtig. Her gaar det 

paa det bedste, Børnene er smaa Engle alle tre, og ganske bortset fra, at jeg selv har det glimrende, 

er det mig en ren Nydelse, at jeg ser Helle og Knud nyde Tilværelsen i den Grad. Kjeld er jo lige 

lykkelig, hvad Græsplæne, han triller rundt paa, men særlig Helle er allestedsnærværende. I Gaar 

traf jeg hende paa Toppen af Mælkepumpen, der pr. Trillebør transporteredes ned til en Fold med 

Svin. Svinemanden Martin er blevet hendes svorne Ven. I Gaar Formiddags var vi hos Hans for at 

se Kaniner, og længere inde i Skoven stod hans Gedekid tøjret, da vi havde forladt det, rev det 

Tøjret over, og rendte efter os og fulgte med Skoven igennem, Tut snurrede rundt i Vognen for at se 

det hele Tiden, vi kørte saa tilsidst hen og afleverede det. Til Formiddag har vi været hos 

Købmanden i Gultved for at købe Tandpasta, og i Eftermiddag skal vi til Pillerne. Mine Medfaddere 

bliver Tante Margrethe, Henning og Skovrider Muus, saa Skovrideren og jeg bliver ene om at 

optræde i Kirken. Børnene og jeg skal til Frokost der sammen med Bedstemor Barnedaabsdagen, 

hun kommer saa ikke til Middagen. Det gaar ellers stadig op og ned derude. I Dag er der plukket 50 

 Jordbær her, de 35  er solgt til 35 øre pr , og det er kun paa de halve Rækker, 6 Husmandskoner 

skal gøre Kaal paa Resten i Eftermiddag. Knud lever omtrent af Jordbær, han er ikke til at faa rigtig 

Mad i, de to andre har derimod en upaaklagelig Appetit.  

  Kjeld har ganske vænnet sig til Sengen, og græder ikke mere, naar jeg spænder ham ned, naar jeg 

gaar i Seng, løser jeg ham, for saa atter  at tøjre ham Kl 5, naar han begynder Dagen, og det gør, at 

han sover videre til 7, saa sover han indtil 3 Timer fra Kl 11 i sin Vogn, jeg har derimod maatte 

opgive at putte ham i Balje, han blev ved at være hysterisk bange for den, nu kommer han i 

Soveværelsekummen. Han er meget fin, i Gaar havde vi kun vaade Bukser efter Middagssøvnen. 

Hvordan mon det gaar Keller, mon de er kommet til Tisvilde? Det er dog rædsomt med Dang, det 

gør mig ondt for dem, men godt er det, han ikke ligger paa Bornholm. 

Aften. 

Vi er nu kommet hjem fra Morbrors, de har faaet det yndigt, Haven er jo nu anlagt, der er 

Granstolper helt tæt sammen sat som Gærde om det hele, Græsplænen var anlagt nærmest i 

Hestesko og med en Plæne ogsaa i Midten, jeg vilde have foretrukket en almindelig Firkant. Vi saa 

lille Fog i Vandet, han er meget spæd, der er ingen Tvivl om hans for tidlige Ankomst, man vilde 

gætte paa et 14 Dages Barn og ikke et 6 Ugers, men han har saadan en yndig lille Krop, og Helle er 

jo Beviset paa, at man kan begynde ufærdig og alligevel blive til noget. 

  Paa Fredag skal vi til Svendborg. Vi kan ikke klemme Antydning om Navnet ud af dem, lige for 

Tiden tipper vi Erik eller Henrik, det skal i alle Tilfælde ikke været et Enstavelsesnavn. Mogens’ 

Faderværdighed gør ikke hans Interesse for vores Unger mindre, tværtimod er han stærkt 

interesseret i hvad Kjeld kan, ved Tanken om, hvad hans Englebarn vil være i Stand til at kunne om 
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et Aar. Ja, saa er Posen tom. Hils hele Familien mange Gange. Du fortæller nok paa Ibsensvej, 

hvordan det gaar os, saa jeg ikke behøver at skrive direkte til dem. Mange Hilsener fra os alle her, 

men særlig fra de 3 og din Snuser. 

Påskrift af Kirsten 

Kære Johs! Tusind Tak for den pragtfulde Æske Chokolade, den er noget at det lækreste. Du kan 

ikke tænke dig, hvilken Fornemmelse det er at kunne bestille, hvad man vil, det er snart længe 

siden; nu skal jeg til at male Havebænke og saadan noget. Det har været en anstrengende Uge, den 

sidste; vi har været ude hver Aften og ogsaa sommetider til Frokost; men nu er vi desværre færdig, 

for 3 af Drengene skulde rejse til Jylland, og naar man saadan bliver splittet, er der ikke saameget 

ved det. – Du savner vel Ungerne og Grete; hvor er de dog søde, de smaa; du skulde komme 

herover, mens de er her. – Naa, jeg vil slutte med mange venlige Hilsner 

Kirsten. 

4-7 

Hvis du ikke kommer og fisker os hjem, er jeg bange, du aldrig faar Udsigten 28 beboet mere, for 

hvad Tog jeg tager har jeg 1 Times Ophold i Nyborg, og det er givet, det kan jeg ikke klare selv. 

Saa maa jeg tage Bil dertil. Og hvis saa det glipper med at møde Mia, saa var det en hel 

Skiveskydning. Vejret er fremdeles pragtfuldt, hvor er vi heldige. Nu skal jeg ud at køre med 

Ungdommen. 

Sn. 

 

Grete til Johs 

 Torsdag [Krumstrup 6/7 1933] 

Kære Snuser! Jeg kiggede efter Brev fra dig i Dag, men fik Lamperøg. Kjeld er syg, i Tirsdags var 

han vrøvlet, og i Gaar Morges vilde han ikke spise sin Morgenmad, og til Middag kunde jeg se, der 

var noget i Vejen, tog hans Temperatur, han havde 38,7. I Aftes 39,5. Jeg gav ham amerikansk Olie, 

jeg mente det maatte være Maven, men til Morgen havde han 38,1, og saa fik han pludselig lidt 

Næseblod. Jeg ringede til Dr. Grost, som var her ved Middagstid, han sagde, det var Forkølelse, han 

kunde høre, han havde noget Slim i højre Side, selvfølgelig kasserede han det Dr. Dam plejer at 

ordinere, Læger er et rædsomt Folkefærd, men han mente iøvrigt, at det var ovre i Løbet af et Par 

Dage. Men jeg tør nok sige, at det er besværligt. Og at faa noget hentet i Ringe, er som at skulde 

have det fra Nordpolen. I Morgen skulde vi have været til Svendborg, jeg synes der var al god 

Grund til at blive hjemme, men Mor synes ikke, vi skal skuffe de gamle, saa hun vil have, at 

Børnene og jeg skal tage derud mens hun passer Kjeld, men det er en lidt dyrebar Historie, naar de 

kun kan holde os ud i et Par Timer. Skal vi tage Bil koster det 10 Kr, og Tog med Bil til Stationen, 

da der ingen har Tid til at befordre os, 7 Kr. 

  Poul slynger Honning for Tiden, han har faaet 130  til Dato. De to store nyder Tilværelsen, Helle 

startede sin Dag med at køre paa Mælkevogn, forleden trak hun en Hest, hun bliver ladet med 

Oplevelser til at tære paa i Vinter. Jeg  sidder hos Kjeld, derfor disse ”Tæer”. Her sukkes voldsomt 

efter Regn igen, det er herligt Vejr ellers, kun har jeg ikke meget ud af det i disse Dage. Her er 

stadig voldsomt med Jordbær. Mange Hilsener 

Din Snuser 

Hils i Gentofte. 

Der har været Brev fra Bodil, hun har det glimrende i Blokhus. Jeg havde Brev fra Mia i Forgaars. 
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Grete til Johs 

 Torsdag Aften [6/7 1933] 

I Aften har Kjeld kun 37,3, saa nu er vi forhaabentlig over det, jeg har faaet Bananer hjem til ham 

fra Ringe, han var meget begejstret for at faa det igen. Svendborgturen blev til, at jeg Cycler til 

Kværndrup og tager med Toget, saa paa Mandag kan vi forhaabentlig i sluttet Trup drage derud. 

  Hvor vilde jeg gerne have dig herovre et Par Dage, saa vi kunde tage hjem sammen, jeg kan jo 

ganske rette mig efter dig. Men kan du ikke, er der vel ikke noget at gøre ved det. Hvis Adda er i 

Gentofte, saa spørg hende, om hun vil købe Honning i Aar, 1 Kr pr , den er dejlig, men endnu ikke 

stiv nok til at sende. Han mener han faar c 200 . Mogens har skudt et Dyr til Barnedaaben, saa vidt 

jeg ved staar den ellers paa Suppe, Hummer og Is. Jeg har faaet Merete til at befri min Gudsøn for 

en flere Meter lang Liste, som det arme Barn var hyllet i fra Top til Taa, da den skubbede sig. 

  Vi maa vel betænke Anna [Thorborg] med noget til hendes 50 Aars Fødselsdag, men til den Tid 

skulde vi vel atter være forenet. Nu vil jeg for dit Velfærds Skyld haabe du giver Lyd i Morgen. Nu 

har jeg været væk i 8 Dage og faaet eet Brev, og det kalder du Kærlighed. Agnetes Forlovelse [med 

Otto Staggemeyer] har staaet i de forskellige Fynsaviser, men skrive og lykønske nu, gider jeg 

altsaa ikke. Merete var stærkt interesseret i hvordan hendes elskede ser ud. Jeg spurgte Dr. Grost, 

hvordan det forholdt sig med Sygeforsikring, naar man maatte tage en fremmed Læge, han sagde, at 

der gjaldt de samme Regler. Et Besøg her koster 10 Kr. Ham vilde jeg ikke bytte vores lille Dam 

med. Naa, saa ikke mere. Elsk mig lidt og elsk mig længe, kom o.s.v. 

Din Snuser. 

 

Grete til Johs 

 [Postkort stemplet 7/7 1933] 

Kære Johs! Tak for Brev i Dag og for dit ædle Tilbud, men vi maa hellere blive ved Aftalen, og jeg 

maa saa se at møde Mia i Nyborg, men Bil maa jeg tage dertil. Knud havde et lille Anfald af falsk 

Strubehoste i Nat, men det varede kun et Par Minutter, og han kunde ikke huske noget om det om 

Morgenen, men jeg blev forskrækket. Kjeld har det godt, er dog ikke ved fuld Appetit. Jeg er i 

Svendborg nu, hvor Mogens ogsaa har været. Nu hører du ikke fra mig før vi saa ses paa Tirsdag. 

Kn. og Helle havde Forsvindingsnummer i Morges. Hele Gaarden var i Oprør saa flyttede de Køer 

med Fodermesteren. Skulde der nu komme noget paa Tværs maa jeg ringe til Kontoret Mandag 

Aften. Ellers er vi i Kbh ved 4 Tiden Tirsdag. Mange Hilsener 

Din Grete. 

 

Johs til Grete 

Gentofte 9/7-33 

Kære lille Snuser! 

Det var da kedeligt med den Sygdom, I har haft. Nu haaber jeg rigtignok, det maa være overstaaet, 

saa I kan nyde de sidste Dage. Jeg forstaar ikke, Du ikke trækker Ferien lidt ud, men Du kan jo 

endnu ringe Mandag Aften. I øvrigt skal det jo naturligvis blive rart at ses igen; der kan blive ikke 

saa lidt at passiare om. Og Tut, mon han vil kendes ved mig igen? Han har maaske udviklet sig lige 

saa meget i Mellemtiden som Haven herhjemme. Idag fører Adda Hus her, hvad hun ogsaa gjorde 

sidste Søndag. Jeg tror nok Udsigten 28 er noget af det bedste, Frederik ved en varm 

Sommersøndag. I Aftes gav Mor en Biltur op i Nordsjælland, vi havde Lyst til at faa lidt Luft under 

Vingerne. Det var ellers en værre Tur Lüttichau var paa. Heldigvis var da Bod ikke med, det kunde 

have givet ham et slemt Chok. Agnete bader sig rigtig i den Popularitet, hun overalt nyder. Hun var 

blevet modtaget med aabne Arme af Schaffelitzkys og er blevet Dus med Baronesse Lerche. Margr. 

er nu rejst til Havet og Jens V. til Bornholm. Jeg fandt nu, det var noget af et Eksperiment. Dagen 

før kunde han knap nok sidde oprejst ved Bordet og saa frygtelig elendig ud. Spise fast Føde kunde 
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han heller ikke. Anginaen var blevet efterfulgt af en smertefuld Mundbetændelse. Men Lægen 

havde givet Lov, saa det gaar vel forhaabentlig. Jeg gav ham en Skilling med paa Turen, hvilket 

gjorde stor Lykke. Med Keller gaar det ikke alt for godt. Gl. Fru K. vendte hjem forleden, hun 

kunde ikke holde ud at være deroppe længere, for han var ikke til at være ved. Han saa dobbelt og 

tænkte ikke paa andet end Forretningen, som han stadig vil telefonere med, fordi han tror de 

disponerer forkert, navnlig vist med Hensyn til Indkøbene, som han vist altid har ordnet selv, og 

som andre derfor ikke kan besørge tilfredsstillende. Bekymret for hvordan han skal kunne skaffe 

Moderen hvad hun skal have, er han vist ogsaa, saa det er omtrent saa galt, som det kan være, hvis 

Tilstanden da ikke efterhaanden har bedret sig lidt. Hvorfor de vil være i Tisvilde forstaar jeg ikke. 

To Piger har de for at holde Børnene paa Afstand. Det kan jo ogsaa nok gaa i det gode Vejr, men 

galt vil det da blive, hvis det falder i med Regn. Lille Jensen [naboen] slider stadig som en lille 

Islænder til Kl. 12 hver Aften, hvis ikke andre imponeres derover, gør han det i hvert Fald selv. 

Ellers tror jeg ikke, der var mere denne Gang. 

  De kærligste Hilsner til Jer alle fire og mange Hilsner til hele Familien fra Din hengivne 

Trofast. 

 

   
 

Fra Jørgens dåb 9/6 1933. 

Grete til Johs 

[10/7 1933] 

Kære Snuser! Ja saa i Morgen kommer vi i din aabne Favn. Daaben gik paa det bedste. Jørgen var 

sød og skikkelig, og han er ved at blive buttet, og dermed dejlig. Der var kulørte Lamper i Haven. 

Kjeld er ved at tage Livet af os, han er nøjagtig som Helle var i Tisvilde, hele denne Uge har været 

det mest anstrængende, jeg har været ude for, saa det bliver mere Ferie for mig at komme hjem, 

men de store nyder Livet, de har haft en helt enestaaende Tid. Helle red Heste til Vands i Gaar. Hun 

fodrer Svinene nu med Grut mens Martin kommer efter med Vallen. Vi tager saa Bil til Nyborg, 

Mor følger med derud. Her har været saa ulidelig varmt de sidste Dage, jeg tror det er en stor Del 

Skyld i Kjelds Urimeligheder, men i Dag er det lidt bedre. Vi skal et par Timer til Svendborg i Dag. 
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Helle fandt Sif betydelig større end sidste Aar. Hun har en Fugleunge at fodre paa for Tiden, det 

bliver haardt for hende at tage afsked med den. Naa men saa paa Gensyn Kl 4 i Morgen. 

Din Grete. 

 
12-7-33 

I Gaar kom vi hjem fra Krumstrup, hvor til vi rejste d. 29 Juni. Helle og Knud har haft en 
herlig Tid. Særlig er Helle meget interesseret i alt derovre. Hun red paa Hestene, trak dem 
til Vands, fodrede Svin, kørte med paa Brændevogn o.s.v., en Dag var de borte, og hele 
Gaarden var i Oprør, saa var de i Marken og flytte Køer. Helles største Fornøjelse var at 
køre i Trillebør paa Toppen af Vallespandene, der blev kørt ned til Svinene i Marken. Hun 
var meget fine Venner med Staldkarlen Martin. En af de sidste Dage fandt vi en 
Spurveunge, som Helle tog sig saa moderligt af, at hun tudskraalede over at tage fra den 
til Barnedaab, det, som hun nu havde glædet sig til fra Drengen blev født. Men Kirsten 
lovede, at passe Kræet, og vi kom da af Sted, men hun hikkede endnu i Bilen. Det var en 
Oplevelse for dem at være i Kirke til Jørgens Daab, og bagefter til Frokost. En Dag var vi 
ogsaa i Svendborg hos Olderne. Da vi kom hjem i Gaar, havde Johs malet Knuds 
Flagstang og rejst den og det lille Flag var hejst, det gjorde stor Lykke. Nu synes de i det 
hele taget, det er meget interessant at være hjemme igen. Helle spørger mig lige nu, om 
jeg er den kærligste Mor i Verden. ”Nej det tror jeg ikke”, svarede jeg. ”Nej jeg tror, du er 
mellemskrap”, sagde hun. 

d. 29 Juli 
D. 23 Juli gav Farmor en Biltur til Odden. Adda, Mette, Carl G., hun selv, Johs, Knud og 
Helle og jeg var med. Det tog 3 timer at komme derop, vi var i Vandet og derefter nød vi 
Frokost uden for ”Jydepotten”, Carls og Mettes Sommerhytte. Derefter kørte vi om ad 
Rørvig, hvor Børnene og jeg blev sat af, vi tog med Færgen til Hundested, og der boede vi 
i 6 Dage paa Strandhotellet. Søndag Aften kom vi der, Tirsdag Aften kom Johs. Vi havde 
det dejligt, Stranden er saa lav, at Børnene kan vade 1/4 Km ud med Vand kun til Maven. 
De var i Vandet jævnt hen hele Dagen. Der var saa mange Katte, Helle var helt vild efter 
nogle Killinger. En Dag kom hun tudbrølende, fordi en stor Dreng havde bildt hende ind, 
”at den hvide Kat var stegt, og skulde serveres til Middag, og den skulde først slagtes, 
naar den var stegt”, og trods alt, hvad jeg sagde, at det var noget Sludder, var hun dog 
ikke tryg, før hun havde set Kræet spillevende. Vi købte et lille Telt, som gav Læ, naar det 
blæste. 

17 August 33 
Nu er Helle Skolepige. D. 15 Kl 12 begyndte hun, hun var ganske uberørt af Situationens 
Alvor, foreløbig indtil d. 1. Sept. gaar hun fra 8-10, derefter skal de gaa til 11. Hun og Lise 
sidder ved Siden af hinanden. 
   Jeg var paa Krumstrup til Mors Fødselsdag sidste Uge, jeg rejste Lørdag Morgen, 
Aftenen før var Helle nærmest hysterisk ved Tanken om, at jeg skulde rejse. Da hun var 
kommet i Seng, stod hun op og kom ned, ”for at elske mig”, saa overtalte jeg hende til at 
gaa op, og satte hende udenfor Døren, og da der saa faldt Stilhed over Lokalerne, talte vi 
om, hvor fornuftig, hun var blevet, saa hørte vi en lille Stemme, der sagde: ”Det er saa 
koldt at staa herude”, saa var hun blevet staaende uden for.  
  Hun synes for øvrigt, at det er Synd, at slagte og spise Dyr, man kunde da sagtens leve 
af Mørbrad. Hun var meget bange for, at jeg skulde glemme at bestille Boller til dem til 
Søndag Morgen, ”for naar du sidder i al den Fest, skal vi da ikke sidde og spise Rugbrød.” 
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Far med Kjeld aug. 1933 

22 Aug. 33 
Helle havde et fuldstændigt hysterisk Anfald i Gaar, da hun skulde i Skole, for hun kunde 
ikke skrive 2 Tal med højre Haand, og saa vilde hun ikke af Sted. Men dertil maa siges, at 
hun havde kastet op om Natten, saa hun har ved Siden af været lidt medtaget, men af 
Sted fik jeg hende da, og saa var det gaaet udmærket. 

18 Sept. 33 
Knud har igen sat os en Forskrækkelse i Livet. I Gaar for 8 Dage siden faldt han ned af 
Gyngen og fik Næseblod, de næste Par Dage var der intet i Vejen med ham, men saa 
begyndte han at blive sløj, og Lørdag Nat svulmede hans Næse op, og Feber havde han, 
saa jeg maatte tage paa Amtssygehuset med ham i Dag og faa ham indlagt, at Næsen 
kunde blive røntgenfotograferet. Det er ikke morsomt at transportere et Barn paa 
Sygehuset, jeg lider mere ved det end han, tror jeg nok, jeg vidste det fra i Gaar, men han 
ikke før 10 Min før vi skulde af Sted, og saa sagde jeg i samme Aandedrag, ”saa holder vi 
paa Vejen udenfor Legetøjsforretningen og køber den Baad, du ønsker dig”, saa var den 
klaret. 
  Helle dyrker Veninder, vi har altid Veninder til The om Eftermiddagen. Jeg var forleden 
inde at tage mod ”Grønlænderne”, og Dagen efter sagde jeg til Helle: ”Vi skal se om der er 
Billede i Avisen af Birte”. ”Naa”, svarede hun vigtigt ”blev hun røntgenfotograferet”. 

27/9 -33 
I Dag fik vi Knud hjem igen. Han har haft en Løsning af Næsebrusken, og Betændelse 
deri, men ingen Brud, heldigvis at det gik saa godt, en Betændelse nær Pandehulen er 
ikke morsom. Fødselsdagen tilbragte han altsaa paa Sygehuset, men Børn indordner sig 
jo mærkelig nemt under det Uundgaaelige. Da jeg ringede dertil om Morgenen, fik jeg at 
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vide, at han var i højt Humør og fortalte til enhver, der kom i Nærheden af hans Seng, at 
han havde Fødselsdag. Som en særlig Fødselsdagsbegunstigelse fik jeg Lov at komme 
hos ham en Time, der er ellers kun Besøgstid paa Børneafdelingen to Gange om Ugen. 
Han var henrykt for en Færge, jeg medførte fra Mor og Bedstemor og Løftet om andre 
Herligheder herhjemme. Dem har han saa faaet i Dag, han er lykkelig for at være hjemme, 
vi skal ind til Specialisten i Morgen, men det bliver forhaabentlig ogsaa sidste Gang. Han 
kunde bogstavelig talt ikke staa paa Benene, da han kom op, i Aften er han allerede  
meget kvikkere. 

30 Oktob 33 
Helle gaar op i sin Skole og Veninder med lige stor Iver. Min Fødselsdag, der faldt paa en 
Mandag, fejredes den Dag med Frokost for Balles og Svigermor, næste med Middag for 
forskellige Venner og Slægtninge. Næppe havde vi rejst os fra Bordet om Mandagen, før 
jeg fik Telefon fra en Fru Tandlæge Bjerk, hvis Pigebarn Thora, gaar i Helles Klasse, om 
det virkelig var Meningen at Thora var bedt til min Fødselsdag, jeg bedyrede, at Thora var 
velkommen. Saa træder Grete Holm ind med Tornyster, hende havde Helle ogsaa bedt 
paa mig, og da de er 34 i Klassen, blev jeg lidt nervøs ved Tanken om, hvor mange, der 
vilde indfinde sig, men det indskrænkede sig dog til, at Kirsten og Lise ogsaa kom. Jeg 
maatte ud at koge nok engang Chocolade, og Ungdommen morede sig dejligt. 
  Helle er saa flink til at skrive og stave allerede. I Gaar skrev hun Brev til sin Oldemor. 
”Kære Olemor”, begyndte det. Knud og Bror Keller er i den Grad blevet Hjertensvenner, 
men Kellers flytter snart, det bliver et slemt Savn, og Kjeld mister ogsaa sin fødte 
Legekammerat Erik. Nu har Knud paa det nærmeste faaet sin Næsefacon igen. Jeg gad 
vide, om Helle ikke har lidt Tegnetalent, hendes Fabrikationer i den Retning kunde godt 
tyde paa det. Det er mærkeligt at tænke paa, hvad der slumrer i saadanne smaa 
Mennesker. 
   Helle kan godt begribe, at man kan ligne sin Mor, men hvordan f. Eks. en Hundehvalp 
kan blive sort, fordi dens Far er det, det gaar over hendes Forstand, for hvordan den kan 
vide, hvordan dens Far ser ud, mens den ligger i sin Mors Mave, er aldeles ubegribeligt. 
  For nogen Tid siden inviterede Vivi Knud med ned i Legetøjsforretningen for at vælge en 
lille Ting, som Fødselsdagsgave, ”ja”, sagde han begejstret, ”der staar et langt Tog i 
Vinduet med Tunnel, det ønsker jeg mig saadan”, den ædle Giver blegnede. Men de 
enedes dog saa om et Tog i mindre Format. 

11-11-33 
Helle har været hjemme fra Skole 4-5 Dage, hun faldt og slog sin Vrist, saa vi maatte have 
den røntgenfotograferet, den havde faaet en Knude, men der var ikke noget i Vejen. 
  Knud sad ved Siden af mig forleden og legede, saa sagde han ”det her Skib er noget væ-
re Lort”, ”men hvad er det dog du siger”, sagde jeg, ”det siger Bror og mig altid om noget, 
der er skidt”, svarede han. 

20-11-33 
Jeg har startet en Julegave-syforening for Helle og 4 smaa Veninder om Mandagen, de 
møder Kl 2, syr til 3 saa faar de The, og saa syr de igen til en Kvart i 4, saa leger de til 4½. 
Vi har gjort Begyndelsen i Dag. Helle sagde i Gaar, ”Det er egentlig dumt nogensinde at 
være ked af noget, saa længe man har sin Mor, for hun ordner jo alting, saa man ikke er 
ked af det mere.” 
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Knud, Helle og Kjeld 

 
18-12-33 

Helle var en Dag hos Kirsten Brummerstedt, og fortalte, da hun kom hjem, at de havde 
faaet læst højt, ”Var det sørgeligt”, spurgte jeg. ”Ja lidt”, ”Tudede du”, ”Nej” svarede hun, 
”Jeg sad paa en haard Spisestuestol, saa er det ikke saa slemt som naar man sidder i en 
blød Sofa, og saa er det ikke saa slemt, naar en Fremmed læser, som naar du gør det, for 
saa er det akkurat, som det sker her i Huset.” Knud sætter en i Tankesving paa anden 
Maade. En Dag, jeg stod og siede Øllebrød, spurgte han om jeg kunde danse Slørdans, 
og lidt efter om jeg ønskede mig mest en Selskabskjole eller et Piskeris til Jul.  
  Ja, saa har man snart Jul igen, for Øjeblikket ligger baade Kjeld og Helle, men 
forhaabentlig bliver de raske til Søndag. Helle skulde have danset som Nissepige paa 
Danseskolen i Morgen, men det bliver der ikke noget af. De var paa Juleudstilling i sidste 
Uge. Juletræet er købt, og i Gaar lavede vi Marcipan, Knuds særlig udmærkede sig ved 
Farver, saa man ikke just havde Lyst at sætte Tænder i det. Vi maatte altsaa sende Afbud 
til ”Sypigerne” i Dag, det har ellers været meget vellykket. Sidste Gang klippede de 
Kræmmerhuse.   

27-12-33 
Saa er Julen ovre, og trods Forkølelse lige før opnaaede vi alle at være raske til Juleaften. 
Lillejuleaftensdag var Helle og Knud med deres Far i København. De var først paa 
Rigsdagen, saa Vagtparaden, og efter Frokost paa et Mælkeri og saa var de i Rundetaarn. 
   Juleaftensdags Morgen mødte Dydyt endnu før Helle var i Tøjet med et pragtfuldt 
Dukkehus, Helle blev hel konfus af Henrykkelse, saa hun endte med at fare op i 
Soveværelset og entre en Stol og kikke i en Æske, der stod i mit Skab med en Dukke i, og 
jeg sagde bare: ”Og den havde jeg saadan glædet mig til at give dig i Aften,” saa 
stortudede hun af Anger. Naa, men Dagen skred til vi skulde i Kirke, der var saa mange, at 
Børnene maatte sidde paa Knæfaldet, Helle stiftede hurtigt Bekendtskab med en lille Pige, 
og Knebren gik højere og højere. Vi tændte Juletræ Kl 7, Svigermor, Vivi, Bodil og Dres 
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var her, 1. Juledag gled stille hen, 2. Juledag var Børnene med til Frokost hos Balles, hvor 
lille Inge og Steen ogsaa var. 

d. 12-1-34 
Denne Historie falder i to Afdelinger, det begyndte med, at Børnene fik nogle 
Chocoladeskruptudser af Fru Jensen, og da der var en tilbage, gav jeg Helle den, og det 
viste sig, at den tilkom Knud, og han var fløjtegal. Anden Afdeling er, at jeg til Jul fik en 
Bog, jeg ikke brød mig om, og byttede den til en Børnebog, og det var Helle meget rørt 
over. Slutningen er, at den Aften, Knud var blevet snydt skammeligt for Tudsen, hørte vi 
Helle stikke i Hyl og Graad efter, at de er kommet i Seng, det viste sig, at Knud havde 
sagt, at han kun kunde lide mig ”nede fra Fiskene og til Overfladen af Vandet,” (deres 
Maalestok for Kærlighed til den nærmeste Familie er ellers ”nede fra Fiskene og højere 
end Gud”) og at han kunde sige det, naar jeg havde byttet min Julegave til noget til dem, 
det var mere end hendes lille ømtaalelige Hjerte kunde bære. 
 
Grete til Johs 

Torsdag [Krumstrup 1/2 1934] 

Kære Snuser! Vi havde en storartet Rejse i Gaar, Kjeld var en sand Engel, paa Færgen samlede han 

hurtigt en Beundrerskare, som han spillede for. Der var ikke eet Minuts Vrøvl med ham, her er han 

som hjemme, og bliver rædselsfuldt forkælet, han bliver ikke nem at beskæftige efter dette 

Familieophold. Pillerne var her til Middag i Gaar uden Jørgen, de var vildt begejstrede for Kjeld, de 

syntes begge han i den Grad lignede Jørgen, det maa vel være højeste Anerkendelse paa det Sted. 

Han sov ude i sin Vogn fra 2-4 i Gaar, saa han var oppe til 7½, og sov i den lille Seng uden Spor af 

Vrøvl, men begyndte ikke desto mindre en Kvart i 5, men jeg slumrede da videre til 6½, men saa 

var Freden ogsaa uigenkaldelig forbi, saa min saa stærkt eftertragtede Morgensøvn maa jeg ogsaa 

give Afkald paa her. Han er dødsensangst for Mor og Far, naar de ligger i Sengen, for ellers vilde de 

hellere end gerne have ham, saa det er ærgerligt. Han optager Sindene saa stærkt, saa der ikke er 

rigtig Plads til Vrøvl over Kirsten, kun svage Dønninger. Poul stod og saa ud af Vinduet i Morges, 

saa saa Kjeld op paa mig og sagde spørgende ”Dar?” Naar vi siger ”Hvor har Bedstefar sit Ur”, saa 

trækker han sin Kravledragt ud paa Maven, og naar vi siger ”Hvor har Far sit Ur”, saa viser han paa 

sin Arm. I Eftermiddag skal vi saa til Bedstemors Fødselsdag, Pillerne og Jørgen kommer ogsaa, 

det bliver morsomt at se ham. Paa Søndag forlægger vi Residensen til Skoven. Paa Lørdag kom de 

unge Mørk-Hansens her og nogle andre Unge. 

  Jeg har fulgt Jer i Tankerne denne Morgenstund, det var koldt for Helle at komme i Skole. Her var 

det en hel Snestorm en Overgang i Nat. Det fryser 4 med Blæst, men Solen er her da. Mange 

Hilsener fra Sønneken og din Snuser. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Gentofte 2/2 1934 

Kære Snuser! 

Tak for Brevet, af hvilket jeg kan se, at alt er gaaet godt for Jer; blot Vejret nu maa blive 

nogenledes, naar I vender Næsen hjem igen. Her staar alt til ved det gamle inklusive Helles Hoste, 

som det kniber med at slippe af med. Vi har Kulde, men Sol og ingen Sne. Af Nyheder er der 

absolut ingen, bortset fra den glædelige Begivenhed, som Helle beretter om. Fødselsdagen gik paa 

det bedste, og Børnene er i det hele taget godt fornøjede. Gid Du nu kunde faa lidt Ferie ud af det, 

det er kedeligt, at Du stadig vækkes saa tidligt. Men allerede det at have os andre paa Afstand maa 

jo være en Hvile. Jeg glemte desværre Bedstemors Fødselsdag, men sender hende nu et Kort. Hils 

hele Familien mange Gange fra mig og sig i Skovhuset, at jeg haaber der snart kan blive Lejlighed 

for mig til at se ind hos dem og beundre Jørgen. I øvrigt glæder vi os naturligvis stærkt til at se Dig 
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og den lille Englebasse igen. Hvor er det morsomt, at han finder sig saa godt tilrette derovre, det 

lille Pus, hvis Billede jeg stadig vender tilbage til; han bliver Ekspert i Hunde og Høns osv. – 

tusinde Hilsner og andet godt fra Din egen 

Snuser 

 

Grete til Johs 

Lørdag [Krumstrup 3/2 1934] 

Kære Snuser! Glædelig Søndag til dig og dine to, jeg og min ene har det godt. Det er stor Succes 

med ham, han er saa sød, sover til 7½ om Morgenen og nyder at blive gjort Væsen af hele Dagen. 

Han savner dig, om Morgenen, naar en Dør gaar, siger han ”Dar”, og da vi var i Svendborg forleden 

bar Chaufføren ham op ad Trappen, og da han satte ham og forsvandt vrælede Kjeld ”Dar” og var 

ganske utrøstelig, han har aabenbart ikke set ham, men troet de stærke Arme tilhørte hans elskede 

Dar. Fødselsdagen der gik godt. Vi var der fra 2 til 5½, og Kjeld var saa artig, at man maatte 

forbavses (Nu ringede Telefonen, og Kjeld staar og tripper ved Skrivebordet og siger ”Dar”) (Er du 

nu tilstrækkelig smeltet væk). Naa, Pillerne var der med Jørgen. Han er en rigtig sød lille en, men 

staa Maal med Steen kan han nu ikke, men det skal der ogsaa meget til. Hans Ansigt er sødt, men de 

har ikke vendt ham ofte nok, han er helt skæv i Baghovedet, han har i det hele taget den 

mærkeligste Hovedfacon. Men forhaabentlig vokser han sig fra det. Han er som et pillet Æg, og saa 

ses det jo ogsaa mere. Nu flytter vi derned i Morgen, saa faar jeg bedre Lejlighed til at studere ham, 

men nu havde man jo ventet et saadan Unikum af et Barn. Du skulde have set Kjeld overlegen pege 

paa sine ”Gaa”, saa snart han saa Jørgen, som for at vise, at han ikke var saadan et Skvat, at han 

ikke havde Støvler paa. De har bestemt, at avertere efter en ung Pige, der vil lære Husholdning, 

imod at hendes Forældre gav Kirsten frit Ophold. Ser du Adda, spørg, om hun kender nogen, det 

var ikke umuligt. Hvor var Vejret trods 6 Frost dejligt i Gaar, Kjeld og jeg var ude at bese 

Bestanden, Høns og Gæs morede ham, Køerne havde nær taget Livet af ham, han holdt begge 

Hænder for Øjnene og sagde Uh! Om Eftermiddagen kørte vi en Time, om Formiddagen en Time, 

og saa sov han ude i 1½. Jeg søger jo paa bedste Maade at hindre hans Udvikling, men jeg kan ikke 

gøre for, at han siger ”Gaa, paa ” og ”ha Diks (Kiks).” Far ligger i Sengen i Dag, jeg tror, han 

overanstrengte sig med et Raserianfald i Gaar over Pigerne, og Kirsten o.s.v. o.s.v. I Aften kommer 

her saa Fremmede, hvis der kan holdes Liv i Kjeld til at sove til Middag sent, kunde jeg godt lide at 

presentere ham for min fordums Elskede [Mourits Mørk Hansen], han medfører en Datter paa 6 

Mndr. Hvem ved om min Søn kan gøre godt, hvad Moderen forbrød, i alle Tilfælde vil jeg ikke 

holde de unge fra hinanden. Morbror ser saa rask ud, Merete har faaet adskillig Sul paa Sidebenene. 

De er aldeles tossede med Pillesen, og der gaar et Smil over den lilles Ansigt, naar Mogens nærmer 

sig, og saa er Merete saa Jaleaux. Bedstefar ligner mere en død end en levende, han har Vand i 

Hovedet og i Benene, det er en sørgelig Tilstand derude. Bedstemor er endda nogenlunde ved det, 

Bedstefar fabler stadig om al det Skidt han ligger i, og hans Skjorte er nogle gamle kasserede af for 

længst afdøde Christian Kjærs. Vil du ikke sige til Mia om at sige til Poul, om at hente Helle fra 

Dans Kl 6 paa Tirsdag, og saa møde normalt om Onsdagen. Vi er i København godt 4 om 

Tirsdagen, der er en udmærket Forbindelse fra Gudme 12,4, der bliver kun et Kvarters Ophold i 

Nyborg. Ja, saa ved jeg ikke mere. Hils Farmor mange Gange, naar I kommer derop til Middag, og 

Farvi ogsaa. Hils mine smaa elskede. 

Din egen Snus. 
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Johs til Grete 

Gentofte 4/2-34 

Kære lille Snuser! 

Tusind Tak for Dine Breve. Det glæder mig at høre, at Tut har Sukces, og at han ikke helt har glemt 

sin Dar. Et og andet lille Fremskridt skal jeg heller ikke sige noget til, naar blot det holder sig 

indenfor det rimeliges Grænser. Jeg skal ikke nægte, at jeg er glad for at have mine to store 

herhjemme, de er mægtig søde, og alt gaar i det hele taget paa det bedste. Med Skam at melde ville 

vi ikke falde døde ned af Stolen, hvis Du meldte, at I blev et Par Dage borte endnu, hvilket 

naturligvis ikke skal forstaas saaledes, at vi ikke glæder os stærkt til at have Jer hos os igen. Jeg 

spurgte forleden: ”Hvem savner I nu mest, Mor eller Tut?” Hertil svarede Helle: ”Lige meget”, men 

vor lille logiske Søn: ”Jeg savner ingen af dem.” Jeg har faaet dem til at blive i deres egne Senge, 

men Søndag Morgen gik det livligt til inde hos mig. Vi gik derefter en lang Omvej til Avismanden, 

og senere til Middag hos Mor. For Tiden er de med Vivi og Mia pr. Trolleyvogn i Ermelunden, og i 

Morgen er det saa, at de skal til Balles. Jeg havde for øvrigt en ubehagelige Oplevelse forleden 

Morgen. Da jeg over Rigsdagen kom til Kontoret, meldte Faktor Bau, at der manglede en Side i det 

Manuskript, jeg lige havde afleveret. Stor Undersøgelse af Mapper, Opringning til Mia o.s.v., men 

uden Resultat. Jeg ned paa Rigsdagen, men heller ikke der kunde jeg finde det manglende Blad! Saa 

vilde jeg til at tage en Bil hjem, men for en Sikkerheds Skyld ringede jeg endnu engang til Mia, og 

saa havde hun lige meldt paa Kontoret, at det var fundet. Det viste sig saa, at der kun stod to Linjer 

paa Bladet, dem kunde Mia diktere mig, og saa var den i Vinkel. Har Du hørt, at Holger med 

Apoteker Møller skal et Krydstogt til Madeira og Afrika. Han har jo tidligere været i Japan og 

Grønland, saa jeg tænker mig, at det næste Maal bliver Sydpolen eller Honolulu. Ellers har jeg 

saamænd intet særligt at berette om. Hils dine Værtsfolk mange Gange tillige med de andre, naar 

Du taler med dem. Da Helle er ude, kan hun ikke faa en Hilsen med. Mange kærlige Hilsner til Dig 

selv og den lille søde Tut fra Jeres  

Johs. 

8-2-34 
Knud har tabt sin første Tand. Kjeld og jeg har været 8 Dage paa Fyn. Da vi skulde afsted 
sagde Knud ”Hvis I nu skal med den nye Færge, saa oplever I da noget, jeg gad vide, om 
den sejler med Pris paa endnu.” En Dag havde han sagt til Johs, at han kunde sagtens 
ringe til Faster Adda, hvis bare de tossede Telefondamer ikke var der. 

13-2-34 
I Lørdags var Helle hos Hostrup-Schultz til Aftensmad og til at slaa Katten af Tønden. I 
Gaar hos Mette, Knud skulde ogsaa have været med, men han blev syg, og laa med 
Feber i Gaar, saa han kom heller ikke i Dag til Tøndeslagning hos Kellers, og han 
erklærede endda, da Juleaften var forbi, at nu glædede han sig til Fastelavn, den blev jo 
unægtelig lidt tam for hans vedkommende. 
  Helle har for øvrigt hostet den sidste Maaned, og efter hendes sidste Udskejelse, var det 
særlig slemt i Nat, saa hun har ligget i Sengen i Dag, og vi havde Dr. her for at undersøge 
hende rigtig. Han mener det stammer fra Halsen, og hun skal nu pensles hver anden Dag i 
nogen Tid. 

6. Marts 1934 
Nu har alle Ungerne Kighoste. Det mærkelige er, at Helle har hostet fra Januar, men det 
har ikke været i Anfald, saa vi har ikke tænkt paa Kighoste før nu baade Knud og Kjeld har 
det. Helles Hoste er stærkt paa Retur, saa hun er ovre det. Knud og Kjeld blev vaccineret 
for det i Gaar. 
  Da Knud ogsaa begyndte at hoste, sagde jeg, at nu var jeg snart ked af forkølede Børn. 
”Det kan jeg da ikke gøre for”, sagde han, ”Jo, du kan lade være at fare rundt i Pyjamas 
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om Morgenen”, saa saa han troskyldigt paa mig og sagde uden at gøre Forsøg paa at 
være vittig: ”kunde jeg ogsaa gøre for, hvis jeg var født med Hareskaar?” 

13 Marts 34 
Knud sagde forleden, at han havde fortalt Kjeld, at Storken var kommet med ham ”For det 
Sludder maa han da godt tro paa lidt endnu.” En Dag stod han med en Pebermynte og 
spurgte om jeg vilde have den. ”Ja Tak”, sagde jeg, hvorefter han gned den i Fingrene, 
”fordi den Æske den laa i var saa beskidt.” Kighosten er ikke slem, de har endnu ikke 
kastet op. 

5 April 1934 
Nu er vi helt over Kighosten. Vi fejrede Tilbagevendelsen til Omverdenen med at tage de 
to store med til Byen Paaskelørdag i Biografen, hvor de saa 7 Tegnefilm, derefter gik vi til 
Messen, hvor Helle fik sin første Balkjole, hun skal til Afdansningsbal d. 7. 

19 April 1934 
Vi har de to store Festligheder, Afdansningsballet og Helles Fødselsdag overstaaet.  
  Ballet var meget vellykket, Knud var med til at se paa, under denne Akt kæmpede han 
bravt med Søvnen, men saa kom Pausen, hvor Helle forlangte ”Is med Tjener og det 
hele”, Kotillon og alm. Bal, vi holdt ud til Kl 11.  
  Til Fødselsdagen havde vi 19 bænket til Chocolade, alle Børn, heldigvis var det Udevejr, 
og de tumlede med Vippe og Gynge, og (hun fik et hul i Hovedet) til Kl 4, saa blev de 
bænket i Stuen og Johs viste dem Film, da den var set og en Appelsin spist, var Festen 
slut.  – I Gaar havde jeg den Fornøjelse paa Afstand at se Helle og Kirsten Brummerstedt 
blive væltet af en Cycle midt paa Gentoftegade, de to Høns gik baglæns over Gaden, men 
ud over et Par Strømpeknæ skete der ikke noget, men jeg sang dem en ordentlig Vals. 
  I Tirsdags var Mogens og Merete i København, Helle og Knud kom med derind til Frokost 
hos Nimb, og saa kørte vi her hjem i Mogens Bil. Dagen før Helles Fødselsdag var hun til 
Lise Dahlgaards, d.v.s., hun blev ogsaa 7 Aar d. 12, men fejrede den Dagen før, 
Resultatet af Forlystelserne var at Helle ikke kunde samle Tankerne i Skolen, saa Fru 
Kjær klagede over, at hun var for længe om Regning og Skrivning, hun truede med at flytte 
Helle paa Enebord. Helle gjorde det mest fornuftige, hun kunde gøre, Dagen efter gik hun 
selv op, og bad om at blive flyttet, nu gaar det vist meget godt igen, Knud er indmeldt i 
Skolen, han er virkelig ved at blive saa fornuftig nu. Fra 1. Maj skal Bror Keller bo her i to 
Maaneder, Gersa flytter til Byen, og han skulde gerne blive i Skolen Skoleaaret ud. 
 
Grete til Thora Barfoed og mormor  

d. 21-4-34 

Kære Bedstemor og Mor! 

Nu slaar jeg to Fluer med eet Smæk, Tak for Breve og for Kjolen. Nu vil jeg starte med at fortælle, 

hvad jeg ved om den unge Pige [frk. Koch], hun skal først og fremmest være meget sød, hun er 

Datter af en Grosserer og saa har hun en Broder, Allan, som plejer at sommerferiere med Boda paa 

Roden. Frk. Koch har været forlovet med en meget velhavende Svensker, der var et prægtigt 

Menneske, men 40 Aar, og hun holdt ogsaa af ham, men da der ver Paasketid blev Tale om Bryllup, 

opdagede han, at hun alligevel ikke turde binde sig til  en Mand, der kunde være hendes Far, og alt 

det har taget saa meget paa hende, at hun nu skal under andre Himmelstrøg, og det er vist kun for i 

Sommer, hun vil saa gerne med Nicolajs til Grønland til September. Hvis jeg var Mor, vilde jeg 

ikke have Udgift af at sætte Ben paa Madras, men skille de hvide Senge ad, og stille den ene ind i 

Legeværelset, ellers kan det vel for øvrigt komme til at knibe med Gæsteværelse, naar baade Bodil 

og Kirsten er hjemme. Falder Bodil og Frøkenen i Traad, kunde Bodil jo ligge der, og de kunde 
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have det fornøjeligt. Altsaa efter disse Oplysninger vilde det jo være mest passende, om Far ikke 

underholdt hende om Forlovelsen, da det er Sjælefred hun søger.  

  Tusind Tak for Kjolen [til Helle], Liv, Krave og Ærmer er lige precis som de skal være, 

Nederdelen er lidt for snæver over Gumpen og saa strutter den lidt for meget for neden, naar jeg nu 

skal være kritisk, hun kan sagtens have den, men skal der laves en til, er det for dumt ikke at rette 

den, ellers vilde jeg ikke have nævnt det. Ser du, Mor, jeg tror, i Stedet for at tage ind forneden, skal 

Nederdelen have den Vidde, du begynder med helt op til Bæltet, og saa skal der tages ind der, saa 

vil Nederdelen falde lidt, det ser den ud til at gøre paa Billedet i Hjertegarnsbogen. Men nu er den 

gaaet til Farvning, og der blev sat en Seddel paa, hvorpaa der stod, ”maa ikke krybe, skal trækkes 

over Damp.” Undskyld denne private Diskussion i et Fællesbrev, Bedstemor! 

  I Mandags var jeg inde at se til Agnete Balle, hun er jo nu kommet hjem, i Hellerup mødte jeg 

Bodil med Børn og de Caldske Tvillinger med deres Niece, de er noget saa bedaarende. I Gaar var 

jeg saamænd til The hos Gunver Mossin, nu hedder hun altsaa Strange-Petersen. Vibeke June-

Brockdorff var der ogsaa, og Else Schaffelitsky fra Rødkilde skulde ogsaa have været der, men var 

forkølet og udeblev. Hun er gift med en falleret Landmand, har Trillinger og Kontorplads, og skal 

skilles, saa det ser sørgeligt ud. Vips var godt ved det, de bor paa Frederiksberg, hun har to Drenge, 

og den ældste siger, ”vi vil alle sammen gerne have en lille Søster, men Far vil ikke.” Jeg skal have 

hende med Børn herud til Frokost en Dag. Gunver har en to Værelses Lejlighed med Badeværelse, 

Centralvarme, elektrisk Køkken, i et helt nyt Hus, hun har det nydeligt, det er den lækreste lille 

Lejlighed. Fru Mossin flyttede i Gaar til Hellerup, man aner jo, at Kreditten i Gentofte er hørt op, 

men jeg ved ingenting. 

  Jeg giver 1,22 Kr for Smør pr , saa hvis der kommer Porto til Mors Smør til 1 Kr, kan det vist 

ikke betale sig at sende det. Kirsten har jeg ikke set eller hørt til i denne Uge siden Mogens var her, 

men jeg tænker hun kommer i Morgen. Kan hun nu leve for c. 45 Kr og I faa 85 for den anden, maa 

det jo hjælpe paa det Foretagende, men hun skal nok i Tide søge noget til efter Oktober. Hvem ved 

om Kochs ikke vil have hende, hvis deres Datter rejser til Grønland, men saa skal de vel ogsaa have 

85. Ungerne har det godt, Helle kom hjem med Ug i Stil igen i Dag, og henrykt fordi hun var 

Ordensduks, og de havde saaet Ærter i en Kasse, og dem skal Duksen vande. 

  I Gaar var der Aftenmøde paa Rigsdagen, der menes, at den hjemsendes paa Torsdag, og hvis Johs 

lever til den Dag, er der Haab for ham længe, for de skal tilmed have et stort Nummer af 

”Finanstidende” ud, og en lang Artikel skal han sende til Sønderjylland, jeg gruer for den 

kommende Uge. Da jeg var Græsenke i Gaar, gik  jeg lidt over til Gersa [Keller], hun sidder jo og 

kukker hver Aften alene, hun skal jo høre efter Børnene, saa hun er glad for lidt Underholdning, 

Manden er saa ædende ond paa hende for Tiden. Saa ved jeg vist ikke mere. Stakkels Bedstefar, 

hvor vi dog har ondt af ham, og vi tænker saa meget paa jer. 

Mange Hilsener til jer alle sammen 

Jeres Grete. 

Jeg tror, det var Bodil en Skuffelse, hun ikke skal til Bedstemor, hun var saa glad for det, da hun 

fortalte mig Planen. At Mor vil tage et saa uartigt Ord som Tøffelblomster i sin Mund, det havde jeg 

ikke troet. Paa Mandag skal vi gøre rent, den Dag var det værd at være barnløs, Mia siger ”vi kan 

altid ha’ andres Børn, men der er søreme aldrig nogen, der kan ha’ vores.” Der er kommet en ny 

Farve, Mulin, til at farve Gardiner i, 1 Kr for 4 Fag, den er flydende, jeg skal farve Kontorgardiner. 

 

21 maj 34. 2. Pinsedag 
Vi har Pinseferie, som vi nu har fejret i 3 Dage. Lørdag var Knud, Helle og jeg i Zoologisk 
Have, vi startede herfra Kl 12½, tog med Toget til Hellerup, kørte for første Gang i elektrisk 
Tog til Frederiksberg St. og gik til Zoologisk Have. Kl 2 mødtes vi der med Birte og Inge og 
da vi Kl 3½ endelig havde set os mætte var vi med dem oppe paa Slottet til The. Søndag 
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var hele Familien her til Aften, og i Dag har vi været hos Balles til Frokost, sammen med 
Birte, Nic. og Børnene. Helle  blev der, da vi andre ved 2-Tiden tog hjem, og blev saa nu i 
Aften afhentet af Mia. Helle havde været i Paladsteateret med Dydyt til ”mit Hjerte kalder”, 
hendes Gengivelse af Filmen, tror jeg var bedre end at se den. 
  Oldefar døde d. 9. Maj, saa jeg var hjemme til Begravelse d. 13 og kom hjem d. 15. Helle 
havde hver Dag været udbedt.  
 
Grete til Johs 

[Krumstrup 6/6 1934] 

Kære Johs! Far var staaet rask op Kl 6, men fik ved 9-Tiden Hjertekrampe, saa de hentede Dr. 

Grost. Han gav Far noget Smertestillende og Far stod op. Da Smerterne saa kom igen, sagde han til 

Poul om at køre ham ned til Dr. for at faa en Indsprøjtning, men han var ikke daarligere, end han 

stod ude i Gaarden og saa Poul skifte en punkteret Ring, da de naaede Forhaabningslund, sagde han 

”Det bliver sort for mine Øjne”, og saa faldt han forover. Den arme Dreng kørte Bilen med een 

Haand, og holdt Far oppe med den anden, og tog ned til Dr. G., hvor Far blev baaret ind. Saa 

ringede han rundt. Fru Grost kørte op og hentede Mor, og Far blev kørt herhjem med Falck. Mor 

ringede til Skoven, Mogens var ikke hjemme, men Bodil sendte Emil efter ham. Mogens fik saadan 

et Hjerteanfald, saa han maatte lægge sig, saa snart han kom hjem. Da han kom lidt til Hægterne, 

kørte de, men to Gange maatte han ud af Bilen og lægge sig i Grøftekanten. De maatte køre ind til 

Dr. Grost, hvor han fik Hjertedraaber. Men saa havde han det godt igen. Merete kom hjem i Gaar 

Aftes, hendes Far levede da endnu i Gaar. Mor er temmelig rolig nu, og Pigebørnene ogsaa. Far skal 

føres til Kapellet i Svendborg Torsdag og Begravelsen skal være Lørdag, hvis det nu kan ordnes, 

Mor skal derud i Dag. Poul, Mor og Bodil hentede mig i Nyborg. Bedstemor er her, hun har taget 

sig mægtig sammen og ser saa godt ud. Det vil hjælpe hende, at hun nu maa tage sig af Mor. Men 

ser du, Mor vil saa frygtelig gerne have, at jeg bliver herhjemme lidt, og det kan jeg ikke sige nej til, 

vil du tage Kjeld med, naar du kommer til Begravelsen, for saa kan Mia og Paula godt klare de store 

(ogsaa Bror) og jeg tror Tut vil være meget oplivende her, hvad jo nok kan tiltrænges. Jeg tænker 

Poul henter jer i Nyborg, I kommer saa Fredag, men jeg ringer til dig Torsdag Aften efter 6, saa ved 

jeg alt om Begravelsen. Nu skriver jeg til Mia, og siger hende Besked. Her skal ikke være Middag 

eller noget som helst andet, men ellers har jeg jo daarlig talt med Mor endnu. Kirsten, Bodil og jeg 

ligger sammen, vi har sovet 4 Timer i Nat dette skriver jeg paa Sengen Onsdag Morgen.    

Din Grete 

Dres kommer ogsaa, kan du paa en eller anden Maade aftale med ham Tiden I kommer, saa han 

ogsaa kan komme med Bilen.  

 

Grete til Johs  

[Krumstrup ca 7/6 1934] 

Kære Johs! 

Det er nu Eftermiddag. Som du nok har set i Avisen skal Begravelsen være Lørdag Kl 4, saa nu kan 

det jo godt være du først kommer Lørdag, men kan du saa ikke komme med første Tog, saa Kjeld 

kommer hertil, de unge Piger skal passe ham, men det vilde være dejligt, om du kom Fredag, det er 

heller ikke sikkert Poul kan hente dig Lørdag. Det er en forfærdelig Tid, at man overhovedet 

kommer igennem den, er et Under, Dagen snegler sig hen. Far skal brændes, det foregaar fra 

Kapellet. Jeg tror meget gerne Poul vil snakke med dig, han har været enestaaende, han ordner alt, 

og overtager nu det hele, han er ung til det i disse Tider.  

  Du maa endelig tage Kjeld med, jeg tror han vil gøre Underværker her. Mia kan tage ind med ham, 

hvis du rejser Fredag Middag, hvis saa din Mor vil være hos Børnene saa længe. Her skal alligevel 
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være Middag, for nogen tilrejsende kommer her jo nok. Ja, Snuser, det var noget andet for 8 Aar 

siden. 

Mange Hilsener Grete. 

  Jeg skal hilse saa meget fra Mor, hun er til Tider helt ude af det. Far er lagt i Kiste og staar i 

Sovekammeret, han ser saa smuk ud. Det var Hjertekrampe han havde, og Dr. siger, at det vilde 

have blevet saa han maaske hver ottende Dag vilde have haft forfærdelige Anfald, saa dette er jo 

nok det bedste, men et frygteligt Chock har man jo faaet, men Mor vil nu hurtig rette sig, tror jeg, 

hende Natur er saa voldsom. 

 

Thora Barfoed til Merete Fog 

Svendborg den 9/6 34 

Kæreste lille Merete. 

Hvor har det dog gjort mig ondt baade for din Mor, Broder og dig selv at høre, at Eders kære gode 

[skovrider var  død 8/6] er død, man havde jo hele Tiden Lov til at haabe, at det skulde blive bedre, 

saa I endnu i mange Aar havde faaet Lov at beholde ham blandt Eder. Det er en sørgerlig Tid for os 

alle, den ene Død saa hurtigt efter den anden, men Gud giver os nok Kræfter til at bære det. Vil du 

hilse din stakkels Mor og Broder fra mig, og modtag du selv kære Merete en kærlig Hilsen fra din 

hengivne Bedstemor. 

 

Grete til Johs 

Krumstrup d. 11/6-34 

Kære Johs! Jeg vil lige meddele dig, at jeg har sagt Paula af til 1. Juli, hun er ved at blive for 

gammel i Gaarde, og have hende at lønne hele Sommerferien og saa det ramler lige efter, gider jeg 

ikke. Men for at Damen kan faa sin Sommerferie, skrev jeg, at hun kunde holde op at komme 15 

Juni, og saa faa sin fulde Løn, du vil nok saa paa Torsdag give hende 15 Kr, eller lade Mia gøre det. 

Tut er sød, han har nu vænnet sig til Forsamlingen, i alle Tilfælde, naar de har Tøj paa. Jeg 

begyndte for Resten at tale med dig om Kirsten, men kom fra Pointet, hun vilde føle sig for hos 

Vivi, om hun kunde bo i Sjøbergs Værelse fra Sept.[sangeren Sjøberg lejede værelse på C.L. 

Ibsensvej], vil Vivi have hende, har jeg tilbudt hende Middagsmad hos os, det var det  jeg vilde 

have forelagt dig, men det har du vel ikke noget imod, saa hjælper vi jo Mor lidt paa den Maade, 

den tørre Kost skulde hun holde sig selv med. Jeg længes efter dig og de to smaa Hønisser, men jeg 

tror jeg for Tiden er mere paa min Plads her. Jeg haaber det gaar bedre med Helles Hoste, hun maa 

endelig ikke gaa for tyndt klædt. Skovrider Bang havde slaaet paa, om Dres ikke, naar han var 

færdig med Eksamen kunde forpagte Skoven her og saa faa noget mere her ved Siden af, de skulde 

saa have lavet Skovfogedhuset i Stand. Det skal Mor drøfte med dig og Mogens i Sommerferien. 

Pillerne + Pille var her i Gaar Aftes, Kjeld var saa jaleaux, at han ikke taalte, at jeg rørte ham, han 

turde ikke vige fra mit Skød. Kjeld kommer i Balje i Køkkenet. I maa jo fyre engang i mellem saa 

Ungerne ikke ender som Negerbørn. Selvfølgelig glæder jeg mig til vores Bautatur, saa vi kan faa 

nogle Dage helt for os selv. At du egentlig kan være saa gal paa mig, fordi jeg kæmper som en Løve 

for at være saa meget sammen som mulig i Ferien, kan jeg ikke forstaa. 

  Nu fik jeg Brevet fra Mia, og det vil nok falde i god Jord, at Paula har faaet Afsked. Der er vist 

ikke noget at fortryde paa. Det lader jo til, at det gaar godt med Børnene. Mange Hilsener, lille 

Snuser, fra din dig evigt elskende Hustru. 

  Skovrider Muus bliver begravet i Morgen paa Mogens og Hennings Fødselsdag. 
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Grete til Johs 

Krumstrup d. 13/6 [1934] 

Kære Snuser! Hvordan mon I kan have det? Her gaar Livet atter sin normale Gang. I Gaar Aftes var 

vi i Svendborg for at sætte Urnen i Graven, selve Urnen var smukt pyntet, og der var muret et helt 

lille Gravkammer, hvorover der skal lægges en Flise, saa der slet ikke kommer Jord til. De 

signerede Baand blev knyttet og bundet paa Urnen. 

  Kjeld er i den Grad faldet til, jeg er snart en Stjerne af anden Rang, saadan hænger han efter Mor, 

og Oldemor forligede han sig ogsaa med. Hun kørte hjem i Gaar Aftes. Kjeld var ogsaa med paa 

Kirkegaarden, vi var først hjemme Kl 8½, saa han er lidt forsviret i Dag. Om Formiddagen var han 

med i Bil til Ringe, han foreslaar ogsaa hver Gang, han keder sig: ”kyre Bil.” Dyrlæge Ingemann 

har lige været her, de fik en lille Pige for 14 Dage siden, da han saa Kjeld, sagde han ”Ja, saadan en 

Dreng skulde det have været”, jeg ved dog ikke, om han fra Begyndelsen ønskede et saadant 

Format, det trøstede ham noget, at Formatet var saadan i Løbet af et Par Aar. Tænk, den lille Frøken 

Dyrlæge havde Tipoldemor i 5 Dage. Deres lille Hund, en ægte ruhaaret, Foxterrier fik Hvalpe 

Grundlovsdag, jeg har pudset Poul paa at høre om Prisen, jeg vil forære Mor en. Vil du ikke bede 

Kirsten eller Mia tage den lyseblaa tynde Frakke der hænger i Garderoben og sende den ned til 

Bellesborg og faa den farvet sort, den skal ikke sendes til mig, bare være færdig, til jeg kommer 

hjem. Der bliver stadig ved at komme Kranse, i Gaar kom der en fra ”Else Mortensen, København”, 

vi har ikke Mistanke om, hvem det er. 

  De unge Piger er inviteret til Forhaabningslund i Morgen Aften. Esther er hjemme og skal have 

Gilde. Hvad jeg skrev om Dres’ Planer om Forpagtning af Skoven, sagde Poul rent ud ”I kan F.g. 

tro nej”, den er nemlig det eneste, der faar Gaarden til at gaa rundt, saa der bliver ingen Diskussion i 

den Anledning. Det var jo nu ogsaa en nem Maade, at faa Parret anbragt paa. 

Nu kom Posten. 

Hils Kirsten og Børnene og Mia 

Din Grete. 

 

Grete til Johs 

[Krumstrup d. 15/6 1934] 

Kære Snuser! 

Tak for Brevet, som jeg lige nu fik. Det var rart at høre, at det gaar godt. Jeg længes efter jer, og i 

det hele taget efter at komme hjem, jeg synes snart det er Aar siden jeg betraadte de hjemlige Stier. 

Det var ogsaa rart at høre din Radiorøst i Telefonen forleden Aften, da længtes jeg nu saadan efter 

jer, at noget maatte der gøres. Jeg fryder mig over Paulas Opsigelse, den L., hun er en skidt Tøs, er 

hun. I Aften skal vi til Skoven, vi skal se en Sten, Mogens har fundet, der skal paa Graven. I Gaar 

Aftes var de to unge Piger inviteret til Forhaabningslund Kl 7½, Esther var hjemme, og det skulde 

være til ære for hende. De drog af i stiveste Pus. Da de saa kom derhen, gik Frits alene og daskede 

rundt, Petersen og Esther var til Middag hos Købmanden i Gultved. Esther dukkede omsider op, og 

Kl 8 kom Dyrlægens, saa fik de en Sjat Kaffe, og da de derefter ikke vidste, hvad de skulde foretage 

sig, ringede de til Petersen, om de maatte tage Bilen, saa vilde de køre til Odense. Dyrlægens vilde 

ikke med, de kørte hjem og saa drog Frits, Eleven derhenne og Mejeribestyrerens Søn og de tre 

Pigebørn til Foreningsbal i Odense. Har I hørt noget lignende? Petersen viste sig overhovedet ikke 

paa Arenaen. Frk. Koch render Poul i Hælene som en Hund, at han kan holde det ud. Forleden var 

hun forsvunden hele Formiddagen, saa havde hun staaet Fadder til, at nogle Køer var blevet 

undersøgt for om de var med Kalv. Hun er et mærkeligt Pigebarn, nu drager hun med Poul til 

Dyrskue. Kjeld har det glimrende, han nyder i den Grad Tilværelsen, saa jeg er glad for, han skal 

blive her, men han skal have en i Hælene hele Tiden. Det er godt, vi har faaet Vognen, han ynder 

ikke at gaa paa det ujævne. 
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  I Morgen skal vi et Smut til Svendborg, gudskelov for Bilen. Svendborg Amtst. forkyndte i Gaar 

at Rigsdagen skulde ind i næste Uge, mon det passer, for saa ser det vel ikke allerbedst ud for 

Bautatiden. Kjeld vil ud at gaa men da ingen af os vil med, siger han ”Pia med”, og gaar hen og 

løfter paa den, men den gider heller ikke. Forleden faldt han over dem begge to paa een Gang, de 

ikke saa meget som løftede Hovedet. Mon det ikke kan lade sig gøre, at jeg kommer hjem Onsdag 

med første Tog herfra, og Mia rejser Onsdag 1/4 i Tre, kunde du ikke undersøge det, ellers kunde 

Børnene maaske være hos din Mor, den korte Tid, der kunde være imellem Tronbesættelsen. 

Mange Hilsener fra Kjeldsen og sin Snuser og de andre. 

26/6-34 
Den 5 Juni, vores Bryllupsdag, var vi paa Tur med Børnene til Roskilde og derfra i Bil til 
Ledreborg, Lejre og Herthadalen. Vi kom hjem Kl 6½ om Aftenen og her laa det Budskab 
til os, at Far var død, ganske pludseligt af et Hjerteslag paa Vej til Lægen. Vi fik alle et 
forfærdeligt Choch og man saa tydeligt den Forskel i Udvikling, der er paa Helle og Knud. 
Helle græd ganske utrøsteligt, mens det slet ikke gik op for Knud, jeg er klar over, at 
Helles Sorg nærmest var, fordi hun saa mig græde, men det gik altsaa helt over Hovedet 
paa Knud. Jeg rejste hjem med Aftentoget og var hjemme i 14 Dage. Johs kom med Kjeld 
Dagen før Begravelsen, Mia passede saa det hele herhjemme. Johs rejste igen Dagen 
efter Begravelsen d. 10. Kjelds Fødselsdag fejres her uden ham, han er blevet derovre. 
Helle skal have et Par Veninder til Chocolade. Først skal hun til Eksamen Kl 10, og Dagen 
ender hun og Knud hos Balles, hvor Dydyts Forlovelse skal deklareres samtidig med, at 
hun bliver Student, saa det bliver en begivenhedsrig Dag. I Søndags var her stor Ildfest 
ved Søen. Børnene var med os hos Margrethe til Kaffe i Haven, derefter tændtes kulørte 
Lamper i Haverne og langs Søen,  og Festen endte med et flot Fyrværkeri.  
 
Grete til Johs 

Mandag [Krumstrup 10/7 1934] 

Kære Snuser! Vi er ankommet all right. Turen var udmærket over Sjælland, og paa Færgen var der 

ligefrem rart, selv om der var mange Mennesker, men den sidste Del i Motortoget var unægtelig 

skrap, og vi var paa det lille Stykke 1 Kvarter forsinket. Poul var i Ryslinge efter os alene, Kjeld 

sov, da han startede, og jeg maa hellere skynde mig at meddele, at han slet ikke blev vanvittig 

henrykt for os. Han puttede sig ind til mig og anerkendte mig som Mor, men lidt efter lidt gik det op 

for ham i al sin Yndighed, at Familien omtrent var samlet, og han har leget vildt og inderligt med 

Børnene i Eftermiddag. Han ligner sig selv, men siger en Del mere, men egentlig ikke synderlig 

tydeligere. 

  5 Min. før vi skulde ud af Døren kom jeg i Antiomstændigheder, det var et Svineheld, at det skete, 

inden vi kom af Sted, og da vi naaede Gentofte St. opdagede jeg, at Knudsen havde taget Skjorten 

vrang paa, saa maatte vi ind i Ventesalen og vende Kalorius. Helle og jeg aandede lettet, da den 

sidste Stump Ledning til elektriske Tog forsvandt, Knud var ved at tage Livet af os med 

Forklaringer og Spørgsmaal, hvori Vanløse af en eller anden mærkelig Grund spillede en stor Rolle. 

Mor ser lidt sløj ud, men ellers godt, alt gaar sin sædvanlige Gang. Merete kom hjem i Dag … Hun 

drog af i Onsdags med to Barnevogne og Kravlebur og høj Stol, og Karen fulgte med til Korsør, og 

i Dag vendte hele Redeligheden hjem, saa har hun og Moderen vel faaet nok af hinanden. Der 

forlyder, at Morbror er lidt utaalmodig over hendes forskellige Arrangementer.  

  Vi er en større Forsamling, Oldemor er her, tænk, hun kom i et Motortog, der gik op i Luer paa 

Vejen, hun var dog ikke i den Vogn, der brændte, men i den næste, alle Passagererne førtes videre i 

Rutebil, de kom 2 Timer efter den normale Tid. Saa er Dres her, han var kommet i Fredags paa 

Cycle og havde tabt det meste af sin Bagage paa Vejen ud af en Pakke, men har dog i Dag hørt, at 

det er indleveret paa Nyborg Politistation. Endelig er Fru Bjerge her med Poul [4 år], de kom i 
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Eftermiddag og skal af Sted i Morgen igen, hun er hos en Svigerinde i Ejby for Tiden. Nej, hvor er 

hun ked af at skulle til Grønland, hun har Graad i Stemmen, naar hun taler om det, hun skal af Sted 

om c 3 Uger. Men Manden er paa Samsø, som et sidste Forsøg paa at faa en Stilling herhjemme. 

Fru Bjerge vidste godt, om Balles, der havde søgt Urløv [kald], jeg har ikke engang fortalt det 

herhjemme, saa det er ikke kommet fra mig. Hun sagde (ikke for at være ubehagelig, for hun holder 

meget af dem), at det var en Lidelse, at høre Nic. prædike, det sker paa Dansk hver 3. Uge, og der er 

siger og skriver højst 6, der overværer det. – Frøken Koch kom hjem i Dag igen, saa ikke alene 

Senge, men alle Divanerne er belagt, dog ikke dobbelt! 

  Kjeld har de spoleret, saa han forlanger, at man skal sidde hos ham, baade om Aftenen, og naar 

han skal sove til Middag, saa nu optræder den skrappe Moder, der vankede Halefuld i Aften, og saa 

vandt jeg ogsaa Sejr, men Oldemor var næsten hvidglødende, fordi han hylede, det hele varede ikke 

10 Min. Mia har de vist snart faaet nok af, hun er næsten mere end Familiemedlem, selv naar her 

har været Fremmede har hun placeret sig i deres Midte, men i Aften har hun ikke vist sig, mon det 

er Respekten for Madmor? Hun rejser i Morgen Eftermiddag, om Formiddagen skal hun vaske lidt 

af Børnenes Tøj. Her er lavet et helt Telt i Haven af gamle Lagner, og der er stillet et langt Bord, 

hvorved alle Maaltider indtages. Jordbærrene er omtrent forbi, Ungerne har pillet lidt i dem i Dag. 

Men saa ved jeg heller ikke mere at berette, jeg skal hilse fra Mor, og sige, at hun glæder sig til du 

kommer. D. 17. rejser Bodil og Dres 8 Dage til Aarhus, Oldemor skal hjem paa Mandag til Vask. 

Mange Hilsener fra dine 4 smaa Lam. 

Snuser. 

 

 
Oldemor med Kjeld 

Tirsdag 

Kjeld har brækket sig i Nat, han vaagnede lidt efter vi var gaaet i Seng, og snakkede uopholdeligt, 

og saa endte det med konvulsiviske Lyde, han sov ikke før Kl. var 1, men i Dag er han fuldstændig 

frisk. Børnene nyder hinanden. Poul havde været i Ryslinge i Gaar, der, hvor Edel og Poder 

opholder sig, de nyder Livet beskidte fra Top til Taa, og vil ikke vaskes for at kunne føre Aromaen 

med til Gentofte. Jeg har talt med Pillerne, der var alt vel. Fru Muus ser paa Lejlighed i Roskilde, 
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den Stiftelse, der var Tale om, skal hun vente paa en andens Død for at komme ind i. Her er plukket 

18  Jordbær til Syltning til Morgen. Hils nu Gentoftes Beboere og ogsaa Onkel Svend. Din Snuser. 

  Det er næsten saligt at sidde med den tykke [Kjeld] paa Skødet, man kan næsten ikke forstaa, at 

man har kunnet undvære det saa længe. 

Johs til Grete 

Kbh. 11/7-34 

Kære Snuser! 

Tak for Dit Brev idag, af hvilket jeg heldigvis ser, at det staar godt til med Jer. Jeg vil tro, at Tut er 

glad for de store Legekammerater; jeg skal heller ikke nægte, at jeg længes efter at se ham igen, han 

kan vel efterhaanden daarligt nok kende mig. Adda og Fr. gav forleden Dag Middag paa Udsigten, 

men foreløbig er der kun Tale om Gæsteoptræden. Vi plukkede en Del Hindbær til Dig, men de vil 

ikke give tilnærmelsesvis, hvad vi er vant til. Alt for mange af Bærrene tørrer ind uden at blive 

rigtigt udviklede. Niels [Thorborg] var der ogsaa. Han har nu skrevet efter Apparatur, som jeg 

maaske kan have med til Krumstrup. Samme Herre faar Ferie udenfor Sæsonen som Straf for, at 

han tog sig en lidt for rigelig Juleferie. Han og Vivi skal idag en Flyvetur til Malmø, de fandt paa 

det hos os igaar og bestilte straks Billet. Du maa nu ogsaa se at blive lidt mere moderne indstillet 

med den Slags Ting. Luften er saamænd ikke en Smule farligere end de øvrige Elementer. Af 

Oplevelser har jeg ingen at berette om. Jeg søger nu at indhente lidt af, hvad jeg er blevet bagefter 

med af Arbejde. Nu maa Du hilse Familien mange Gange fra mig og naturligvis ikke mindst 

Børnene med en speciel Tak til Helle for Brevet. Jeg var helt imponeret af, saa nydeligt det var 

skrevet. 

Din egen Johs. 

 

Grete til Johs 

Krumstrup d. 12/7-34 

Kære Snuser! Du skal atter have et lille Livstegn fra os, vi har det paa det bedste, Kjeld har været 

min ufravigelige Skygge siden jeg kom, men nu i Formiddag har han dog løsrevet sig og leger med 

de andre borte fra mig, jeg tror, han instinktmæssigt har været bange for, at jeg skal forsvinde igen, 

han er aldeles lyksalig, naar han om Morgenen kommer over til mig, han og jeg ligger i 

Mellemværelset, Bodil og de to i Soveværelset. Naar han leger med Tog kører han altid ”mem te 

Far”, han siger ”mik” om sig selv, det betyder baade ”jeg, mig og mit”. Helle er ikke saa 

interesseret i Landbruget som sidste Aar, hvorimod Knud tilbragte Formiddagen i Gaar med at køre 

paa tom Vogn i Marken efter Hø, travede saa hjem, for igen at køre med. I Tirsdags havde vi Visit 

af Skovrider Bistrup og Frue, hun er pæn, man synes jo, at han har været heldig. I Gaar Aftes var vi 

hos Mourits og Astrid [Mørk Hansen]. Kjeld kom tidlig i Seng, saa kørte Kirsten, Mor, Ungerne og 

jeg og Poul derover i Bilen. Oldemor vilde ikke med, Bodil og Dres var hele Dagen i Nyborg, dels 

for at hente de tabte Bukser, og dels for at bade, vi mødte dem paa Vejen og saa vendte de Cyclerne 

og tog med derover. De bor ganske yndigt, og den lille Pige er henrivende. Børnene fandt det meget 

interessant, i Aften skal de tidligt i Seng, for det kniber med, at de faar Søvn nok, her kan de jo ikke 

sove længe som paa Bautahøj, baade Kjeld og de andre begynder Dagen tidligt. Mogens og Merete 

kommer paa Søndag, saa skal Helle med dem hjem. Oldemor har rettet sig i en forbløffende Grad, 

der er faktisk ingen, der skulde ane, hvad hun har gennemgaaet, jeg tror alligevel hun skal opleve en 

Indian Sommer, og det under man hende. Frøken Koch lever og aander paa Forhaabningslund, Frits 

fulgte hende hjem en Aften, Mor opnaaede at se dem komme tæt omslyngede. Forleden var hun 

med ham og Jørgen Christiansen (Søn af Træbenet) til Sommerkomedie i Svendborg. Naar Frits og 

hun er paa Viften kommer hun først hjem hen ad den lyse Morgen. Mor havde saa en Dag antydet, 

at man paa Landet maa passe paa ikke at give Lejlighed til Sladder, men da hun saa kom hjem fra 

København, hilste hun fra sin Mor, og sagde, at denne var saa glad for, at hun havde Folk at komme 
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ud med, da der ellers blev alt for trist for hende her. Nu kan Fru Koch jo ikke sidde i Kbh. og vide, 

hvad for Stødere, det er hun færdes med, Frits og Jørgen er jo nu ikke det yndigste Selskab, man 

maa næsten tvivle lidt om det kochske Hjem, naar hun kan finde Behag i saadan to. I Aften skal hun 

over til Træbenets. Men hun er ellers sød, det, vi ser til hende, og at vogte hendes Moral maa Mor jo 

opgive. Poul har sat en Stopper for hendes Renderi efter ham, han er lige ved at brække sig ned af 

hende. Men sig nu bare ikke noget til Adda, det gaar jo i det store hele ogsaa meget godt, og det 

hele bliver vist kun til Sept. 

  Jeg er jo altsaa bange for, at Knud har Vegetationer, han kommer mere og mere til at snøvle, og 

sover  med aaben Mund, hvor er det dog kedeligt, men jeg er bange for, vi maa lade det undersøge, 

naar vi kommer hjem. Mor sagde det, saa snart han havde været her en Dag. Jeg gad vide, om det 

kan have udviklet sig efter Slaget. Jeg tror i alt Fald ikke han skal i Skole, før det er ordnet. Det er 

ogsaa nok derfra, hans Ørepine stammer. Det er rædsomt, men det er jo da heldigvis ikke farligt. 

  Her trænges selvfølgelig skrækkeligt til Regn (jeg har købt en Regnmaaler). Køerne er inde p. Gr. 

a. Græsmangel, i næste Uge begynder Rughøsten her. 

  Kjeld har en Periode, hvor han ligesom Helle, er bange for Billeder i Aviser, hvor de dog ligner 

hinanden i godt og ondt. Men nu maa du hilse hele Familien i Gentofte, jeg skal hilse fra hele 

Forsamlingen her. Mon ikke det bliver d. 24, du kommer?  

Mange Hilsener din tro Snuser. 

Jeg faar Billeder i Dag, dem skal jeg sende dig til Søndag. 

Tak for Brevet, Poul havde mødt Posten, og kom med det nu. Det er sørgeligt med Hindbærrene. 

Jeg haaber, at du ikke bliver forsømt, Balles har ondt ved at slaa sig til Ro. 

 

Grete til Johs 

[Krumstrup] Lørdag d. 14/7 [1934] 

Kære Smusebasse! Her har du Billederne til at trøste dig paa paa den lange Søndag, der mangler et 

Par, de var kopieret for lyst. Her opleves stadig et og andet. I Gaar havde vi Besøg af Fru Pastorinde 

[Ebba] Larsen, f. Heide, og Mand. Hans Far bor i Bogense, hvor de p.t. holder Ferie, og de kom i 

hans Bil til Frokost. Pastor Larsen er den nydeligste og mest tiltalende Mand, du kan tænke dig. De 

8 Aar er naturligvis ikke usynlige, men hun er nu saa sød, han bliver 40 i Dag. Kjeld kastede en 

aldeles brændende Kærlighed paa ham, han var ikke til at vriste fra ham, han halede hans Blyant og 

Lommetørklæde frem, og var saa fræk som man kan være. Kl 3½ kørte de og Mor til Svendborg til 

Kirkegaarden og derfra til Skoven, hvor de spiste til Middag, efter at vi havde spist herhjemme, og 

Kjeld var i Seng, kørte Poul Ungerne, Oldemor og mig derned for at hente Mor. Pille var i Natdragt, 

men stærkt oplagt til Grin, han var henrykt for Børnene, han er saa sød, Haaret spirer godt, og 

Hovedet har rettet sig meget. Mogens og Merete rejser paa Biltur Jylland rundt paa Fredag og 5-6 

Dage ud i Fremtiden. Karen skal blive hjemme hos Jørgen, hvis de kan faa en til at bo der, ellers 

skal han herop, men det vil knibe med at faa ham anbragt uden den høje Seng. Vi var ikke hjemme 

før Kl 10, men Natten før var Ungerne kommet i Seng Kl 7 og sov i 12 Timer, saa de havde lidt at 

staa imod med. Vi var paa Kirkegaarden, og det var jo ikke noget at slæbe dem med derud. 
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Kjeld og Jørgen 

 

  I Morgen kommer Pillerne her, og saa skal Helle med dem hjem, Knud er ved at gaa ud af sit gode 

Skind for ogsaa at besøge dem, saa vi maa se at faa ham der ned et Døgn, for det er det at sove der, 

der er saa spændende. De er begge to allesteds nærværende, i Gaar flagrede alle Gaardens Duer om 

som forvildede, saa viste det sig, at Helle sad oppe i Dueslaget paa Svinestaldsloftet. I Gaar fik vi 

endelig Regn, 14½ mm, vi skulde gerne have haft 30, men det var jo bedre end ingenting. Alle tre 

Poder blev udstyret til Regnvejr og legede ude om Eftermiddagen, de var ikke til at styre inde. 

  Har du mon ikke hørt Historien om de to store Orme eller Larver, der sad i Mors Garnvinde, der 

hører til Væven, de hørte noget rumstere derinde, og da de begyndte at pille ved den, gik den fra 

hinanden og den var fuldstændig som Mel inden i og der sad de store Bæster, der var saa kraftige, at 

de kunde bide sig fast i Pouls Kniv og hænge i den. Da Mor fortalte Ebba det (det er jo hende, der 

har haft Væven før) blev hun ganske rystet, de har haft Husbukke paa ”Søvang”, mon der er nogen 

Tvivl om, at det er saadan et Par ”Børn”, der har siddet der, det kunde være blevet en køn 

Skiveskydning var de kommet til Skælsaar og Alder for Æglægning, vi slog op i et Leksikon, og der 

staar at de kan leve 7-11 Aar som Larver.  

  Bedstemors Bror, Onkel Didrik [Wiggers], er død i Amerika af Mavekræft. Gersas Bror, Poul 

William [Smith], har forlovet sig med Husjomfruen paa Gaarden, hvor han er Forvalter. Hun er en 

ganske jævn Pige, og Tante Ingeborg [Smith f. Wiggers] er fortvivlet, men han begrunder det med, 

at han vil have en Kone, der kan malke. Tante Ingeborg har noget at spekulere paa. Skovrider Bang, 

Aarhus, farer rundt for at finde Gaard til Henrik, Svigerforældrene vil have dem gift om 8-9 

Maaneder, saa synes de, at de har været forlovet længe nok. Paa forskellige Bemærkninger, som 

kommer fra ham (Skovrideren) og som Bodil begejstret gengiver, kan man rigtignok mærke at 

Kulturen ogsaa paa det Sted er tynd. Man kan maaske forstaa, at det kan gaa Visse [Bang] paa 

Nerverne, da hun vist i alle Tilfælde er kultiveret. 

   Pastor Larsen kendte ogsaa Bautahøj og priste alt stærkt. Du kan tro, han er mildest talt fortvivlet 

over Tante Margrethe [mors faster, Margrethe Henriette Fog g. Heide, mor til bl.a. Ebba og Ebis], 

Mor og han havde talt ”fortroligt” i Gaar paa en Tur i Mogens’ Skov, hun skal være saa forfærdelig 

at omgaas, at Ebis næsten er helt nedbrudt. Hun har nu faaet Lejlighed paa Frederiksberg, men de 

har faaet deres Læge til at beordre, at hun skal bo alene for at frelse Ebis, hun har faaet Lejlighed en 

Etage over, men de skal spise Middag sammen. 

  Naar du kommer ned i Kælderen, vil du saa ikke pøse Trækarret til, ellers staar det vist og falder i 

Staver. Jeg glemte for Resten at give Mia flere Penge, men jeg kan jo sende hende dem. Men 
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egentlig er 30 Kr extra tilstrækkelig til Kostpenge i 14 Dage, og Rejsen kan jo højst beløbe sig til 35 

frem og tilbage, saa egentlig synes jeg ikke hun behøver mere. Her har hun jo faaet Kosten. Jeg er 

bange for hun skal begynde at tro, at hun er for ligeværdig, selv om hun er det, er det vel bedst hun 

selv ikke har for stærk Følelse af det. Dragten, Kjeld fik af Agnete er for lille, vil du ikke spørge 

Adda, om hun kunde bytte den, saa vil jeg sende den til hende, vil du huske at svare mig paa det, 

det varer saa længe inden Agnete kommer hjem. Ja, Snuser, saa tror jeg ikke her er mere at berette 

om, Kjeld er saa sød og nem, jeg er nu ogsaa ved at faa Skik paa ham ved Sengetiderne. Han 

spørger tit ”Pommer Far nart?” Mange Hilsener fra os alle fire 

Din egen Snuser. 

 

Farmor til Helle på Krumstrup 

Gjentofte d. 14 Juli 1934 

Kjære Helle! Jeg længes meget efter Dig og Knud; der er aldrig nogle smaa Piger og Drenge, der 

kommer løbende gjennem Haven for at se til mig. Jeg tror ogsaa nok, Far savner Jer en hel Del. 

Men han kommer nok snart over til Jer, og I har det nok dejligt paa Krumstrup! Du er da glad, at Du 

har Kjeld igjen at passe, eller maaske Du er hos Morbror, saa har Du jo Jørgen. Vi har det alle 

sammen godt, men jeg synes nok, Sommeren er lidt varm iaar. Imorgen vilde vi have været paa 

Odden hos Onkel Carl og Tante Mette, men Din Far syntes ikke, han kunde tage med, saa vi opgav 

det. Der er mange Hindbær, og det gaar godt med Syltningen. Jeg har haft Brev fra Jens Vilhelm. I 

Morgen er det Tante Annas Fødselsdag; Dydy er derovre. Hils nu Mor og Kjeld 1000 Gange og 

Mormor og alle de andre saa meget. Og lev vel, lille elskede Knud og Helle, og kom snart hjem til 

Jeres egen 

Farmor. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Gentofte 15/7-34 

Kære lille Snuser! Tak for Dine indholdsrige Beretninger om Jeres Liv og Færden paa Krumstrup, 

hvor alt jo synes at staa helt godt til. Med Hensyn til Knud skulde det ikke undre mig, om der var 

noget om det, Du skriver om. Der er ikke andet for, vi maa have ham undersøgt, naar han kommer 

hjem. Og er der saa noget at rette, maa vi hellere se at faa det overstaaet. Det er ikke morsomt, men 

vi maa jo være glade over, at det ikke er noget alvorligt. Godt ogsaa, at han nu nyder Ferien i fulde 

Drag, uden at nogen Sky formørker hans glade Barnehimmel. Herovre staar det meget godt til. Vi 

har faaet en dejlig Regn, som naturligvis ikke forslaar ret længe, men som har hjulpet stærkt paa 

Havens udseende. Den er helt velholdt nu, efter at jeg har haft Jørgensen i den en Dag. Han og jeg 

har for Resten flere Planer for med Hensyn til Afkantningen af Forhaven; der vil være sket store 

Fremskridt, naar Du vender tilbage. Hvad min Rejse til Krumstrup angaar, ligger det saaledes, at jeg 

jo ikke kan rejse før Thalbitzer kommer hjem, men muligvis kunde jeg f. Eks. rejse Tirsdag 

Eftermiddag d. 24 og saa vende tilbage Fredag Aften den 27. Det er altsaa, hvad jeg i Øjeblikket 

tænker mig, men nu maa vi jo se, hvordan det kan udvikle sig. Hvad Du og Børnene vil gøre, 

overlader jeg ganske til Dig at træffe Bestemmelse om. For min Skyld skal I ikke komme, før Du 

har Lyst til det, jeg klarer mig meget godt, og der skulde jo altsaa blive nogle Dage, i hvilke vi kan 

være sammen. Du synes vel, det er for faa. Men det kan ikke godt blive flere, og lidt er da i hvert 

Fald bedre end intet. Heddas Temperatur skal nærme sig Normalen, men hun ligger da i Sengen 

endnu og skal vist til Kbhvn til en Røntgenbehandling. – Jeg har lige nu modtaget Søndagsbrevet. 

Tak for det og for de udmærkede Billeder. Jeg glæder mig til at se hele Flokken igen, for Kjeld maa 

jeg da efterhaanden svinde ind til et Begreb uden Kød og Blod. Ballerne er herude idag, og vi har 

pragtfuldt Vejr, men jeg vilde ønske, vi snart kunde faa mere Regn, det vilde være bedst for os alle. 

Det er da rart, Helle kan være lidt hos Morbrors, jeg skal en af Dagene skrive lidt til hende. Nu maa 
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Du hilse hele Familien mange Gange fra mig. De kærligste Hilsner til Dig og de tre Poder fra Din 

Johs. 

Den 19. er det jo Stens [Balle] Fødselsdag. Jeg skal se at faa sendt ham et eller andet. 

 

Grete til Johs 

[Krumstrup] 16/7-34. 

Kære Snuser! Jeg er lige kommet i Tanker om, at det vel var i Gaar I havde Jydepotteturen [Carl 

Gustavs sommerhus på Sjællands Odde]. Vi havde en dejlig Tur til Nyborg, vi spiste til Middag Kl 

12 og lige efter kørte vi til Teglværksskolen, Pillerne var her, saa vi kunde lige være i de  to Biler. 

Kjeld var noget af det sødeste, løb rundt i Sandet med bare Ben og forlangte ovenikøbet ”at joppe” 

(soppe), men han trak Neglene skyndsomst til sig, da han opdagede at Vandet var koldt. Dres og 

unge Møer og ikke unge Møer var i Vandet, det var dejligt, Knud og Helle var selvfølgelig ogsaa i. 

Kl 5 bredte vi Dugen paa Sandet, og spiste med god Appetit medbragt Smørrebrød. Vi var hjemme 

Kl 7, Helle pakkede Kuffert og kørte med Pillerne hjem, morderlig vigtig, hun skal sove paa 

Divanen, som de sætter ind i Soveværelset. Nu skal du ellers høre, Pillerne kunde ikke faa nogen til 

at logere hos Karen, naar de rejser, jeg tilbød at flytte derned med Børnene og vogte Pille, mens de 

var væk. De var meget begejstret for Ideen, men da jeg senere sagde, ”Bare Karen ikke bliver 

fortvivlet over den Indkvartering, gav det et helt Svup i Merete, hun kom i Tanker om, at hun havde 

glemt at spørge Husets Overhoved, saa nu venter jeg Telefon med mange Omsvøb, at Karen helst 

vil være alene. Men saa kan jeg jo lade være, men hvis Karen bifalder Arrangementet, flytter vi 

derned paa Fredag, og hvis du som et normalt Menneske kunde faa en normal Ferie, vilde det være 

sjovt, om du kom ned til os og startede Ferien der, men saa tidligt kan du vel ikke komme. Det er 

saa mærkeligt at se, hvor Pille hænger efter Mogens, Merete er fuldstændig Luft, naar Mogens er 

der, i det hele taget gør han ingen Forskel paa Merete og os andre, det piner hende rædsomt. Kjeld 

kalder ham Pillebarn og er faderlig overfor ham. Du aner ikke, hvor Knud spiser, det er helt 

fantastisk, han er kommet sig vældigt og er paaklædt ved egen Hjælp Kl 7 om Morgenen, render 

Christian i Hælene, kører Grønt hjem til Køerne, og ryster nærmest for den Dag, vi skal hjem. Men 

Luft i Snydeskaftet er der ikke, han slæber Luften gennem Næsen, naar han ligger med lukket 

Mund. Alholmvadeturen staar som Sommerens Oplevelse for ham, og forleden han sad og fortalte 

om Alholm sagde han ”Egentlig, Mor, er der ikke ogsaa noget der hedder Stokholm.” Oldemor er 

ved at køre træt, hvad der jo ikke er nogen Under, men et Under er det, at hun ikke kan indse selv, 

at hun skulde trække sig tilbage i god Orden, saa kunde hun jo dukke op igen, naar hun er udhvilet. 

Men hun forsikrede mig i Gaar, at hun blev ikke træt af Børnene, men af at høre paa Bodil og 

Kirsten, hun havde rigtignok tænkt paa, at det var tydeligt, at vi Børn var af to Kuld. Saadan en 

Nyborgtur er selvfølgelig alt for meget for hende, var hun blevet hjemme, kunde hun have hvilet 

dejligt ud i Ro og Fred, men hun er af dem, der ikke vil blive gammel. 

  Mia fortalte, at Welly, den lille Mand, der lagde Staal paa Køkkenbordet, er en af de udvalgte, der 

skal ud at rejse med ”Dagens Nyheder”. 

  Det er jo lille Stens Fødselsdag d. 19, jeg kan ikke huske deres Adr., kunde du ikke faa den og 

sende mig den, hvis det kan naas. Jeg sender ham, den lille Dragt, som Kjeld fik af Nete, han kan 

hverken helt eller halvt være i den, saa køber jeg en anden til Kjeld, det er baade besværligt og 

kostbart med det her Bytteri. Nu talte jeg med vores Datter, hun havde det glimrende og Mogens 

sagde, at hun nærmest var hypnotiseret af Kyllingerne. Bestemmelsen om at vi skal derned staar 

fast endnu. I Eftermiddag skal Drengene og jeg en Tur til Ringe med Poul, han har et Ærinde 

dernede, og mine Krøller fik Stivkrampe i Vandet i Gaar. 

  Nej, jeg kom fra Stens Fødselsdag, jeg synes, du skulde sende ham en TiKar’l, den kan du sagtens 

lægge i en Konvolut. I Dag er her kommet 4 smaa Gæslinger, dem har Helle ellers ventet paa i stor 

Spænding, Kjeld sad helst hos dem hele Dagen. I Formiddag har Drengene og jeg plukket og bælget 
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Ærter til Middag, og derefter kørte vi pr Legevogn Bælgene til Grisene, det er jo en herlig Tur for 

saadanne Unger. Folkene klipper Hække paa tredje Dag, det er et skrækkeligt Arbejde. 

  Da jeg skal til Ringe, afventede jeg Postens komme, og blev heller ikke snydt, Tak for Brevet. Det 

var en Skam, I ikke tog til Odden, du er da ogsaa ”en Umulius at faa rokket ud, og mine Følelser 

angaaende din ”Ferie” paa 3 Dage, vil jeg ikke ødelægge min Fyldepen med at beskrive. Men prøv 

nu, om du ikke kunde faa lavet det lidt bedre. Men i alle Tilfælde rejser vi med hjem. Jeg er ked af, 

at Balles ikke bor derude, man kan nu heller aldrig stole paa deres Arrangementer, hvad mon du gør 

om Morgenen? – Jeg huskede Annas Fødselsdag, det var vel nok godt gjort! 

  Men saa ved jeg heller ikke mere denne Gang, Mogens og Merete kommer hjem igen Onsdag, 

men saa kommer jeg og Ungerne her Tirsdag, een Nat kan vi nok faa noget lavet dernede, saa ingen 

løber med Karen og Pille. 

Mange Hilsener fra de smaa Troldeunger og  

din egen Snuser. 

Kjelds sidste nye Udtryk er ”Har tænt Ma’e” og før tog han mig om Benene og sagde: Mor, go’ 

Pi’e. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Kbh. 17/7-34 

Kære Snuser! 

Tak for Brev og Billeder. Judithe er hos mig i disse Dage, hvilket er yderst behageligt. Balles passer 

det ikke godt for Tiden, og saa er det jo naturligt nok, de bliver i Byen. Adda har imidlertid flere 

Gange været herude, og her er syltet ikke saa lidt til Dig. Hindbærrene har i alt givet en hel Del, og 

forleden Dag plukkede Judithe de øvrige Bær. I Søndags var Adda, Frederik, Niels [Thorborg] og 

Bodil herude, og vi spiste til Aften paa Udsigten. Vi har nogle pragtfulde Aftener. Frk Madsen var 

her for øvrigt ogsaa i Søndags; hun kunde ikke nok som berømme Udsigten fra Verandaen og 

Plænen. Carl G. og Mette er nu hjemme igen. De har været lige paa Grænsen til at berede os en 

frygtelig Rystelse. Mette vilde ud til en Revle paa Kattegatsiden. Men Vandet maa have været 

højere, end da hun sidst var der. En stærk Understrøm tog hende og Carl G. maatte hurtigst muligt 

ud efter hende. Det kostede ham lang Tid at faa hende bjærget ind, hun svømmer vist kun lidt selv, 

og de mærkede Gang paa Gang, at de drev den gale Vej. Tilsidst lykkedes det dog at komme ind, 

men da var de ogsaa temmelig ødelagte. Jeg skal nok gøre et eller andet ved Sten paa hans 

Fødselsdag. Den skal i øvrigt først fejres senere, da de jo endnu er i Høve. Med Hensyn til Dig og 

Børnene gentager jeg, at I for min Skyld gærne maa blive, efter at jeg er rejst. Veninderne er vel 

ikke kommet tilbage endnu, saa naar de morer sig saa godt derovre, maa de vel næsten hellere blive, 

hvis Din Mor da ikke snart har faaet nok af Jer. Ellers har jeg intet særligt at berette om. Hils de 

forskellige, ikke mindst de smaa Poder. Tænk jeg synes næsten, man kan tage Fejl af Tut og 

Knudsen, naar man ser dem paa Billeder. Den jeg glæder mig allermest til at se er Tutsen. Men jeg 

har ogsaa en lille Klat tilovers for Jer andre. 

Kærlig Hilsen Johs.  

 

Grete til Johs 

[Krumstrup] d. 18/7-34 

Kære Snuser! Jeg har ikke oplevet noget særligt denne Gang, men nu er du jo engang blevet 

forvænt med Brev hver anden Dag (derfor kan du saamænd godt finde paa at sige, at du aldrig hørte 

fra mig), saa jeg tør ikke snyde dig. 

  Det er et herligt Vejr at holde Ferie i, selv om vi savner Regn, kan man lige saa godt nyde Solen, 

naar den alligevel er der. Knud var oppe og paaklædt i Morges før 6, for Køerne skulde ud, og det 

skulde han selvfølgelig staa Fadder til, han er slet ikke til at kende. I Aftes da Kl var omtrent 9, kom 
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jeg pludselig i Tanker om ham, jeg havde ikke set ham siden Aftensbordet, saa var han med Poul 

ude at fange Karudser, de skal sælges til en Fiskemand i Odense á 5 Øre, de fangede 64 i Ruse. Kl 8 

kørte vi paa fastende Hjerte med Poul til Brugsen efter Varer, vi tager alle Fornøjelser med, den lille 

udstøder  høje Glædeshvin, naar vi siger ”kyre Bil”. Han tør ikke vove sig i Kostalden, men saa i 

Morges viste jeg ham, at den var tom, og da Mor i det samme kom over Gaarden, løb han hen til 

hende og raabte: ”Mormor Kodalden er væk.” Han sad paa Gulvet og kørte med sit Tog i Gaar, 

”Kære mem te Far”, sagde han, saa gik han hen til Bedstemor og sagde ”Køre mem te Fær”, 

akkurat som hun siger det. Vi turde ikke se paa hinanden, for ikke at komme til at grine. Men jeg 

spaar, han faar Sprogtalent. Til Middag rejser Bodil og Dres, hans Ferie hører op Søndag 8 Dage, 

og de bliver vist den Tid i Aarhus. Hans Far er daarlig, det er hans Hjerte, det er galt med. Visse 

foranstaltede stor Mindefest for sin afdøde Far forleden Dag, paa hans 100 Aars Fødselsdag, han 

døde, da hun var 2 Aar, saa hun har overhovedet aldrig kendt ham. Jeg taler dagligt med Helle i 

Telefonen, hun lader til at være henrykt. Kjeld savner hende. ”Jeje væk, jeje pommer li’e daks, 

øjeblik”, siger han, jeg tror, det bliver sjovt for dem at komme derned alle sammen, jeg har da 

endnu ikke faaet Afbud. 

  Fodermesteren har sagt til Poul, at Knud er en voldsom klog Dreng, for han siger, ”at Kalvene er 

dumme, at de drikker deres Mælk paa een Gang i Stedet for at gemme noget, til de bliver tørstige”, 

jeg kan godt forstaa, at en saadan Aandrighed imponerer Fodermesteren. I Aften kommer 

Bankdirektørens her op til Aftenkaffe. Frk. Koch var til Bridge paa Forhaabningslund i Aftes. Paa 

Fredag skal hun til Dyrskue i Odense med Frits, hun fortalte, at Petersen havde været saa sur 

forleden Dag, hun havde været der, og sagt, ”at Københavnerdamer ikke dur til andet end gaa paa 

Restaurant, de, der skulde være Landmandskoner skulde være en anden Type”, jeg synes jo, den var 

til at føle paa, men hun havde aabenbart ikke fattet den dybere Mening, siden hun gengav det. 

  Hils nu Familien i Gentofte, og kom snart over til os. Kjeld vejer med Tøj 28 . 

Mange Hilsener fra dine to Sønner  

Din Snuser.   

 

Grete til Johs 

[Krumstrup] d. 20/7-34. 

Kære Snuserbasse! Her komme Hverandendagsbrevet. Tak for dit, du er flink til at skrive, den 

anerkendelse skal du have. Her har vi det godt, og skal efter Middag køre til Skoven, Helle har lige 

ringet, hun var stærkt interesseret i, hvornaar vi kom, de andre var kørt Kl 5½ i Morges, saa Dagen 

har jo allerede været lang for hende. – Bankdirektørens var her Onsdag Aften, deres Datter og Søn, 

der er Tandlæge i Odense var med, og Kirsten og Poul blev bestilt til Behandling om Torsdagen, jeg 

kørte med derud for at faa mit Haar gjort i Stand. Jeg har næsten aldrig set Mage til Klinik, den var 

tiptop moderne og ved Siden af har han et Par Værelser, hvor han bor, ogsaa aldeles henrivende. 

Hans Søster er Klinikdamevikar der for Tiden, og der var fint Kaffebord til os. Jeg fik den lyse Ide 

at lægge Hoved til der med det samme, jeg kunde jo nok i paakommende Tilfælde være kommet 

derud engang til, jeg  havde ingen Huller, men han raadede til at gaa igen om 3-4 Maaneder, da der 

var Udsigt til to. Poul havde 8 og Kirsten 1. Mens hun var paa Pinebænken, gik Poul og jeg hen til 

en Hundehandler, hvor jeg fra Kjeld købte en lille Gravhvalp til Mor paa 4 Maaneder, den er noget 

saa sød, og du kan tro, der blev Begejstring, da vi kom hjem med den. Poul kørte Drengene og mig 

til Brahetrolleborg i Onsdags, der plejer de at have saa mange Hvalpe, vi var inde i Hundegaarden, 

de havde 16 komplet ens voksne sorte Gravhunde, men ingen Hvalpe, de gøede alle sammen, det 

var helt øredøvende, men de var sjove at se. Det lille Nummer vi købte er døbt Trold efter sin 

Forgænger, og føler sig umaadelig godt tilpas, der er et farlig Liv i den. – Da Skovrider Bang var 

her, inviterede han kraftigt Pillerne til at besøge sig, de skulde bare skrive, saa skulde de bo der om 

Natten o.s.v. o.s.v., saa skrev de, at de vilde komme den og den Dag, og fik Svar fra Visse, at de var 
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velkomne til Middag, men de kunde ikke huse dem, men vilde de bo der, skulde hun prøve at skaffe 

dem Værelse. Saa Resultatet blev, at de slet ikke tager dertil. - I Gaar Morges mødte Knud paaklædt 

Kl 5, ikke engang Pigerne var oppe. Han kalkede Kostald hele Formiddagen, men jeg tør ogsaa nok 

sige, han var søvnig i Aftes og til Morgen sov han til 6½, da vaagnede vi alle i Rædsel, Kjeld faldt 

paa Hovedet ud over Benenden af Sengen, han var helt hvid i Masken, saa jeg blev virkelig 

forskrækket, men et Øjeblik efter var han pr Kulør igen. 

  Det var dog rædsomt med Carl og Mette, men hvorfor gaar hun ogsaa ud, hvor hun ikke kan 

bunde, naar hun ikke kan svømme. Det havde regnet saadan ved Odense i Gaar, at vi kørte gennem 

Vandpytter, her fik vi ingenting, men tænk, den Dag vi fik 14 mm, fik de 2 mm paa 

Forhaabningslund. Kjeld kastede sig med sin sædvanlige Frækhed over Bankdirektøren, de syntes 

aldrig, at de havde været ude for noget saa yndigt. Næste Morgen, saa snart Kjeld vaagnede, sagde 

han ”Ind til Manden igen.” Jeg spurgte Jørgen (Tandlægen) om det ikke var mærkeligt med Knuds 

Undertænder, hvor der ikke ser ud til at komme mere end tre, men han sagde, der var Plads til den 

fjerde, det skulde nok gaa i Orden, det er da et Lyspunkt. 

  Vi glæder os stærkt til at se dig, men selvfølgelig tager vi med hjem, og saa skal Mia eller hvem 

det bliver ikke mere have Ferie samtidig med mig, det har været noget slemt Roderi, og alt for 

meget for Adda, men hun er altid i Forvejen saa beredvillig til at arrangere alt muligt. 

Mange Hilsener fra dine smaa Putter og  

Din store Putte. 

 

Grete til Johs 

Gudbjerg Skov d. 21/7-343 

Kære Snuser! Saa er jeg midt i min Nursegerning. Vi ligger alle sammen i Soveværelset, Kjeld, 

Helle og jeg i Ægtesengene, Knud i en Seng for Benenden. Pille er det skikkeligste Barn, jeg 

nogensinde har været ude for. Han kom i Seng Kl 6½, sov til Kl 8 og var kun lige vaagen ved 4-

Tiden. Vores eget Skruphus startede Dagen Kl 5½ og for og fløj rundt i Sengen, saa vi var ved at 

blive tossede. Efter Morgenmaden satte jeg en Unge i hver sin Ende af Barnevognen og kørte Tur, 

Helle var ogsaa med, Knud mogede Faarehus sammen med Peter. Vi var i Skoven og spiste 

Hindbær, nu sidder Englebarnet og leger i Kravleburet, og Kjeld fjumrer om og gør kun Ulykker. 

Her kan de jo ingenting komme til, saa jeg havde haabet han kunde rende ude hos Hønsene og passe 

sig selv, men han har straks erklæret ”han er bange for Mand”, det er Peter, og han viger ikke to 

Skridt fra mig, maaske er der ogsaa lidt Jaleausi med i Spillet. Mogens skød en Buk i Lørdags, vi 

skulde have levet af Ryggen i disse Dage, men lige ved min Ankomst kom Karen og spurgte om jeg 

troede, den var god, og aldrig har jeg set eller Lugtet Menneskeføde saa rent ud sagt raaden, jeg 

kunde næsten ikke vaske Lugten af Fingrene, fordi jeg havde rørt ved den, saa den havnede paa 

Møddingen, men selvfølgelig kan saadan noget ikke hænge i et almindeligt Flueskab i 8 Dage i 

denne Hede. Saa Karen og jeg blev enige om en Æggekage med Brød. Nigger er noget af en Plage 

midt i Idyllen, den gøede fra jeg gik i Seng og til det begyndte at lysne. Merete ringede hjem i Gaar 

Aftes, da sad de paa Himmelbjerget og spiste til Middag, i Dag skulde de til Søndervig, jeg under 

dem rigtig den Luftetur. Bodil skrev i Gaar, at Visse var helt ud af Flippen og saa sur, at de gik i en 

stor Bue uden om hende, og hvis hun ikke klarede op, rejste de til Krumstrup igen, der var ikke til at 

holde ud at være. – Trods den nye, dyrebare Brønd er her bogstavelig talt ingen Vand, men de har 

ogsaa været Stedbørn med Regn, Plænen er helt afsvedet. I Morgen Aften kommer Mor, Bedstemor, 

Kirsten og Koch herned og Poul. 

  Nu sover begge mine Yngste. Helle var før ude at ride paa Hesten, og Kjeld kom styrtende og 

sagde ”Lille Gel okke ide.” Jeg tror dog, han vilde have betakket sig. 

  Saa bliver det sidste Brev i denne Omgang, og saa ses vi forhaabentlig paa Tirsdag, mon ikke du 

kunde komme med 12’et eller andet, fra København, kommer du med 2,40 er Kjeld vel saa søvnig, 
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hvis der overhovedet kan holdes Liv i ham. Men ellers ved jeg ikke mere. Jeg fandt ”Fiskerne” af 

Hans Kirk her, den har jeg længe gerne villet læse, saa den fordyber jeg mig i i mine ”Fritimer”, der 

forøvrigt daarlig kan tages i Flertal. Hvis den ene ikke skal B.P. skal den anden 

Mange Hilsener og paa glædelig Gensyn 

Din Snuser.  

28 Juli -34 
I Gaar kom vi hjem fra Sommerferie paa Krumstrup. Vi begyndte Sommerferien med 1. 
Juli at tage til ”Bautahøj”, Vivi, Børnene og jeg om Søndagen, Johs kom Mandag Aften, 
Børnene fandt det meget spændende, ”Næ”, sagde Helle, ”her er rene Haandklæder; og 
Knud erklærede ved Frokosttid, ”at Dagen var saa dejlig lang i Bautahøj, han var sikker 
paa, at det allerede var mørkt i Gentofte.” Den ene Dag kørte vi sammen med Pastor 
Swelmøe-Thomsens og Margrethe, der var der et Døgn, tre Timer i Nordskoven, hvor vi 
saa tre gamle Ege. Vi rejste fra ”Bautahøj” d. 7, var saa en Dag herhjemme og rejste d. 9 
til Krumstrup. Børnene var paa Færde hele Dagen, red Heste til Vand, fodrede Grise o.s.v. 
I 5 Dage var vi hos Mogens for at passe Jørgen, mens de var paa Biltur i Jylland. D. 24 
kom Johs derover, den sidste Aften var vi hos Oldemor. En Dag var vi ved Nyborg Strand 
med Aftensmad, vi var i Vandet, selv Kjeld forlangte at ”poppe”.  

30-7-34 
Knud fik Mandler og Vegetationer fjernet i Dag. Han var i Løbet af Sommeren blevet saa 
snøvlet saa jeg var klar over, at der var noget i Vejen. Han blev bedøvet og mærkede ikke 
noget til det,  men det var jo ikke behageligt bagefter. Han har siden levet af 5 Bægre 
Vanilleis. Han skal ligge tre Døgn foruden i Dag. 

10-8-34 
Knud havde det saa godt, at han kun laa 1½ Døgn, det var kun den første Dag, der var 
rigtig slem, de andre var det ikke saa galt, naar bare vi passede paa, at give ham kold og 
tynd Mad. Nu er han helt ovenpaa, og i Dag har han, Helle og jeg været i Tivoli med 
Bente, Adda og Inge, og de har moret sig helt ovenud. Sejlet i Baljer, kørt i ”Kaalormen” og 
i ”det blaa Tog”, og mange andre Ting. Det var første Gang, Knud var der, Helle har været 
der engang før med Mette. 

14-8-34 
I Morges Kl 9 fulgte jeg Helle i 2den Kl. og Kl 12 Knud i 1., dermed er hans Skolegang 
begyndt, han kom paa Eftermiddagsholdet med Hr. Bonnesen som Klasselærer, og vi skal 
nu se, om han er moden nok til at følge med, han er jo for ung. 

 
23 August 34 

I Forgaars var Johs paa den store Flyveudstilling i Forum med Knud og Brummerstedts 
store Drenge. I Gaar var Helle paa Skovtur med Skolen. De startede Kl 8½ med fuld Musik 
og Fane i Spidsen, de gik til Vangede Station, og derfra var de med Toget til 
”Hareskoven”, hvor de dansede, legede og drak Chocolade. Det have været en storartet 
Dag. 
  Knud er meget begejstret for at gaa i Skole, han vilde kun ønske, han skulde gaa i fem 
Timer. 

3-9-34 
Den 1. Sept. skulde vi have haft Besøg af Mor, Bedstemor, Bodil og Poul og Kirsten, som 
skulde over til sit Arbejde, de skulde til Ære for Bedstemor have kørt herover i Bilen og vi 
havde gjort store Forberedelser for at kunne modtager dem festligt. Saa om Torsdagen 
(det var Lørdag de skulde komme) fik vi først Brev, at Bedstemor var saa nervøs ved 
Tanken om Rejsen, hun følte sig syg, og vilde ikke med. Det var jo en Skuffelse, men 
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værre blev det, da vi om Fredagen fik Telefon, at det var et Nervesammenbrud, og Mor 
ikke turde rejse fra hende; det viste sig, at det var en Hjerneblødning, og hun har siden 
ligget uklar hen.  
Kirsten kommer saa alene i Aften, og skal bo her til hun finder et Pensionat i København. 

 
13-9-34 

Den 8 Sept. døde Bedstemor uden at komme til Bevidsthed. D.7 rejste Kirsten og jeg hjem 
og det var Meningen, at Johs skulde komme Onsdag (d.12) om Eftermiddagen, han skulde 
tage til Gudme og afhentes der af Mogens, og vi skulde mødes der til Frokost. Men da Kl 
var 9 ringede han, at Helle var blevet syg, hun havde haft 39,3 om Aftenen, saa han kunde 
ikke rejse fra hende, der er saa meget Børnelammelse rundt omkring, saa det var derfor, 
vi var særlig ængstelige. Jeg rejste hjem Onsdag Aften for at være hos hende, jeg skulde 
ellers have kørt med Mor, Poul, Bodil og Kirsten herover i Morgen Fredag. 
  Bedstemor havde til det sidste tænkt paa os, der var en Pakke til hver af Børnene med 
”Oldemorchocolade”, nogle smaa runde Chocolader med hvide og røde Sukkerkugler paa, 
som hun altid gav dem, derfor var de opkaldt efter hende. 
  Helle har det godt igen, hun skal op i Morgen. Hun fortalte forleden at Pige-W.C.’erne 
paa Skolen var almindelige W.C.’er, men Drengenes var til ”Staa-tis”. 

d. 3-10-34 
Mor har været her 18 Dage, og Børnevrøvlet her hjalp godt til, at hun kom lidt til Hægterne 
igen. De er ogsaa uforlignelige. De legede Bryllup paa Græsplænen forleden, Helle var 
Brud og skulde giftes med Knud, hun var iført en snavset Kravebeskytter som Slør. Knud 
var ikke alene Gom, men ogsaa Præst, Grete og Kirsten deltog ogsaa i Brylluppet. Knud 
sagde med dyb Alvor, ”Nu siger jeg til Gud, at jeg skal giftes med denne Brud, og vores 
Barn skal døbes i Morgen Kl 3.” Umiddelbart derpaa fulgte Barnedaaben, og Helle overtog 
Rollen som Præst. ”Mine Damer og Herrer, dette Barn skal døbes Henning, er Barnet 
hjemmefødt?” og derefter istemte Menigheden ”glade Jul”. Knuds Fødselsdag fejredes 
med tre Skolekammerater, men det var synd at sige, at Stemningen var lige fredelig hele 
Tiden. En Overgang hørte jeg Værten tilbyde en af Gæsterne Tæv, og Gæsten svarede, at 
her vilde han ikke til Fødselsdag mere. Men til Slut tror jeg dog, at de morede sig. Vi havde 
alle sammen slaaet os sammen til Togskinner og Vogne o.s.v. For Tiden huserer her en 
Art Forkølelse, som begynder i Øjnene, Knud har tillige haft ondt i Ørene, og ligger i 
Sengen. 
 
Mormor til Grete 

Krumstrup d. 26-10-34 

Kære lille Grete! Tak for Brevet. Du har Ret, den Diskussion skal være sluttet, men først maa Du 

høre mit gode Indfald. Jeg ringede til Laccoppidan i Gaar, at der var noget, jeg gerne vilde spørge 

ham til Raads om, han var som altid straks beredvillig, og i Aftes var Mogens, Poul og jeg derude, 

vi spiste til Middag hos dem, Mogens havde nemlig foreslaaet, at jeg skulde skifte med Børnene, 

saa de alle havde lige Ret, det synes jeg, maatte forringe min Levevis betydelig for ikke at sige, at 

jeg slet ikke kunde beholde Gaarden, det satte L. sig ogsaa bestemt imod, han sagde, det er 

hensynsløst, hvis Børn forlangte det, mens Forældrene levede, og det er desuden umuligt at drive 

Gaarden paa den Maade, da Bodils Post jo i alle Tilfælde vilde gaa ud. Vi kom saa ind paa Emnet 

Hjælp til Bodil. Det var virkelig saa underligt at høre ham sige akkurat det samme, ”hvad var 

Skovriderens [Dres’ fars] Mening med at lade ham gaa den Vej”, og ”han kan da daarlig forlange, 

at andre skal være med  at sætte ham i Vej”, og saa fremdeles, naa det behøver vi jo ikke at høre fra 

andre, det ved vi, det handler jo kun om at hjælpe Bodils Vilkaar. Resultatet blev saa, at hun faar af 
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mig 5000 kr forud paa Arven og rentefrit, hun skal lægge sine 3000 til, men, som L. sagde, alle 

Pengene risikeres, men jeg kan ikke gøre mere for dem, vi forrenter 190.000 i forvejen, saa Gaarden 

kan ikke bære et Laan til. Hvis Dres skulde være heldig at faa en fast Stilling, saa kan Bodil faa 

Renterne af alle 8000, hvad der selvfølgeligt vilde være det bedste. Det er saa en Betingelse fra min 

Side, at Mogens skal være med at bedømme Skoven, ligesom Skovrideren skal have en Forstmand 

med. Ser Du, de 5000 han vil sætte i, skal de forrente, saa vi er da et Hanefjed foran ham. Hvad jeg 

saa i Nødsfald senere vil hjælpe Bodil med, taler vi ikke om til dem, men vi haaber ad Aare paa 

bedre Tider, saa vi kan give lidt mere, men som sagt, det er der ikke givet Løfte om. Pouls Stilling 

her blev ogsaa drøftet, Mogens kom med sine Ønsker, hvorfor er han dog saa bidende over for Poul, 

det er da et mildt Udtryk, - han burde ikke have Raadighed over Jagten, Herregud, det er hans 

eneste Fornøjelse, det vi ikke spiser bliver solgt, L. sagde ogsaa, at han fandt det smaaligt at se 

saadan paa det, havde jeg en fremmed Forpagter, vilde jeg vel, om han var Jæger, bede ham skyde 

noget Vildt, saa meget mere naar det er min egen Søn. Og saa Regnskabet sagde L. jeg kan tænke 

mig Indtægter og Udgifter følges saa tæt paa hinanden, saa der ikke er Tale om Kassebeholdning, 

ja, det skal Guderne vide, saa det kommer vi let over. Vi fører selvfølgelig vores Kassebog og den 

er til Stadighed à jour, saa ogsaa det er, som det skal være. Angaaende Hingsten har Poul raadført 

sig med Rotwitt, han fandt det var en udmærket Anbringelse af Pengene, han mente den burde give 

500 Kr om Aaret, den giver i Arbejde og betaler paa den Maade sit Foer, saa den ængster mig ikke. 

L. udtrykte sig yderligere saadan ”det kan jeg lide Poul, bring noget ud af Pengene ved at arbejde 

med dem.” Han foreslog at Pouls Løn skulde sættes til 800 Kr, det er der jo ikke noget i Vejen for, 

dertil bemærkede jeg, at saa kunde Jagten indbefattes deri, den vurderede Mogens til 500 kr, ”ja”, 

sagde L. ”naar De vil være smaalig”, men saa faar Poul jo ikke de saa meget omstridte Rettigheder. 

Hvad Bilen angaar, jo saa maa han da, som har saa meget at se efter, hellere rulle en Tur i en Fart, 

saa han kan komme hjem igen, og hvad angaar, at vi ikke kan benytte den saa meget, saa har der 

været nogle Gange, hvor Pigebørnene gerne vilde til Byen, men Poul har ikke kunnet være hjemme 

fra, enten har vi luget Sukkerroer eller der har været andet, saa ogsaa jeg har sagt nej, de nøjer 

saamænd ikke noget i nogen Retning. Du kan tro, jeg er glad ved at vi har talt med L., nu ved jeg, 

hvordan vi staar idet hele, det er som jeg for Resten nok vidste, men jeg ved nu, der sker igen Uret, 

derfor bad jeg Mogens tage med, saa han kunde høre det af en Sagkyndig, og dermed Slut paa det 

Kapitel.  

  Mange Tak for de dejlige Chocolader og for Kjelds Billeder, de er da lykkedes over al Maade, der 

er ikke et eneste Udtryk, der ikke er storartet, hvorfor var han dog saa bange første Gang. I Gaar 

gjorde vi rent i Havestuen, i Dag i Dagligstuen, i Morgen i Spisestuen, paa Mandag Gangen og den 

lille Stue. De sidste Dage skal vi saa give [?]genet de Steder, vi har maattet forsømme disse Dage. 

Edith er kommet op i Dag, hun maa dække Bord, vaske op og al den Slags rolige Ting, men det 

hjælper alt sammen. Hans’s Kone hjælper os med Rengøringen, hvor er hun flink. Vil du ikke sige 

til Kirsten, at jeg har ikke glemt hende, maaske jeg naar at sende hende et Søndagsbrev, men jeg har 

ikke saa megen Tid tilovers. Bodil og jeg har talt om, at Mogens er ret irriteret over for alt og alle, 

Du maa da ikke tro, Merete gaar Ram forbi, vi har tidt ondt af hende, han bider af hende baade 

tidlig og sildig, jeg synes dog, han sidder og har det saa godt, det kan være, han er nervøs. Tak fordi 

I vilde have mig med paa Søndag, men det gør jeg ikke, om ogsaa Astrid kun tager med. Fru M H 

[Mørk Hansen] vil ikke, men det vil blive for anstrengende, det er en trættede Tid paa een Dag. 

Poul faar 10 Kr fra hver Passager, saa for ham selv bliver det ikke saa meget. Bodil er henrykt ved 

Tilskudet, bare det maa hjælpe, men det er vist som en Draabe i Havet. Saa vil jeg ikke mere. 

Kærlig Hilsen 

Din Mor. 
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Poul bliver ved at sige ”hvorfor i Alverden har jeg dog været saadan under Debat”, intet anende 

gaar han her og er Hovedpersonen i et Drama. Det undrede nu ogsaa mig, jeg synes ellers altid I har 

sat ham saa højt.   

d. 26/10 -34 
For et Par Uger siden købte vi en gammel Sofa, vi har fra Bedstemors Hjem faaet et smukt 
gammelt Chatol, saa det og den gamle Sofa staar i Dagligstuen, mens 
Chesterfieldmøblerne er flyttet ind i Kontoret. Naa, men det blev imidlertid forbudt Ungerne 
at sætte sig i Sofaen, da deres Hæle lige naar ned paa den blanke Kant forneden, Knud 
saa meget eftertænksom ud, saa sagde han ”Egentlig, Mor, siger du ikke ogsaa, at det var 
rart, om den ogsaa var til at sidde i.” 
  Dagen før min Fødselsdag fik de hver udleveret en Krone og skulde selv ud at købe 
Fødselsdagsgave til mig. Helle købte et Etui med Spejl og Kam i til 75 Øre, og for de 
resterende 25 Øre købte Helle en Plade Chocolade fra Kjeld, Knud købte et Metermaal til 
50 Øre. De var ikke kedelige, da de alle tre mødte med deres Pakker Kl 6 om Morgenen. 
 

4. November 34 
Knud mødte forleden Dag Hr. Jensen her ved Siden af, der er en stor Expert i Engelsk. 
Knud kan fire Gloser, som han er meget stolt af, og han udslyngede da, no, yes, boy, girl, 
ja, det er Engelsk, det kan du ikke forstaa. 
  For 14 Dage siden var de med os til Middag hos Redaktør Thalbitzers. I Gaar var de for 
første Gang i Teatret, det var i Børneteateret i Casino, vi var der sammen med Fru Bjerk 
og Thora og saa ”Askepot”. Det var en mægtig Oplevelse, Knud var ganske hensat i en 
anden Verden, da vi gik derfra. Da vi først havde set Scenen ved Asken og derefter 
Kongens Slot, spurgte Knud, hvordan jeg troede de var kommet derhen, om de var kørt. 
Helle sagde, at hun vilde næsten ønske, at det var hende, der skulde have været gift med 
Prinsen. 
  Helle er udtaget til Deltager i et lille Ballethold, der skal være for Danseskolen og skal 
have rigtige Balletsko. 
  Knud har arvet en god Portion af den Thorborgske Distraktion. Han havde Blayer paa i 
Skole en Dag, og glemte at tage den af i sidste Frikvarter. Da han saa saa, at Knagen var 
tom, blev han saa forfærdet, og løb hen til Hr. Bonnesen og sagde, at hans Blayer var 
borte, og han og Hr. B. søgte i Forening højt og lavt, til Ove sagde det forløsende Ord ”Du 
har den jo paa”.  
  Knuds Klasse undervises efter de nyeste Principper, det er slet ikke til at følge med i, han 
sidder og gylper Lydene frem saa man tvivler lidt om hans Forstand. Han lærer efter 
Svanemappen. Helle læser omtrent flydende, hun er saa flink i Skolen. Hun er i det hele 
taget et umaadeligt harmonisk og altid glad Barn. Og saa sød mod Kjeld. Han jubler, naar 
hun kommer hjem fra Skole. ”Helle bygge Kasser”, saa kan hun med engleagtig 
Taalmodighed sidde og bygge, for at lade ham vælte dem. 

23 Dec. 1934 
Her er store Forventninger, og Dagen bliver lang i Morgen. Kjeld har været saa syg, han 
har haft Lungebetændelse, men er nu saa vidt rask, at han forhaabentlig kommer op 1. 
Juledag. Helle har spillet med i en lille Julekomedie paa Skolen, det har optaget Sindene 
den sidste Maaned. Hun var saa sød og fremsagde sine Sætninger med stor Frejdighed. 
De var paa Juleudstilling først i December inden Trængslen blev for stor. Juletræet skal vi i 
Aar have i Legeværelset, Kjelds Babyseng skal staa derinde ved det, saa han kan bæres 
derind. Børnesengene skal flyttes ud, vi fire skal logere i Soveværelset, Kjeld og 
Sygeplejerske ligger i Gæsteværelset. 
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  Knud havde Karakterbog med hjem for første Gang i Gaar, mg i Dansk og Skrivning og 
ug? i Regning. Han er helt flink til at stave nu. Helle var til Juletræ i Danseskolen Tirsdag 
før Jul, hun er saa ualmindelig dygtig til at danse.  
  Helle har ligget i Sengen den halve Dag af ondt i Maven, en kedelig Ting paa en 
Lillejuleaften, men nu lader det til at være ovre. 

 
12-1-1935 

I Morges fik vi et Stridsspørgsmaal afgjort, Johs og jeg kan ikke blive enig om, hvem der 
har Kommandoen her i Huset, men saa i Morges sagde Helle det forløsende Ord ”Hvor er 
det kedeligt, vi ikke maa faa en Hundehvalp, det er ogsaa fordi Far skal bestemme alting, 
og du siger bare til alting ”Naa, ja, ja da.” 
  Ja, saa er vi kommet ind i 1935, det kneb lidt for Helle at komme i Gang efter den lange 
Ferie, i Morges var hun for første Gang aandsfrisk igen, som hun plejer at være om 
Morgenen. Jeg haaber, naar Helle ad Aare skal mindes sit Barndomshjem, at hun vil 
huske, hvor gæstfri vi har været overfor hendes Kammerater, nu tager hun det selvfølgelig 
ganske naturligt, at vi hver Eftermiddag har et lille Børneselskab. Hun og Knud har det 
omvendt, hun har en Veninde paa hver Finger, mens han ikke har en eneste, han har 
sluttet sig til. 
  Julen klarede vi godt, Børnene var søde og glade. Juletræet spillede den største Rolle for 
Kjeld. I sidste Uge var de til Juletræ alle tre hos Agnete. 

d. 2-2-35 
Mia rejste 6 Dage før den ny, Erna, kom, saa jeg var i den Tid uden Hjælp. Knud hjalp mig 
om Formiddagen, han skrællede Kartofler, slog Skrællespand ud, støvsugede i 
Dagligstuen og vaskede Kumme i Badeværelset, en Dag kørte han en Bunke gammelt 
Brød gennem Kødmaskinen til Rasp. Knud har udviklet sig stærkt i Vinter, baade legemligt 
og aandeligt. Forleden spurgte han hvor Sjælen sad, og gav selv det Svar, at han mente, 
den sad der, hvor Vingerne voksede ud, naar man blev Engel. 

23-2-35 
Da Johs forleden spurgte mig om jeg havde set, at Stiftamtmand Martensen Larsen var 
død, sagde Helle ”Det var da godt, han døde, tænk om han var blevet Individ, Resten af 
sin Tid.” 
  Mor og Bodil har været her i 8 Dage. 
  Der skal være Afdansningsbal d. 6 April, Helle og en jævnaldrende lille Dreng skal opføre 
et Columbine og Harlekinnummer. 

11 Marts 1935 
Vi har i den Grad fejret Fastelavn, Fastelavns Mandag d. 4. Marts slog vi ”Katten af 
Tønden” herhjemme, her var Brummerstedts tre Børn og Tora Bjerk, om Onsdagen var 
der stor Fastelavnsfest paa Skolen, og om Lørdagen var Helle til Tøndeslagning og 
Aftensmad hos Hostrup-Schultz’s. Den Dag havde hun laant en lang rød Nederdel af 
Kirsten Brummerstedt, en blaa broderet Vest, som jeg har haft havde jeg syet ind til 
hende, og saa havde jeg syet en Kyse af rødt Singaline. – Da jeg forleden Dag skulde 
stemme til Amtsraadsvalg, spurgte Knud, ”Hvad for et Nr. skal du gaa med, Mor”, jeg var 
straks ikke klar over, hvad Drengen mente, men det viste sig, at han troede, naar man 
stemte, skulde man vandre rundt med Plakatsøjle. Vi har drukket The i Haven i Dag, i 
Gaar Formiddags løb Børnene paa Skøjter, det fryser stærkt om Natten, men er meget 
foraarsagtigt om Dagen. Den første Halvdel af Februar havde vi en ret vedvarende 
Frostperiode, baade Helle og Knud fik Skøjter, Helle kunde løbe øjeblikkelig. – Hr. 
Bonnesen fortalte mig ganske uopfordret forleden Dag, at Knud var saa flink i Skolen. – 
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Helle sagde forleden, at hun ikke kunde lide, naar jeg ikke var hjemme, for kom der Tyve, 
og de bare saa mig, skulde de nok løbe igen. –  
 

25 Marts 1935 
Knud kom hjem fra Skole i Lørdags og havde vundet en 5 Øre, Hr Bonnesen havde udsat 
som Præmie for den der kunde finde nok et Ord ud af de Bogstaver, der var i 
”Svanebogen”, de havde fundet en hel Del, og Knud havde brilleret med Ordet Seng. Paa 
Vejen hjem fra Skole var han gaaet ind i Legetøjsbutikken og spurgt, hvad man kunde faa 
for 5 Øre, de forærede ham en Kalender, men mere kunde det ikke blive til, saa købte han 
5 Karameller, men da han saa kom hjem, opdagede han, at han kunde have købt 
Knaldhætter, og han var fortvivlet over, at han havde ødt sin Formue, men saa afkøbte jeg 
ham Karamellerne, og han drog af efter Knaldhætterne, og da han skulde i Seng, sagde 
han "Jeg har vel nok tjent i Dag." I Gaar syede Kirsten Pierettedragt til Helle, den bestaar 
af hvidt stramt Singalineliv og 4 Garneringer a 4 m. af Tarletan. Hun ser saa sød ud i den. 
Afdansningsballet er d. 6 April. 
   Knud er for øvrigt ”Frilæser”, d.v.s. at de dygtigste i Klassen ikke har bestemte Lektier 
for, men maa lære, hvad de vil.  

7 April 1935 
I Gaar løb Afdansningsballet af Stablen, Festens Clou var i alle Tilfælde for os Helles og 
Renés, Pierrette og Pjerrot-Dans, de dansede paa Scenen, med Kulisser, der dannede 
Skov og Søer, Helles Kjole havde Kirsten syet, Livet er stramt Singalineliv og saa 4 Lag 
Tarletan a 4 m., saa den struttede, hun danser saa nydeligt paa Taaspidsen. De blev 
fremkaldt, og maatte danse to Gange. Vivi, Johs, Knud og jeg var der, og Børnene fik ”Is 
med Tjener og det hele”. Vi holdt ud til Kl 22. Der var en nydelig Kotillon, det var et lille 
Stykke, de smaa Balletpiger spillede, Helle skulde have været med der ogsaa, men da de 
begyndte at øve sig paa det, syntes jeg, det var for meget, at lære to Ting for hende, saa 
jeg bad om, at en anden maatte faa det. Pjerrot og Pierette optraadte i Dragterne ogsaa til 
Ballet bagefter, og dansede udelukkende med hinanden. Senere traf jeg dem i 
Omklædningsværelset, Pjerrot i bar Skjorte og Pierette i Bukser, da vi skulde hjem, de er 
søde, Helle maatte godt være 8 Aar i Adskillige Aar endnu, det er en sød Alder. Hun har 
arvet et yndigt Dukkestel, som Ebis og Ebba Heide havde som Børn. 

6 Maj 1935 
I Dag løb den aarlige Zoologiske Have-Tur af, Knud var til Skoletandlæge og kom af den 
Grund hjem Kl 1, og det skulde fejres for engangs Skyld at have Flokken samlet en 
Eftermiddag. Vi tog ind med Trolley og Sporvogn, og Sensationerne begyndte straks, der 
var lige ved Nørreport sket et eller andet, Folk stod i flere Lag, og Ambulancen kom 
farende, Ungerne havde næsten Giraf-Halse for at se, men heldigvis lykkedes det ikke. De 
blev først ekviperet med Blayere Bukser, Dragter til Kjeld, og saa rullede vi i Bil ud til 
Haven. Og de var straalende fornøjede. Knud udvikler sig til en stor Finansmand. Det viser 
sig ofte. Første Gang det gik op for mig, var til Helles Fødselsdag, da han drog af med 10 
Øre for at købe et Viskelæder til hende og kom hjem med et 5 Øres og en 5 Øre ”for hun 
smed det jo lige godt væk”. Næste Gang var, da han skulde købe to Stedmoderblomster til 
sin Have, saa kom han hjem med to blaa, for naar han tog en stor og en lille af den Farve, 
fik han dem for 10 Øre ellers kostede de 10 Øre pr. Styk. Og endelig i Dag, da vi skulde 
”tisse af”, inden vi forlod Haven, vilde Knud jo ind ”for Herrer”, og jeg bevæbnede ham 
med en 10 Øre, som jeg vidste det kostede for os andre. Da vi efter endt Expedition 
mødtes, havde han sin 10 Øre i Behold og sagde ”Det var vel nok godt jeg gik ”for Herrer”, 
det koster ingenting, fordi vi staar op”.  
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  Helle skal optræde i Pierettedansen til Børnehjælpsdagen d. 14. Maj.  
d. 27 Maj 1935 

I Gaar kom Kronprinsesse Ingrid til Danmark og i den Anledning var der naturligvis stor 
Staahej i København. Vi tog ind med alle tre Børn til Rigsdagen, og fra et Vindue der, saa 
vi hele Herligheden, og det var meget imponerende selv om det hele kun stod paa et Par 
Minutter. Jeg tror, Helle og Knud vil kunne huske det. Brudeparret kørte i Karet med 4 
Heste for og 27 Husarer som Forridere i pragtfulde Uniformer. I Dag tog jeg Helle og Knud 
med ind i Biografen paa Hovedbanen, hvor de saa Billeder fra Brylluppet i Sverrig og 
Modtagelsen her i Danmark. 
 
 

 
 

Bautahøj 
2 Juli 1935 

I Eftermiddag rejser vi alle Mand til ”Bautahøj”, vi kører derop i Bil og skal være der til d. 
15. Eksamen er overstaaet og godt overstaaet, vi har været til Afslutning i Dag. Helle 
pranger med ug i Dansk, hun har det i Aarskarakter, men sit Eksamensug fik hun pr 
Frækhed. Vi havde gennemgaaet alle Versene, hun skulde kunne udenad Dagen før, og 
da de saa begynder paa dem, er der et, vi helt har glemt, og selvfølgelig da hendes 
Sidemand har sagt det første Vers, skal hun sige det næste, men hun lader sig ikke 
forbløffe, hun rejser sig og fremsiger et helt andet fejlfrit. 
  Knud har som Forskud på Fødselsdagsgave faaet et stort Sejlskib og Kjeld et lille et. 
 

24 Juli 1935 
”Bautahøjtiden” var paa nær et Par Regnvejrsdage, stor Succes, Helle er flink til at 
svømme paa Ryggen. En Aften var vi til Baallejr paa Jomsborg. Men Børnene var ogsaa 
glade for at komme hjem. Kirsten Brummerstedt har boet her 4-5 Dage. En Dag var vi ved 
Hellerup Havn alle Mand, Helle og Kirsten lærer at svømme der paa ”Maagen”, og 
bagefter spiste vi medbragt Mad i Anlægget. Om Aftenen var de til ”Synnøve Solbakken” i 
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Gentofte Biograf, jeg havde dels læst og dels fortalt den for dem først. I Gaar var vi i 
Klampenborg, hvor vi lejede Telt og badede, og i Dag igen paa ”Maagen”. I Aften rejser 
Kirsten. I Morgen skal de i Tivoli. 
 
Grete til Johs 

Fredag [Krumstrup, 2/8 1935] 

Kære Snuser! 

Saa er vi ankommen hertil i god Behold, Helle og Kjeld kedede sig, som kun de to kan gøre det, paa 

den første Del af Togturen, Knud stod i Gangen hele Vejen yderst interesseret hele Tiden, og 

efterhaanden levede de to andre ogsaa lidt op; paa Færgen, som var af en saa gammel Konstruktion, 

saa den var helt interessant, spiste vi vore Klemmer og gav Maagerne Brød og sad ellers rart i Sol 

og Læ, men vi kom omtrent over Dammen paa samme Tid som den store Færge; vi løb bus af Mor, 

der stod for at tage imod os, men vi gik hen til Bilen og der satte jeg Ungerne af, og gik saa paa Jagt 

efter Mor, der havde plantet sig ved det andet Færgeleje, da vi ikke var med den første. Men vi 

naaede lykkelig herhjem Kl 1 til Middag, og saa kan det nok være den opsparede Energi slap ud, de 

store ned i Marken og var alle Vegne, den lille vilde jo efter, saa jeg var hele Eftermiddagen paa 

vild Flugt efter ham. De er saa interesserede alle tre, og der er jo ikke andet for end lade dem more 

sig, og haabe, der er et Forsyn, der vil vaage over dem, den lille hjælper jeg dog Forsynet med, han 

har faaet sin Legevogn ned og den ruller han frem og tilbage over Broen i Haven med, der er 

Stakittet blevet et godt Stykke forlænget. De er alle tre mere end begejstrede for Hundene, Trold 

render i Hælene paa Kjeld og opfatter ham absolut som Forlystelsesraad for den. I Eftermiddag skal 

vi til Meretes Fødselsdag og ogsaa være der til Middag, Pille er den røde Traad gennem alt og alle 

her. Jeg glæder mig meget til Selvsyn. Bodil rejser til Odense i Dag, og Kirsten er i Graasten [hos 

Hedda], hun skrev, at Clausen er Svends [Rix] diametrale Modsætning, hvad hun ellers mener 

dermed ved jeg ikke, hun er ikke meget meddelsom i Breve. Hun havde været edderspændt gal 

over, at jeg ikke havde set paa det Pensionat, men det er vel luftet af, inden hun kommer hjem. Poul 

har styrtende travlt med Høsten, han kom først ind Kl 9 i Gaar Aftes. Men nu er Vejret jo 

straalende, saa naar ellers Maskinen vil lade være at gaa i Stykker, hvad den gjorde i Gaar, kan de 

snart faa det høstet af. Astrid Mørk-Hansen har ligget 6 Uger efter en Abort, den anden efter 

Pigebarnets Fødsel, hun har været meget syg. Fru Muus er saa fornærmet paa Mogens, at hun havde 

sendt hans Understøttelse tilbage, stakkels Mogens, det er han nok ked af, og Henning holder med 

Moderen, saa det er de to, der har ordnet det med Lejligheden i Roskilde, det er en lille bitte en, 

hvor hun ingen Pige skal ha’, Merete har ikke nævnt det til Mor, saa tilsyneladende er der ingen her, 

der ved noget. Da Merete havde sagt til Pille, ”Nu kommer Faster Grete”, sagde han ”Ja-Ja”, som 

betyder Chocolade, det forbinder han altsaa med mig, fordi jeg havde det med til ham sidst. Vi 

ligger alle fire i det grønne Gæsteværelse, det er rart at være samlet paa eet Sted. Vi var paa 

Vægten, jeg har med Glans tabt de 5 Bauta-Pund og staar paa de 104 igen, efter Vægten skulde 

Helle derimod veje 50, altsaa 1  til, siden vi kom fra Bautahøj, Kjeld 30, han har altsaa ogsaa 

aflagt det, han vandt der. Knud vejer 50, han har indtil videre undgaaet sin Skæbne. Baade Rottwitt 

og Uhlrich havde været med i Bondetoget. Mor er meget forarget over, at Mogens udtaler sig 

nedsættende om samme Tog, her er de Tilhængere, dog uden at billige Produktionsstriken. Her er 

ellers den samme Folkebesætning som sidste Aar, Christian er Gaardens højre Haand, han starter Kl 

4 om Morgenen, og da jeg havde hvilet i tryg Søvn en Stund og vækkedes af Kjeld, der skulde paa 

Potten, hørte jeg hans Radio tone inde ved Siden af. Fodermesteren skal rejse, han er blevet Poul for 

stormægtig. Mogens har købt en Hund, Broholmer, der endnu er ufødt. Saa tror jeg ikke jeg kan 

vride min Hjerne for mere. Hils rundt omkring og mange Hilsener til dig selv, Snusebasse fra dine 

yndige Børn og Kone. 

Snuser. 
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Jeg skal hilse saa meget fra de andre ogsaa.  

De havde ingen Ollerupper faaet her, Uorden i Teltene skal have været under al Kritik, der skulde 

ligefrem Mandskab til at hale Mandfolkene ud af Teltene i Hunkønlejren. 
 
Grete til Johs 

[Krumstrup, lørdag  3/8 1935] 

Kære Snuser! Saa i Morgen er det Søndag, og du faar en rar lang, rolig Arbejdsdag, jeg haaber 

nogle af Familiemedlemmerne forbarmer sig over dig. Pille var meget sød, ikke køn, men saa 

spruttende fuld af Humør, mig kaldte han Fa Ja-Ja (Faster Chocolade), han har det kosteligste 

Sprog, alt stod vel til dernede, de faar en dejlig Stue + W.C. ovenpaa og Pigeværelse, saa de kan 

tage det nuværende Pigeværelse ind til Gæsteværelse, det er en stor Udvidelse af Huset. De kommer 

her i Morgen og bortfører Helle, hun var jo vild efter at bo der nogle Dage. Jeg fik Fuglebogen med, 

og her er et lille Billede af Pille, som jeg fik, det er af ny Dato, Mogens var blevet noget tynd, eller 

ogsaa var hans Tøj for stort. Merete er sød, men hvor er hun fjumret, hun sad ikke stille til Bords 5 

Min. ad Gangen, og Mogens maatte gi’ Pille Mad, saa Guderne maa vide, hvad hun fjumrer efter. 

Bjerges paa Grønland venter Baby til Jul, jeg sagde til Merete, at hvis de vilde beholde din Agtelse, 

maatte de snart anskaffe sig en Nr 2. Jeg tror ligefrem ikke, at Morbror synes, han kan overkomme 

at passe flere, for at alting hviler paa ham, er der ingen Tvivl om, 5 Min. før vi skulde spise, siger 

Merete pludselig ”Stakkels Karen, hun staar og slider saadan i det, nu skal hun ha’ et Stk. 

Chocolade”, saa snupper hun et Chocoladebrød, som Kjeld lige har overrakt hende, og gaar ud og 

gir hende, og idet vi sætter os til Chocoladebordet, snupper hun et Fad fuldt af Kransekage, og 

styrter af med det, idet hun siger ”Folkene skal ogsaa have noget”, de skulde beværtes i Haven og 

var 8 i Tallet, Mogens bag efter for at redde vores Kransekage, næ, du kan tro (for at holde mig til 

Helles Udtryksmaade) at hun maa være streng at omgaas til daglig, saa der er maaske et 

undskyldende Moment i 1-Barnsystemet.  

  Mor fortæller, at Bodil havde haft saadan en Storvask med sine Svigerforældre, inden hun rejste 

fra Aarhus, Skovrideren er nærmest sindssyg arrig. De har det haardt med de her Svigerpar. Fru 

Muuses Billede havde en lang Revne, jeg gad vide, om Mogens har knaldet det i Gulvet, jeg turde 

ikke spørge. Knud er ved at fabrikere de første af de 100.000 Breve til dig, det volder ikke lidt 

Kvaler. Han kom styrtende ind i Gaar, da vi var hos Pillerne, og han havde været en lille Tur paa 

egen Haand i Skoven, og fortalte, at han havde set en Vrimmel af Kronhjorte, og der var hvide 

imellem, han havde næsten ikke kunnet mase sig frem, o.s.v., saa tilbød Poul at gaa med ud og se 

paa dem, saa begyndte han, at han ikke kunde huske Stedet, det er nu kedeligt, han igen begynder 

med det Lyveri, nu synes jeg, han er for stor til de Fantasterier. 

  Mor vil meget gerne se dig derovre, hvad jeg har lovet at skrive, du burde værdsætte at have saa 

skikkelig en Svigermor, mon du skønner nok paa det. 

  Mogens har byttet Nigger væk til en 4 Aars tysk Korthaar, som han dog ikke har faaet endnu, den 

hedder Stella li’som Munchs. Nigger er paa Andejagt ved Vestkysten, det var velgørende ikke at 

skulle se Skroget staa i Hundegaarden. 

  Saa tror jeg ikke der er mere, og saa venter jeg snart at høre fra dig, om du faar Føden. 

Hils paa Ibsensvej og Østerbro [Balles lejlighed]. 

Din Snuser. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Gentofte 4/8-35 

Kære Snuser! 

Jeg er lidt sent paa den idag, da jeg først vaagnede ved 10 Tiden. Men nu maa jeg hellere alligevel 

starte med en lille Epistel, hvis Begyndelse skal være en Tak for Dit indholdsrige Brev. I Torsdags 
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skulde altsaa C+Ms [Carl & Mettes] Bryllupsdag fejres, men det gik ikke helt efter Programmet. 

For det første kom de saa sent, at jeg tilsidst maatte bede om at faa en Mundfuld Mad og gaa hjem. 

De skulde have været der Kl. 5,  men den blev langt over 6, skønt de selv havde ønsket at spise 

tidligt. Og da de saa endelig kom, var de i et hændervridende fortvivlet Humør. De kom lige fra 

Hundested, hvor de forgæves havde ventet paa en Skude, der fra Tyskland skulde bringe dem alt det 

rustfri Staal, de behøver for at kunne gaa i Gang med bestilte Arbejder. Gik det tabt, kunde de ikke 

opfylde deres Leveringsforpligtelser, fordi de blev forsinkede og manglede Importtilladelser til at 

købe en ny Forsyning Raamateriale. De frygtede naturligvis det værste, men hen paa Aftenen kom 

der da endelig Besked om, at Skuden havde faaet Maskinskade og laa fast et Sted i Nærheden af 

Stubbekøbing. Det lettede noget, selv om det vil medføre en Forsinkelse, som kan give dem Vrøvl 

med Forretningsforbindelserne. Under alt dette var Kl. imidlertid blevet saa mange, at Mette maatte 

opgive sine Planer om en romantisk Bryllupsaften i Ringsted eller Hornbæk eller hvor det nu var de 

skulde have været henne. Rigsdagen fik vi jo heldigvis forholdsvis hurtigt fra Haanden, men det er 

muligt, der bliver Møder i September igen; den er derfor ikke hjemsendt, men kun paa Ferie. [Jens] 

Møllerne bor stadig i Hundested. De har det godt i Knud Rasmussens Villa, dog med den Ulempe, 

at Bekvemmelighederne ikke fungerer. Det har gjort det nødvendigt for dem som han udtrykker sig, 

at vende tilbage til Naturtilstanden. I Stedet for Træk og Slip anvendes en Spade i den tilstødende 

Plantage. Mine Oplevelser er ellers ikke store, men jeg bestræber mig for at benytte Roen til at 

indhente noget af, hvad der tidligere har været forsømt. Thalbitzerne har nu ogsaa Ferie, saa jeg er 

nu ene Mand paa Skansen, bortset fra Svendsen. Idag skal jeg spise Aftensmad hos Mor, og en Kop 

Kaffe falder der jo jævnligt af paa Ibsensvej. Det er nu godt ikke at staa helt ene i Verden. – Nu 

kom Dit Søndagsbrev og Børnenes smaa Udgydelser. Tusind Tak til Jer alle for dem, det er 

morsomt at kunne følge lidt med i Jeres Gøren og Laden derovre. Og saa maa Du i øvrigt hilse hele 

Familien fra mig. Fortsat god Ferie! Tusind Hilsner fra Jeres gamle  

Far. 

Jeg glemte at berette, at Helle optræder paa Hænder og Tæer i sidste Nr af Hus og Frue. Du har 

vundet et Par Ruller Film, til Lykke med det. Og da jeg nu alligevel har faaet Pennen i Haanden 

igen, kan jeg jo passende fortsætte med at fortælle, at Møbelmanden igaar ringede og meldte, at han 

forgæves havde været her med Stolene. De kommer saa paa Mandag Formiddag. Erna passer mig 

godt. Jeg faar mit gode Foder og lider i det hele taget ingen Nød. Jeg takker for Indbydelsen til 

Fødselsdagen, jeg havde gerne efterkommet den, hvis jeg syntes, jeg kunde, men jeg tror jeg maa 

opgive at komme der iaar. Skade at Amerika ligge skal saa langt herfra osv. Det bliver morsomt for 

Helle at tilbringe nogle Dage i Pilleby. Pille ser jo ud til at være en gæv Gut. Med sin Krølle i 

Toppen og sit poliske Smil minder ham mig mere om Carlo Cartophelmoos end om den lille 

logiske. Deres Udvidelsesplaner lyder jo spændende. Det er aabenbart ikke et helt lille 

Forehavende. Men hvordan gaar det med Dres og Dilles Skov. Kan de da aldrig faa Besked om 

den? 

 

Grete til Johs 

 Tirsdag. [Krumstrup, 6/8 1935] 

Kære Snuser! Tusind Tak for dit velkomne Brev i Gaar, jeg gik som en anden nyforlovet og 

spejdede efter Posten. Jeg tænkte nok, at du fik dig en ordentlig Morgenskraber Søndag, paa det 

Tidspunkt har du i alle Tilfælde ikke savnet os. Her har vi det paa det bedste, og hvor er vi heldige 

med Vejret; Pillerne kom saa Søndag Eftermiddag, Pille var helt overfjantet af Henrykkelse over 

Børnene, hans Gemyt minder meget om Helles i den Alder, han spiller for Publikum hele Tiden. 

Saa begyndte han pludselig at sparke Trold, saa fik han Smæk, og saa snart han viste sig paa 

Skuepladsen igen, gjorde han det igen, saa fik han Smæk igen, det var akkurat, som da Helle i sin 

tid rev Bordtæppet af, hvis du husker det. Han og Kjeld sad ved Siden af hinanden for Bordenden til 
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Middag, og saa paa hinanden for hver Skefuld de puttede i Munden, det var et Syn for Guder. Var 

de ved at toppes over noget, behøvede jeg bare at sige til Kjeld: ”Husk paa Pille er kun to Aar, og 

du er tre”, saa overlod han ham Valpladsen med stor Overlegenhed. Den eneste, Pille ikke har 

opnaaet at faa gjort til sin Undersaat er Poul, han ærgrer sig baade grøn og blaa over hans Mangel 

paa Opdragelse, det Ord findes nemlig ikke i den gudbjergske Ordbog, at Mogens kan være saa 

upædagogisk er næsten ufatteligt, naar Merete tager noget fra Pille, han ikke maa ha’, rejser 

Mogens sig omgaaende og gi’r ham det igen. Der føres en i det stille ført Kamp mellem Merete og 

Poul, han var nu paa Skovduejagt paa Ravnholt i Søndags, saa jeg har ikke selv overværet det, men 

det siger Mor. Nu kan Merete daarlig overkomme at lave rigtig Mad til Ungen, saa hun fylder ham 

med Bananer á 25 Øre Stk. Saa sagde Poul til hende: ”Jeg begriber ikke Mogens vil betale Bananer 

til den overfedede Unge, gi’ ham dog en Rugbrødsklemme”, saa var Merete faret i Hovedet paa 

ham, og saadan siges det altid at gaa, naar de er sammen. Pille og Kjeld vejer nøjagtig lige meget, 

og Kjeld er ½ Hoved højere, saa det maa indrømmes, han trænger ikke til Fedekur. Kjelds store 

Nummer er at vaske Hænder, da vi saa sad nede ved Drivhuset Søndag Eftermiddag, drog han saa 

ind for at vaske sig, og pludselig hørte vi et Plask, og nok et Plask, vi fløj op, saa var det ham, der 

forlystede sig med at drukne de store Konkylier, der ligger paa Broen, to var gaaet i Havet. Men saa 

snart jeg viste mig, gik hans skrækkelige Handling op for ham, saa da jeg sagde ”Hvad tror du 

Mormor siger”, brast han i den Grad i Graad, at der absolut ikke var Grund til Skænd, kun til med 

alle Midler at standse Sluserne.  

  Trold faldt derimod i længere hen paa Dagen og mødte fuld af Andemad paa Ryggen. Kjeld er 

henrykt for Hundene og de for ham, vi maa dog engang imellem be’ for Trold, at han ikke skal rive 

den helt over paa Midten. 

  Efter Middag var her nærmest som i Abehuset i Zoo. Ungerne tumlede og raabte, saa vi ikke 

kunde raabe hinanden op, og da Afskedens Time slog, brølede Pille, fordi han ikke vilde hjem, og 

Kjeld fordi han vilde med i Bilen, men vi fik dem dog paa rette Plads, og Helle rullede med hjem, 

henrykt, og Knud har Løfte om at afløse hende dernede. Knud rider flere Gange om Dagen, og han 

elsker at komme ind og ryste mig med de Farer, han har været ude for. Her er en stor Orne, som er 

saa stor, at naar den hopper op paa Rækværket af Baasen, kan det hænde, at den faar Overbalance 

og dumper ned i Fo’ergange, den er vor store Oplevelse, Kjeld siger ”den store Øffegris, der hedder 

Ørne.” Der fortælles, at Kirsten stod i Svinestalden en Dag og rørte Grut ud til Kyllingerne, da 

”Ørnen” dumpede ned lige bag ved hende, det var lige noget for hende. Men den er skikkelig. I 

Gaar, Mandag, inviterede jeg Mor og Poul i Biografen i Ringe til ”Kidnappet”, vi tog af Sted til 

9.15 Forestillingen, saa havde jeg Børnene sendt til Sovestrup, de var selvfølgelig intetanende. Men 

saa vilde Skæbnen, at 8 1/4 rullede Mogens Bil for Døren, med Helle i, de skulde til Lørup for at 

tale med Snedkeren der om nogle Møbler, han laver, og Helle var saa her imens, men det var jo ikke 

længe, vi havde Tid at snakke med dem. Hun var henrykt, hun og Pille ligger sammen i det lille 

Værelse, og Kl 5 var de begge mødt inde i Ægtesengene. Der faldt Familien Fog i Søvn, men Helle 

brændte efter at snakke. Længere end til Kl 6, kunde hun ikke holde det ud. ”Morbror, du var meget 

pænere, da du var ung”, Morbror blev omtrent vaagen ved det pludselige Angreb. ”Synes du, 

hvordan saa jeg saa ud?”, ”Da var du kortere i Ansigtet.” Til Middag havde de som Forret faaet 

Bønner med Smør. ”I siger ikke, at det er en Ret”, havde hun sagt, ”Hjemme faar vi virkelig altid 

noget Kød til”, de var ved at dø af Grin af hende. Pille og hun er selvfølgelig Perlevenner, han 

kalder hende ”Pigen”, han vil ikke sige Helle. Knud kalder han ”Ud”, og naar vi peger paa Kjeld og 

spørger, hvem er det, siger han ”anne Ud” (anden Knud). Helle bliver afleveret Torsdag Aften, og 

saa drager Knud derned. 

  Kirsten kommer hjem i Dag, hun skrev i Lørdags, at Clausen er meget stædig, og kommer ikke, 

naar Hedda fløjter, Hedda er sygelig og gør et meget ældre Indtryk end han. Bare han kommer, naar 

hun fløjter til Brudeskamlen. Her høstes paa Kraft, der er saa mange Tidsler overalt i Aar, men der 
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er ogsaa meget og godt Korn. Fru Nannestad var ogsaa i Biografen i Gaar, men jeg fik ikke noget 

tydeligt Indtryk af hende. Mor er i Ringe for at blive klippet p.t.  

  Vi du lægge 10 Kr i dit næste Brev, husk det. Det ”var vel nok” flot at faa 1. Præmie i ”Hus og 

Frue”, blev du ikke mildt overrasket ved at se din Datter der. Kirsten skrev om det fra Graasten, 

ellers havde jeg ikke vidst det, saa Haletudserne dernede har altsaa set vor fremragende Datter. Mon 

Erna har vasket? Mange Hilsener til dig fra dine Sønner og din lille 

Kone. 

Biografstykket havde ellers lige været noget for Børnene, Hovedpersonen var en lille 3 Aars Pige, 

og baade Frederik d. 8 (Skibet altsaa) og Flyvemaskiner og Faldskærme optraadte.  

Bodil og Dres faar først Besked om Skoven til Sept. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

7/8 35 

Kære lille Snuser! 

Tusind tak for Brevet. Det glæder mig at høre, at I muntrer Jer saa godt. Jeg kan forstaa, at de to 

mindste er pudsige sammen. Her staar det ogsaa godt til, i en kortere Tid er det jo egentlig nærmest 

Rekreation for mig at leve under saa rolige Forhold, hvilket dog ikke skal forstaas saadan, at jeg 

ikke glæder mig til den Dag, vi samles igen. I Dag skal jeg spise hos Mor; jeg kunde igaar 

overbringe hende en Kurv fyldt med 10 fine Agurker, som ikke kunde afvente Din Tilbagekomst, 

samt Bønner. Stangbønnerne begynder nu at antage Form, jeg tror der vil være mange, naar Du 

kommer. Den forsinkede Baad med rustfrit Jærn er heldigvis ankommet til Hundested, hvor der nu 

arbejdes for fuld Kraft, og hvor Pessimismen derfor ogsaa er som blæst bort. De har endda faaet nye 

og gode Ordrer. Lænestolene er kommet. Man kan maaske sige, at Betrækket virker lidt mørkt, men 

jeg synes alligevel, at de tager sig godt ud i Stuen, der har vundet meget ved Forandringen. Paa 

Kosten eller Betjeningen kan jeg ikke klage, og det var Synd at sige, at vi to Husfæller generer 

hinanden, undertiden kunde man næsten tro, at hele Husførelsen var mekaniseret. Forleden Dag 

foreslog jeg Erna at slaa Plænen, hvilket ogsaa blev besørget, endda meget fint – om med 

Begejstring eller ej røbede ikke en Mine. I øvrigt har jeg betalt Stolene med 28 Kr, det var jo ikke 

helt billigt, Gas (Kr. 21.75) og Læge - kun 8 Kr; det sidste bad jeg Erna besørge, hun bliver heller 

ikke ligefrem overanstrængt i disse Dage. Mandag maatte jeg klare alene, det blev en anstrængende 

Dag med 15 timer tilbragt paa Kontoret, men nu er det heldigvis overstaaet. Det er morsomt for 

Knud, han ogsaa skal prøve et Ophold paa Pilleby. Han vil sikkert blive en glimrende Legefætter 

for den lille, der for en Gangs Skyld prøver at have Søskende. Mon han ikke lægger Sukker ud for 

Storken, naar de er rejst? Margrethe med Ungdom er ankommet. Hun var lige gennem Huset 

forleden Dag, men nærmest som et Aandesyn, saa travlt havde hun. Ellers intet nyt, bortset fra at 

Svendsen [på Finanstidende] føler sig brandsikker paa, at hans Bortrejse vil udløse en Styrtregn, der 

fortsætter uafbrudt, til han 14 Dage senere vender tilbage. Mange Hilsner til hele Familien, ikke 

mindst mine to Sønner – Helle har jeg selv skrevet til – fra Din Snuser. 

Penge afsendes samtidige pr. Postanvisning. 

 

Grete til Johs 

Torsdag [ Krumstrup 8/8 1935] 

Kære Snuser! Tusind Tak for Pengene og for Brevet. Det er godt at høre, at du ikke finder 

Tilværelsen uudholdelig, tværtimod. Her gaar det storartet. Knudsen ser vi kun ved Maaltiderne, i 

Formiddag har han kørt tomme Høstvogne. I Aften bytter han og Helle Rolle, Mor talte med Merete 

i Morges, hun sagde, at den første Dag, var hun [Helle] meget stille, hun mente, at der alligevel var 

lidt Hjemve, der trykkede. I Gaar havde hun været med Mogens i Svendborg. Pillerne og Pille 

ankommer her til Middag, og Kjeld kan næsten ikke faa Tiden til at gaa indtil da. Kjeld var i Vandet 
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i Aftes og fik vasket Haar, saa han har højt tørt Sommerhaar i Dag. Nu er Familien ellers samlet. 

Kirsten er hjemkommen fra Graasten. ”Erik” [Clausen] bor hos Dullerne, ham har Kirsten aldeles 

tabt sit lettabelige Hjerte til, han er høj, mørk, livlig og yderst foretagsom, gaar paa Jagt, fisker 

o.s.v. o.s.v., Hedda er sygelig, pirrelig og jaleaux, hun var spydig og ubehagelig hver Gang Clausen 

og Kirsten saa paa hinanden, og da han flirter med hver gæv Pige, faar hun det jo nok fornøjeligt. 

Kirsten fattede ikke, at han vilde ha’ hende. Og tænk dig saa, naar de bliver gift, skal de ha’ den 

arme lille Unge i Ferierne. Men Kirsten havde moret sig glimrende hovedsagelig ved at flirte med 

”Erik” og drille Hedda. Det var Hedda, der havde opdaget Helle i ”Hus og Frue”. ”Fru Thorborg, 

kender du hende?”, havde  Clausen spurgt, ”Har kendt”, havde hun svaret, men han er altsaa ikke 

inde i Historien. Bodil er kommet fra Odense, hun havde en Dag med Weiss besøgt en Familie 

Bondo, som kendte Margrethe, og der havde været et Billede af dig. De havde 11 Børn, den ældste 

19 Aar, den yngste ½. Noget saa søde alle sammen. I Dag er de begyndt at køre ind, det ser 

voldsomt ud til Torden. I Forgaars var den lille Dyrlæge her med Frue, i Morgen skal vi til 

Rottwitts til Aften, saa skal Helle fungere som Barnepige herhjemme, havde jeg ikke haft hende, 

kunde jeg ikke ha’ taget af Sted. 

  Vi burde nu ha’ en Hund, Kjelds Henrykkelse over Koblet her er uden Grænser, jeg synes, vi 

endnu engang skulde sætte det under Overvejelse. - Hvor er Onkel Svend dog en Gnavpotte, han og 

Æggemanden kan faa det fornøjeligt sammen. Her er ubeskriveligt med Bønner, og her er 4 lange 

Bede, alene paa een lille Plante var der 17 store modne Bønner og mange smaa. Kirsten lever af 

Bønner, raa Gulerødder og Kærnemælk, hun har ikke ligefrem tabt sig i Sommerferien. Da Bodil 

forleden blev kørt til Kværndrup Station, holdt Petersens (A.C.D.) Bil dernede, det var Esther, der 

var taget til Langeland og havde Nøglen med, saa vilde det hverken være eller bedre end, at han 

kom uventet hjem og ringede fra Nyborg, at de skulde hente ham i Ryslinge, Bilen maa ikke røres, 

naar han ikke er hjemme, saa de maatte ha’ en Smed til at dirke den op, for at faa den hjem. De 

huslige Tilstande derhenne skal være mere end frygtelige. Jeg skal nok holde min Næse derfra. Mor 

er blevet klippet, jeg synes det er pænt, men selv fortryder hun det paa det kraftigste, jeg tror hun 

ængstelig afventer Mogens’ Dom, det er vist der Skoen trykker. Det er den yndigste lille Bil, 

Mogens har faaet, rød og helt rød indvendig ogsaa. Frk. Wiggers, Sygeplejersken, er lige rejst 

derfra, hun var der i 3 uger, hun var noget af det sødeste, hun kendte Familien Brummerstedt, 

gennem hans Søster, der ogsaa er Sygeplejerske paa Bispebjerg.  

  Her tror jeg, selv du kunde faa din Lyst til at klippe tilfredsstillet, Johan, det gamle Liv, klipper og 

klipper Hække i Uge-vis, de er rædsomme de Hække her, jeg forsikrer dig, du behøvede ikke at 

være virkeløs i denne Have. Her er saa rasende tørt, under 40 mm vil Regn ikke virke paa 

Græsmarkerne, men Kornet skal gerne ha’ Tørrevejr, det er ikke nemt at være Vorherre. – Naar 

Hundene gør, siger Kjeld, ”nu vovser Pia igen”, han er i det hele taget uhyre nem og sød, jeg er 

ligefrem ved at tro, at Ungernes Opdragelse selv nogenlunde tilfredsstiller Onkel Poul, selv om den 

lille Mørk-Hansen slaar alle Rekorder af Artigheder, og Pille slaar efter hans Mening det modsatte. 

Jeg glæder mig til at se dem sammen igen i Aften, hvis Sukker [til storken] kunde gøre det der, 

vilde jeg godt ofre et Par Pund, er der nogen, der trænger til ”lille Søster” er det ham, og Merete vil 

gerne ha’ en. Tante Marna ender hvert Brev ”Hilsen til jer alle tre, lad mig se, I snart bliver fire.” 

  Kirsten skal til Ringe, saa drypper hun dette i en Postkasse, og nu kan jeg heller ikke finde paa 

mere, jeg haaber, der ogsaa bliver Agurker til mig, nu maa du ikke give dem alle sammen væk, de 

kan i dette tørre Vejr sidde længe. Husk Fru Jensen med Bønner. 

Mange Hilsener fra hele Familien og dine søde Drenge. 

Din Grete. 

Hils rundt omkring.   
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Farmor til Grete 

Gjentofte d. 8 August 1935. 

Kjære Grete! Tusind Tak for Dit gode Brev. Nu kan jeg da fuldstændig forestille mig al Jeres 

Gjøren og Laden paa Krumstrup, og det er rart at høre, Du har saadan en god Ferie. At tænke sig 

”Ud” til Hest, det er jo ikke daarligt, og den Motion vil han jo savne her. Jeg kan nok tænke mig, at  

den lille Jørgen er et af Glanspunkterne, hvor er det dog sødt, at han holder saa meget af sin Farmor. 

Jeg kan ikke forstaa, det kun er en Uge siden, I rejste; jeg maa have oplevet saa meget, saa Tiden 

forekommer mig længere. Om Sommeren kommer jo saa en, saa en anden; idag har f. Eks. Svend 

Faber [søn af Nora, han var maniodepressiv] været her og holdt mig ved Snak fra Formiddagen og 

til nu Kl. 2 hindret mig i at skrive. Ja, saa er det jo lige 8 Dage siden Familiefesten, som jeg havde 

glædet mig saa meget til og forberedt med største Omhu. Flaget vejede, og Agnete pyntede Stuer og 

Bord til Ære for Brudeparret [Carl Gustav & Mette]. At de kom en Time for sent, kom af, at de 

maatte afsted til Hundested og kom lige direkte derfra, det var et mindre Uheld og min Fejl, naar jeg 

kjender C. G. og de mange Omstændigheder, han ikke er Herre over, at jeg ikke sagde til Joh's: Vi 

ringer, naar vi skal spise; det skal jeg gjøre en anden Gang. Men en alvorlig Forskrækkelse var det, 

at Skibet, de ventede med fuld Fragt af Jærn, savnedes i flere Dage og befrygtedes at være gaaet 

under i den haarde Storm. Heldigvis ringedes der Kl. 8, at ”Glück auf” var gaaet ind til 

Stubbekjøbing med Motorskade efter en haard Tørn, saa Dagen endte bedre, end det tegnede til, og 

det var en svær Lettelse. Foruden at der kunde være gaaet Menneskeliv tabt, var det jo en Ulykke 

for Fabrikken med dens halvthundrede Arbejdere at staa uden Materiale, som det jo er saa svært at 

faa Valuta til, nu da Bestillingerne strømmer ind. Nylig gjorde de Aftale om for nogle og tyve 

Tusind Kr. Borde, og hver Dag bringer nye Ordrer, og nu er det jo, de skulde have nogle Penge ind. 

Joh’s spiste til Middag her igaar og synes at have det ”efter Omstændighederne godt.” Han forærede 

mig baade de Bønner, vi spiste, og de Agurker, der ikke kunde taale at ligge længere, saa jeg fik 

mig en lille første Syltning; Resten leveres af Aksel Jensen. Adda er et Par Dage paa Bautahøj, 

inviteret sammen med Frøken Madsen. Imens agter Vivi saa at holde Hof, bestaaende af Dydy og 

Oda og mig som Gjæst, saa nu holder jeg Ferie, hvad Middag angaar. Sikken et Slaraffenland, 

Krumstrup er med alle de dejlige Grøntsager. Jo, hvad Levemaade angaar, tror jeg nu ikke, 

Landmændene vilde bytte med os, men jeg tror ”Bønderne” har sat deres Levefod for højt op, efter 

hvad jeg saa og erfarede i Jylland i de sidste Aar, vi var der. Naar nu Smør og Brød bliver dyrere, 

og Kjød og Grøntsager er, som de er, og Renten skal sættes ned, hvordan skal saa Folk med en lille 

Kapital klare sig, og hvor bliver Skatteindtægten af. Hvor skal Pengene til de mange Understøttelser 

og alt frivilligt Arbejde komme fra? Jeg forstaar det ikke. Men heldigvis: Jeg er dog ej den Herre, 

som alting raade bør; Gud monne Scepter bære, og alting vel Han gjør. Kjære Grete, naar jeg nu 

lægger en lille Lykønskning [til mormor] heri og beder Dig give Din Mor den paa Fødselsdagen, 

saa kommer jeg da ikke bagefter. Gid I saa alle maa faa en glad og god Festdag. Ja, lev saa vel, til vi 

ses, og hils mine kjære smaa og hele Familien fra Jeres hengivne 

Farmor. 

Familien Margrethe er hjemme i god Behold og paa Hovedet i vildeste Rengjøring. 

 

Johs til Grete 

9/8-35 

Kære Snuser! 

Tak for Dit velkomne Brev, det er dejligt, I har saa meget ud af Ferien derovre; Børnene faar da 

oplevet noget i denne Sommer. Det skal interessere mig at høre, hvor godt Knud er faldet til i 

Pilleby. Jeg har sendt ham et Kort, for at han ikke skal staa tilbage for Helle i den Henseende. Jeg 

havde en lille Visit af Jens Vilhelm i Aftes, mens jeg klippede Hæk; han skal allerede før 

Semestrets Begyndelse passere igennem et nyt Naaleøje - Kemi - hvad der jo er lidt tidligt ovenpaa 
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den store Tørn. De havde haft det storslaaet i Sverige. Fra Anna vedlægger jeg et Brev, som jeg har 

dristet mig til at aabne, skønt det er adresseret til Dig; det indeholder i øvrigt ikke noget særlig 

epokegørende. Adda er af sin tro Ledsagerske Frk. Madsen inviteret et Par Dage til Bautahøj, 

hvilket jo kan være meget morsomt for hende, bortset maaske fra Selskabet, som vel maa kunne 

blive lidt trættende i Længden. For at der kan blive Plads fraflytter Frk Jensen midlertidig sit 

Værelse. Dydyt prises af Vivi som helt usædvanlig ferm paa Fingrene, hendes Aktier staar vist 

efterhaanden meget højt i Lyngby, og de har deres gode Dage derovre med en Have fuld af 

Stikkelsbær og andre Herligheder til Disposition. For at tale om noget andet kan jeg fortælle Dig, at 

Thalbitzers har faaet en Gasovn til Opvarmning af Vandet om Sommeren. Den staar i Kælderen ved 

Varmvandsbeholderen og virker automatisk. Prisen er vistnok 350 Kr, hvortil naturligvis kommer 

nogle Ekstraudgifter. Nu kan vi jo høre om deres Erfaringer m.H.t. Gasforbrug o.s.v., saa kunde der 

maaske være Tale om, at vi fik noget lignende til Foraaret. Jeg har nu faaet Nordisk Fotomagasin til 

at overtage det gamle Optager- og Gengiverapparat paa Vilkaar, som jeg synes er tilfredsstillende. 

Jeg tror det er klogest at slaa til nu, mens man endnu kan komme af med dem og gaa over til det nye 

System, der er langt bedre og billigere i Driften, og jeg har allerede faaet Optageren, som det skal 

blive interessant at prøve paa Jer, naar I kommer hjem. Det hele bliver ikke dyrere i Anskaffelse, 

end hvis vi skulde have haft en tilfredsstillende Gengiver i Stedet for den gamle. I øvrigt har jeg 

ikke noget særligt at berette. Det er jo en Behagelighed at have Huset holdt i gang, og jeg kan ikke 

klage over Pasningen, selvom jeg nærmest synes, det gaar lidt for lydløst af igen. Erna har vasket 

forleden Dag, men i øvrigt tilbringer hun en stor Del af Tiden hos Søsteren. Men nu nærmer Tiden 

sig jo i øvrigt, da vi skal ses igen. Jeg er ikke klar over, hvornaar I kommer, men jeg vilde jo nok 

ønske, at det blev saa tidligt, saa Børnene kunde komme i Skole i rette Tid. Margrethe siger, at 

Lærerne er meget utilfredse med, hvis nogen springer den første Dag over, hvilket jeg finder 

rimeligt, da de naturligvis gærne ønsker, at Børnene er faldet lidt til Ro, før det egentlige Arbejde 

begynder. Det synes jeg absolut, man bør respektere, og hvad Trafikken angaar, spiller det næppe 

heller nogen Større Rolle, da det jo plejer at gaa saadan, at ikke alle Skoler begynder samme Dag. 

Var det ikke for Skolens Skyld, undte jeg Jer gærne lidt længere Ferie derovre, men nu melder 

Pligterne sig altsaa, og jeg tror ogsaa, det er sundt for Børnene at vænne sig til Respekt for dem. Jeg 

haaber i øvrigt, I stadig har det godt derovre og beder Dig hilse dem alle derovre. Jeg skal nok 

huske Fødselsdagen den 13. Det er jo rart, I kan være med til at fejre den i festlige Former. De 

kærligste Hilsner fra Din 

Snuser.  

 

Vedlagt brev fra Anna Thorborg til Grete 

Hornsyld 6-8-35 

Kære Grete! 

Tusind Tak for Dit lange fornøjelige Brev, som virkelig oplivede mig en hel Del, mens jeg lå på mit 

Smertens Leje - desværre kan jeg jo ikke glæde jer med Meddelelsen om ”Familieforøgelse”! Det 

vilde ellers have været så hyggeligt! - Bedre Held næste Gang! - Vil Du også takke Johannes for 

hans Kort til min Fødselsdag - det var jeg virkelig så rørt over. - Og Tak da for de søde Billeder af 

Børnene! dem er jeg virkelig så glad for! – À propos med at glemme Fødselsdag – (jævnfør Kjelds) 

- ja - det må Du nok sige - så længe jeg endda kan huske Knuds, vil jeg være taknemmelig!- Hvor 

var vi da for Resten glade for jeres Besøg! - det må gøres om! - Tak for Dit Brev efter Rejsen - det - 

var så morsomt at høre om Turen - og rart, at den blev så vellykket. - Jeg fik jo Sommerferien lidt 

forstyrret af mit Sygehusophold - det var noget Blære og lidt Nyrehistorie - jeg antager, jeg må være 

blevet forkølet af at bade de kolde Dage - men det hele gik heldigvis ret hurtigt over (ved Lapis og 

Sengeleje) - og nu kan jeg altså styre mig for Badning mere i Aar. - ”Knudelivet” [deres sommerhus 

på Knuden] har ellers været særdeles vellykket, og jeg tror nok, at de forskellige ”Knudegæster” har 
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moret sig godt - jeg gik jo desværre Glip af forskellige Forlystelser - bl.a. en dejlig Biltur til 

Vesterhavet. 

  Den første Uge af Sept. er det Meningen at Holger og jeg vilde en uge til Bornholm - og det 

glæder vi os til. p.t. kører vi en Del frem og tilbage fra Juelsminde og hertil - Niels er fra 1/8 gået i 

”Koncentrationslejr” her i Hornsyld for at læse – vi har forskellige Gæster - bl.a. ”Moster Johanne” 

- Frederik Balle siges at færdes i Horsens i disse Dage – ”Oxford” [Oxfordbevægelsen - en forløber 

for Moralsk Oprustning] er jo i Færd med at angribe ”Hovedlandet”! - Neter er hjemme et Par 

Dage. - Vågeferie efter Nattevagt – hun kan godt trænge til lidt Forlystelse - 10-11 Timers 

Arbejdsdag er jo dog en Post! - Idet jeg nu til Slut vil udtrykke Håbet om, at I alle må befinde jer på 

det bedste - i enhver Henseende - vil jeg – fra os alle - sende jer de hjerteligste Hilsner. 

Jeres hengivne 

”Tante”.  

 

Grete til Johs 

Lørdag [Krumstrup 10/8 1935] 

Kære lille Snuser! Saa er det altsaa Søndag i Morgen igen, og du kan for sidste Gang i lange Tider 

faa din Morgensøvn i Fred, jeg haaber, du benytter Lejligheden. Helle er altsaa returneret, jeg tror 

nu, hun har længtes, de sagde, hun var saa stille, og en Eftermiddag havde hun ageret at sove til 

Middag det meste af Eftermiddagen, og en Aften havde hun sunget ”Sov mit Barn sov længe”, men 

da hun kom til ”Vokser fra din Mors Favn”, kunde hun ikke mere. Og hun er fuldstændig 

overfjantet nu. Det var ellers ved at blive den store Kærlighed mellem hende og Pille, selv Merete 

var næsten Luft i Sammenligning for ham, i alle Tilfælde vilde han kun holde Helle i Haanden, da 

vi spadserede lidt, og om Aftenen brølede han, da hun ikke skulde med i Bilen. Knud drog saa 

henrykt af Sted, hvis Poul har Tid i Morgen Aften, vil jeg be’ ham køre os derned og hente ham, de 

kommer her først selv til Mors Fødselsdag, og man skal jo aldrig overdrive. Jeg kan ikke blive klar 

over den ægteskabelige Lykke i Skoven, Mogens gør altid et underligt halvgnavent Indtryk, og 

forleden Aften gik Merete med Pille hen ad Gangen langs Voldgraven, saa raabte han ”la’ vær at 

gaa der ved Vandet”, hvortil Mor sagde, at Merete var da med. ”Ja, man kan sgu aldrig vide, om 

hun kan lade ham trille i”, det er ligesom han regner hende og Pille for jævnaldrende. Men han har 

det maaske og forhaabentlig ligesom du, at han gemmer den ægteskabelige Lykke til de er ene, for 

ingen Fanden vil jo heller nogensinde gennemskue din Charme, jeg tænker tit paa, at naar Mor eller 

andre besøger os, maa han (hun) tro vi eller rettere du lige taaler din rare lille Kone, ikke fordi 

nogen har antydet noget i den Retning, men jeg har altid Fornemmelsen, som du leger ”komme 

fremmede” i dit eget Hus, naar nogen bor hos os, og saadan har Morbror det maaske ogsaa, og det 

er egentlig saa sørgeligt for jeres rare Koner, der netop gerne vil overbevise andre om deres Gevinst 

i Lotteriet. Vi havde en vældig hyggelig Aften hos Rottwitts i Aftes, vi fik Kyllingesteg, Ostepind 

og Rødgrød, vi sad lige til Kl 10 paa deres Veranda, en yndig overbygget en, kun med Stolper og 

grønt op af, og saa havde de en stor grønmalet Lærredsskærm, de kunde flytte efter Vinden. Vi sad 

der med Lampe, der var nemlig det Særsyn, at de var kemisk renset for Myg. Det er der heller ikke 

her, men Voldgraven er ogsaa sort af Karusser, det er nok det, der hjælper. Den yngste Søn fra 

Forhaabningslund er Forvalter derhenne, han skal være dygtig, men ligner nærmest en syg Mascot. 

I Gaar skulde Poul til Ringe og Ryslinge, og vi ta’r jo alle Fornøjelser med, saa vi hang paa. I 

Ryslinge mødte vi Edel Beyer Andersen, Bent har været hos hendes Veninde paa en Gaard i 

Ryslinge i 4 Uger, og nu var hun med den lille ovre at hente ham, de skulde rejse hjem i Morgen. 

Hendes Søster havde faaet en Søn efter en to Døgns Fødsel, hvor baade hun og Barn nær var gaaet 

til, og hende havde hun haft med den spæde 3 uger paa Rekreation, der er nu ingen Grænser for, 

hvad det Menneske kan overkomme. Søsteren kunde daarlig røre sig, saa Edel havde baade Blevask 

og Patteflaskefabrikation, da hun ikke ammer. 
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  Jeg har benyttet Lejligheden til at indvi Helle i Dyrenes Forplantningsmysterium, baade hun og 

Knud kom ind forleden med Øjne paa Stilke, de havde overværet en Seance med Tyren, og da de 

havde spurgt Fodermesteren, havde han uhyre pænt fortalt, at Tyren havde revet sig løs, og for at 

faa den ind, maatte de trække en Ko ud. Men de kunde jo lige saa godt ha’ hentet sig et beskidt 

Svar, saa efter moden Overvejelse fortalte jeg Helle Sagens rette Sammenhæng, ”Nej, hvor er det 

morsomt, at de smaa Kalve bliver lavet saadan”, sagde hun, ”har Onkel Poul fortalt dig det.” Det 

vakte ikke nogen større Sensation. Og saa sagde hun ”Hvorfor sagde du ikke det, den Dag vi 

fortalte, at vi saa Tyren”, ”Fordi Mormor og de andre var der, og det er ikke noget man gaar og taler 

om”, ”hvorfor dog ikke det, Kalve og Grise er da saa søde.” Hun tog det saa naturligt, at jeg kunde 

mærke, det glimrende kunde blive et Middagsbords Diskussionsemne. 

  Vi fik et Par Draaber Regn i Gaar, nok til at standse Indhøsten, men heller ikke mere, hos 

Rottwitts, der er blevet snydt for Regn, det meste af Sommeren, ønskes trods Høst Regn, deres 

Have er helt afsvedet. Men sikke Sommeræbler og Pærer, de havde. Jeg smuglede en Pære med 

hjem til Helle, hun vaagned, da jeg gik i Seng og fortærede den, og hun blev saa fjantet, saa da jeg 

erklærede, at nu vilde jeg sove, saa kunde hun gøre, hvad hun vilde, sagde hun ”Tak, saa sætter jeg 

mig op og synger”. Jeg tror, Kirsten har faaet nok af Hedda foreløbig, et 8 Dages Ophold der, har 

ikke faaet hendes Aktier til at stige. Hun har saa ondt af Clausen, som hun vist gerne selv trykkede 

til sit Hjerte. Thy er saa daarlig, Betændelsen fra Knæet er gaaet op i Nyren, det er vist meget 

alvorligt. Jeg skulde hilse dig fra Rottwitt, han havde været med i Bondetoget. De undlod diskret at 

spørge, hvorfor du ikke var her. De, Laccopidans og Findrens kommer til Mors Fødselsdag Tirsdag. 

Vi kommer altsaa Onsdag paa et eller andet tidspunkt, det gør jo ikke noget, du ikke ved det 

bestemt, jeg spekulerer lidt paa, at tage med 1. Tog, da jeg saa tror, der er færre Rejsende, og saa 

ringer jeg straks til dig, naar vi er hjemme, ellers bliver det i hvert Fald med et, der er i Kbh 4.10. 

Saa hører du nok ikke mere pr. Brev.  

Mange Hilsner fra dine Poder, Svigerfamilie og  

Snuser. 

Hils din Mor og tak for Brevet. 

 

Johs til Grete 

11/8-35 

Du maa hellere faa en Hilsen fra mig endnu, selvom det bliver paa Falderebet. Tak for Billederne 

og for Dit sidste Brev med samt dets skaansomme Kritik af min egen Gøren og Laden. Jeg skal 

prøve paa, om jeg kan forbedre mig en Smule, det kunde saamænd tiltrænges i mange Henseender. 

Jeg har ogsaa tænkt paa, at vi jo, for at Familien Rottwith ikke helt skal miste Troen paa os, maaske 

til næste Aar kunde indrette os lidt anderledes, saa jeg holdt noget af min Ferie paa Krumstrup. Jeg 

kunde jo eventuelt tage min Cykle med og bruge den til at dulme den Uro, jeg jo nu engang har i 

Blodet, naar jeg holder Ferie. Der er adskillige Steder paa Fyn, jeg godt kunde have Lyst til at se, og 

jeg mener i det hele taget, det kan være meget godt at prøve lidt forskelligt i Sommerferierne. Men 

hvad der staar først for, er jo nu, at vi skal ses igen paa Onsdag, hvad jeg glæder mig meget til. 

Tiden er nærmest fløjet, jeg kan ikke forstaa, at der omtrent er gaaet 14 Dage siden sidst, men der er 

alligevel gaaet Tid nok til, at det nu vil blive en Oplevelse at mødes igen, ogsaa fordi man nu kan 

have nye Ting at drøfte. Jeg var idag til Aften hos Margrethe sammen med flere af Familien, bl.a. 

Otto Mogens. Adda var lidt trykket af forskelligt. Først og fremmest fordi Agnete i disse Dage 

ligger paa Lucas for at blive behandlet for noget ”indvendigt Kludder”. Hvad det nærmere drejer sig 

om, ved jeg ikke, men de er helst fri for, at der tales derom. Det har længe været Hensigten, at hun 

skulde indlægges i ca 8 Dage, naar en Lejlighed dertil gaves. Dernæst har Dydyt forlist en 

Portemonnix med ca 20 Kr., hvad der jo ikke var sjovt, efter at Frederik er kommet galt af Sted paa 

samme Maade. Som Du maaske har hørt, mistede Agnete jo ogsaa et Guldarmbaand i London. 
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Endelig var der noget i Vejen med Addas Hals eller Strube. I øvrigt havde hun tilbragt et Par gode 

Dage paa Bautahøj. Der havde en Søndag været 104 Mennesker til Middag, bl.a. Fru Olga Stauning 

med Datter og Søren. Ellers er der ikke noget særligt. Hils Børnene paa det voldsomste fra mig og 

tak Helle for Brevet og det klangfulde Digt. Hils ogsaa den øvrige Familie. 

De kærligste Hilsner fra Din 

Snuser. 

Det bliver jo nok vanskeligt for mig at afhente Jer paa Banegaarden, da der maaske kan blive Tale 

om flere Tog, men nu faar vi se. Hvad mener Børnene om Skolen. Mon det ikke bliver helt 

spændende at se Vennerne og Veninderne igen? 

 

Grete til Johs 

[Krumstrup] d. 12/8 [1935] 

Kære Snuser! Lige et Par Ord for at melde, at vi tager med Middagstoget, som vist er i København 

4,10, selvfølgelig kommer vi Onsdag, da jeg ikke fik talt med Fru Kjær. Tak for Brevet i Lørdags, 

som kom, lige som jeg sendte det til dig af. Vi havde den herligste Tur til Stranden (Nyborg) i Gaar, 

vi spiste Middag Kl 12 og startede med Aftensmaden Kl 1½ og mødtes derude med Mogens, 

Merete, Pille og Knud. Mogens havde Teltet med, hvor vi klædte os af i, du skulde have set vores 

tre styrte sig i Havet, saa snart de havde Badedragterne paa, det var tydeligt, at Bølgerne var 

gammelkendte for dem. Pille laante Kjelds ene Badedragt, og da han havde set lidt paa de andre, 

stod han ikke tilbage for dem i Mod, han havde aldrig saa meget som soppet før, han laa paa Maven 

og lod det skylle sig lige op til Halsen, og da han omsider var iført Tøj, slap han fra Merete og løb 

med Ordene ”nu Pi’e i Band iden”, og vi snuppede ham lige i Vandkanten. 

 

 
 

Jørgen og Kjeld 
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Knud morer sig saa herligt, at han rullede med dem hjem igen, han har faaet udleveret Hammer, 

Søm og Lim og fabrikerer Skibe. Vi spiste Kl 5 under de grønne Træer og var herhjemme 6½, 

Pillerne kørte med hertil og drak en Kop Kaffe. Jeg har stærkt opfordret Merete til at komme over 

til os med Pille, Mogens skal til Lolland i Sep. og besøge Svend Bang, Merete skulde vist saa sættes 

af hos Moderen, men hvad kan det dog hjælpe, naar de omtrent æder hinanden, det kunde jeg 

selvfølgelig ikke sige, men hun var egentlig begejstret for Ideen. Jeg tror, de unge Mennesker er 

inde i en Krise, og at en lille Ferie hver for sig ikke var af Vejen for dem, og saa kunde Merete jo 

fra os dyrke sine Københavnerbekendtskaber. Det er jo ikke sært, hvis Merete bliver nervøs og 

forfjumret, naar hun har Vrøvl med Mo’ren og Bro’ren og saa ogsaa gaar paa og faar sin Ægtemand 

paa Nerverne. 

  Nu glæder vi os alle sammen til at komme hjem, desværre har Ungerne moret sig saa godt i Ferien, 

at de ikke har opnaaet at blive træt af den, de er absolut ikke oplagt til Skolegang, jeg forsikrer dig 

for, Knud kan ikke skrive et Bogstav, det varer vist noget inden han falder til i Skolen igen. Det 

vilde jo ikke være kedeligt at se ”Far” paa Banen paa Onsdag. 

Mange Hilsener fra os alle sammen 

Din Grete. 

Nu kom dit kære Brev, Tak for det, da jeg skal til Ringe efter Middag afventede jeg Postens 

Ankomst uden at sende mit. Du skal se, Agnete efter endt Lucasophold begynder med de smaa 

Staggemeiere, lad os haabe, det hjælper. Hvad Tab angaar, er Balles en forfulgt Familie. Du har 

Ret, det bliver dejligt atter at ligge i hinandens Arme, alle Ægtefolk burde adskilles 8 Dage om 

Aaret. Hvad mener du om til næste Aar at leje et Hus ved Nyborg Strand, saa kunde Familien 

besøge os. 

 

 
 

Mor, Merete, Bodil, mormor, Kirsten, Helle, Knud og Kjeld  

i anledning af mormors fødselsdag 13/8 1935 
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 16 August 1935 
Saa er Sommerferien forbi, ganske vist skal de først begynde Skolen d. 19, men det fik de 
først at vide, da de mødte d.15, en Gymnastiksal var ikke blevet færdig. Vi kom hjem fra 
Krumstrup d.14. Vi kom dertil Torsdag d.1, d.2 var vi hos ”Pillerne” til Meretes Fødselsdag, 
og da fik Helle udvirket en Indbydelse til at bo hos dem nogle Dage, om Søndagen var de 
hos os, og saa kørte hun med hjem, men jeg tror ikke, at Succesen var saa stor som 
ventet, hun syntes jo nok at Pille var dejlig, og det udviklede sig til den store Kærlighed 
mellem de to, men de mente, hun længtes. Hun var saa vant til, at ”Morbror” var hendes 
private Tilbeder, saa maaske hun ubevidst har været lidt jaloux paa den lille, eller ogsaa 
har det været ren og skær Hjemve. I hvert Fald var hun helt overfjantet af Henrykkelse, da 
hun atter var i min Varetægt. Saa drog Knud derned, han var afgjort henrykt, han fik 
udleveret Brædder, Søm, Hammer og Lim og fabrikerede Skibe. Et særligt Pragtstykke 
blev transporteret til Krumstrup og skulde have været med til Gentofte, men Skæbnen 
vilde, at Bygmesteren faldt med hele Herligheden op ad Trappen, og de tre paalimede 
Master røg af, og han tudede, som om hans Liv havde Ende. Ved at gaa diplomatisk til 
Værks, fik jeg ham overtalt til at efterlade det hele paa det krumstrupske Loft. Den Søndag 
han var i Pilleby, kørte vi til Nyborg Strand, og der kom Mogens og Merete med Søn og 
Plejesøn saa og mødte os, og de var i Bølgerne. Paa Krumstrup dyrkede de Landlivets 
Glæder, kørte paa Mælkevogn, red, fodrede Grise og Høns, var kort sagt alle Steds 
nærværende. Og jeg benyttede Landlivet til at indvi Helle i Dyrenes Forplantningsmysterie. 
  De har haft en ualmindelig Sommerferie, hvad Oplevelser angaar, derfor er den ogsaa 
gaaet saa hurtigt, og ærlig talt er de ikke synderlig oplagte til Skolelivet. Børn har jo mange 
Glæder, først glædede Helle sig vildt til Kirsten Brummerstedt skulde komme og bo her, og 
til sidst var hun lige saa henrykt, da hun skulde rejse. 
  Dagen før de var i Tivoli, faldt Knud igen lige paa Næsen og slog den, saa den blødte, og 
han havde store Saar baade ovenpaa Næsen og paa Læben, men han slap dog heldigere 
fra det end forrige Gang. De havde en storslaaet Tivolitur, vi var der fra 4-8, det var en drøj 
Omgang, men saa havde de ogsaa faaet baade Plæneforestilling og Pjerrot med + kørt og 
sejlet i alt, hvad der kan køre og sejle derinde. 
  Mors Fødselsdag fik vi lige med, før vi rejste, der var Middag, Ungerne sad ved et lille 
Bord og var umaadelig artige.  

16 Sept. 1935 
Den sidste August holdt Don sit Indtog her, vi saa i Avisen ”at pragtfulde 
Airedaleterrierhvalpe var til Salg” et Sted i Sydhavn, Johs ringede hjem og opfordrede mig 
til at komme ind, saa vi kunde se paa Familieforøgelsen. Børnene var vilde af Spænding, 
og jeg paalagde dem ikke at glæde sig for tidligt, for det kunde jo være, det var nogle 
værre Kræ, og saa købte vi den ikke, men jeg sagde, at i det Tilfælde skulde jeg nok ringe 
hjem, saa de kunde tude af, inden jeg kom, og saa vilde det hverken værre eller bedre, 
end at Fru Jensen ringede for at spørge, om Mælkemanden havde været her, og efter 
Helles Beskrivelse, kunde hun næsten ikke slæbe Benene til Telefonen. Vi skulde om 
Aftenen spise hos Brummerstedts, og jeg tør nok sige, at de store for engangs Skyld 
gerne havde byttet Rolle med Kjeld, der skulde blive hjemme som Enehersker over Don. 
Der er stor Henrykkelse over Dyret, Knud er fyldt af Undskyldninger for den, naar der er en 
Sø paa Gulvet, og der er Øretæver i Luften. Da vi havde haft den nogle Dage, legede de 
med den paa Verandaen, og Helle anbragte den paa Havebordet, og derfra hoppede den 
fra hende og ud over Verandaen, og udstødte et saadan Klagehyl, at vi strømmede ud, der 
laa den, og saa nærmest ud, som var alle 4 Ben brækket, stor Jammer, Helle fandtes 
senere tudskraalende paa sin Seng. Dagen efter var den hos Dyrlæge, og først nu 
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begynder det at hjælpe paa det. D. 8 Sept. havde vi Besøg af Merete med Pille, de var fra 
Søndag til Tirsdag, den sidste Formiddag legede Kjeld og Pille godt sammen, Kjeld er saa 
sød og fredelig overfor andre Børn, det kan ikke ligefrem siges om Pille. Lørdag og 
Søndag nu havde vi to smaa Visitter af Poul. 
  For nogen Tid siden var jeg nede paa Skolen, og traf Hr. Bonnesen, og jeg spurgte, om 
det virkelig passede, at Knud aldrig havde Lektier for, ”Nej, han har rigtignok Lektier for 
hver Dag, men han er jo saa flink, saa han kan jo sagtens klare det uden af læse paa det”, 
men saa har den lille Slyngel hver Dag forsikret mig, at de ingenting har for.  

 
 

24 Okt. 1935 
Knud har været paa Krumstrup den halve Efteraarsferie, Mor var her i Begyndelsen af 
Ferien, og hun tog ham med hjem, og saa kom han tilbage med Kirsten. Han var fuld af 
Oplevelser, men der er det mærkelige ved Knud, at han ikke kan skelne mellem hvad han 
har oplevet eller hvad han har hørt, eller rettere sagt, hvad han hører, tror han, at han har 
set selv. Saadan fik jeg en meget drastisk Beskrivelse af, at han havde set en So faa 
Grise, og da jeg i et Brev til Mor omtalte det, svarede hun, at det var den rene Fantasi, da 
Soen havde faret om Natten. Om Mor nu tar Fejl, og at han, uden at hun ved det har 
overværet Begivenheden, eller det virkelig er Fantasi, ved jeg ikke, og jeg gaar i alle 
Tilfælde ud fra, at jeg hellere maa lade mig bilde noget ind, end stille mig mistvivlende 
overfor noget, som er sandt. Jeg tror i alle Tilfælde ikke han lyver bevidst. Men det giver 
mig sommetider noget at spekulere paa. Han er begyndt at gaa i Danseskole, han rasede 
enormt inden, men selv om det ikke ligefrem indrømmes, tror jeg ikke han er helt 
uinteresseret. I Gaar til min Fødselsdag sad de alle tre med ved det store Bord. De er saa 
søde i deres Glæde over de smaa Ting, som de for deres egne Penge køber til vores 
Fødselsdage. 

26 Okt. 1935 
I Morges ved Morgenbordet spurgte Helle Knud, hvad hans lille Pige skulde hedde, naar 
han engang fik en, hvortil han med Overbevisningens Varme svarede ”at han skulde 
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spilleme aldrig ha’ en Pige”. Og hvis han faar en Kone, der giver ham Leverpostej paa 
Maden, vil han skilles øjeblikkelig. 

d. 7-11-35 
d. 3. Nov. var Helle første Gang i ”det kgl. Teater”, der var Eftermiddagsforestilling med 
”Hyrdinden og Skorstensfejeren” og derefter ”liden Kirsten”. I Morgen skal Dydyt giftes, og 
de to store skal med i Kirken. 
 
 

Grete til Johs, der 23.-29/11 var indlagt på Amtssygehuset med nyresmerter 

[Gentofte søndag d. 24/11 1935] 

Kære lille Snuser! Nu tror du vel, at jeg er blevet helt tosset, naar du ogsaa faar Brev fra mig, det er 

ikke, fordi jeg vil svigte dig Kl 2, men det vil vist interessere dig, at Nete ringede nu, at hun havde 

talt med Guldager, han vilde undersøge dit Tilfælde, og i Morgen Kl 1 kunde jeg ringe til ham, om 

jeg faar noget ud af det, ved man selvfølgelig ikke, jeg venter ikke megen Besked før efter 

Røntgenfotograferingen. Saa glemte jeg at fortælle, at Mor skrev, at nu har Clausen faaet sin 

Skilsmisse ordnet, og de [han og Hedda] skal have Bryllup før Jul. Du kan tænke dig, Knud var 

bleg som et Lagen, da jeg kom hjem, og havde Kvalme af Hospitalslugten. Nu er det  ved at gaa 

over. Dres er svært henrykt for Skovfogeden, han er en flink og pæn Mand, og særlig gør hans 

Kone et ret kultiveret Indtryk. [Jens] Møller havde lige ringet, da jeg kom hjem, jeg ringede ham 

saa op, og han sagde, at der var bogstavelig talt intet paa Rigsdagen. Med al Respekt for din 

Sidekammerats Viden, tror jeg, han ta’r Fejl af Morellerne, Møller sagde, at Dr. Jørgensen havde 

ligget 14 Dage af det samme, og skulde derefter drikke Masser af Mineralvande, det lyder mere 

sandsynligt. Hjelm ringede, Obligationstidende skal med i dette Nr., du faar nok Brev fra ham 

samtidigt med dette, jeg kunde jo ikke fortælle ham, hvad der stod i det Brev, jeg postede til ham i 

Dag. Don har aflagt Fru Jensens Halsbaand i Aften og har iført sig sit nye, det er lidt vidt, men kan 

sagtens gaa, i hvert Fald var det andet for stramt. Mon dens Bedstefar ikke har været Granddanois. 

Den har følt sig lidt forsømt i disse Dage, saa da jeg tog mig af dens Hudpleje og legede lidt med 

den i Eftermiddag var den helt overkaad. Jeg skriver samtidig med dette Afskrift med Knud, det er 

en Taalmodighedsprøve af Rang. Helle har underholdt Dres med Navnet paa hans eventuelle Børn, 

og i hvilken Retning, Dreng eller Pige, hans Ønsker gaar. Hans Svar var et lakonisk, ”det ved jeg 

ikke.” Kirsten har faaet Ordre paa 25 Julekort fra Jane [Lund-Andersen], nu er Bestillingerne oppe 

paa 68. 

  Jeg er egentlig ikke ked af at blive ene i Morgen, det skal blive yndigt, at kunde dale ned i Ro med 

en Bog, saadan en Uro i Huset er trættende i Længden. 

Saa ses vi altsaa i Morgen. 

Indtil da et Smækkys fra Snuserinden. 

Knud vandt selvfølgelig et herligt Spil, da han trak i Tombola paa Udstillingen, han faar vist ikke 

sin Fars Held i Kærlighed.  

 

Mormor til far på amtssygehuset 

Krumstrup d. 25/11 35 

Kære Johs. Det var en ordentlig Forskrækkelse, Du beredte Familien, men det har i høj Grad glædet 

os at høre, at Smerterne har fortaget sig, men Du maa være forfærdelig træt oven paa den Omgang, 

det skal være de værste Smerter, ja der siges endog værre end at faa et Barn, saa de maa være 

slemme. Nu finders der jo noget, som kan opløse saadan Nyresten, det er en stor Beroligelse, hvis 

Røntgenfotograferingen skulde vise, at der var flere, saa kan Du da slippe for flere Anfald, dette har 

sikkert ogsaa været mer end tilstrækkeligt for Dig. Naa, vi ønsker Dig imidlertid snarlig god 

Bedring. Det var i Sandhed godt, det ikke var en Maaned senere, havde det været lige op til Jul, 
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havde det rigtignok været dobbelt slemt, ikke at tale om Brylluppet [Bodils]. Hvis Du nu skal holde 

Sengen en lille Tid endnu, og Du skulde kede Dig tilstrækkeligt til, at Du vilde læse mindre lødig 

Litteratur, saa er vi i Besiddelse af nogle Bøger, hvori jeg kan forsikre Dig, der hverken mangler 

Spænding eller Sensation, og de staar til Din Raadighed, Du kan lade Grete skrive, at Du vil have 

dem, og jeg sender dem straks, jeg synes, det er det utroligste, man byder sin Hjerne af den Sort, 

naar man ligger, og Taalmodigheden er stærkt paa Vej til at briste, og det kunde jeg tænke mig, den 

ikke er langt fra hos Dig, men jeg vil haabe, den ikke bliver sat paa for haard Prøve, forresten er det 

vel saadan, at er den Sten passeret, er det bare at sunde sig efter de voldsomme Smerter, saa er man 

klar af Skærene igen, vi haaber, det gaar Dig saadan. Vil Du sige til Grete, at vi finder Ideen med 

Tæppet saa glimrende, saa det faar Bodil, saa kan Gretes store Gavmildhed anvendes andetsteds. Vi 

vasker Udstyrsvask i Dag, der bliver noget at gøre, før vi naaer til Nytaar, men synes du ikke ogsaa, 

det er godt, som det er blevet [med lejligheden i Lillerød], de kan maaske være heldige at købe 

fordelagtigt en anden Gang, og over Hals og Hoved dumpe ind i noget, som slet ikke forrenter sig, 

og saa er Pengene fløjten. Det bliver ikke fedt for dem, men lidt Hjælp af og til, saa kan de 

forhaabentlig faa det til at gaa rundt, men det kan ogsaa kun ske med stor Sparsommelighed. Nu 

kan det vist være nok med Lekture af denne Art, mener Du nok, og skulde Du som sagt trænge til 

den anden, skal den omgaaende blive sendt. Vi ønsker Dig rigtig god og snarlig Bedring, og de 

venligste Hilsner ogsaa til Grete fra Poul og Din 

Svigermor 

Vi tænker stærkt paa at bytte Bilen med en Mage til Mogens, den er saa billig at køre med, og man 

skal bytte, før den anden ikke bliver for afrakket.  
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3/12-35 
Bodil og Dres skal giftes d. 28 Dec. og Knud og Helle skal være Brudesvend og 
Brudepige. Jeg har syet lang Kjole til Helle, Underdelen er en lyseblaa Silkekjole, der for 
Aar tilbage var Brudens, og saa har den faaet Tyll over sig. D. 21 November var jeg med 
Bodil i Lillerød for at finde Lejlighed til dem hvilket lykkedes. Om Natten blev Johs saa 
daarlig af Nyrestenssmerter, og næste Dag blev han kørt til Gentofte Amtssygehus, hvor 
han laa i 8 Dage. Om Søndagen vilde Carl køre os derud for at se til ham i sin Bil, paa Vej 
gennem Haven faldt Helle og knaldede Knæet ud af Strømpe og Ben, saa hun maatte 
blive i Bilen, Knud slap med ind, men blev daarlig af Sygehuslugten, han var hvid som et 
Lagen og havde Kvalme hele Aftenen. Om Mandagen var Helle saa med, og Tirsdag 
Kjeld, der fandt at den Tur var en Kæmpe-Skuffelse. Samme Aften var han med mig til 
Posthuset, paa Vejen saa han op paa Himlen og bemærkede: ”De har kun tændt én 
Stjerne, det er fornuftigt”. 
  Knud forlystede sig i Aftes med at skrive ned hvor mange ”Bandeord” han kunde, og 
deriblandt fandtes ”Helgen” og ”Døsens” (som vel skulde være Dødsens). Jeg har været 
med Knud paa Juleindkøb i Dag, han ejede 1,42 og har 27 Øre tilbage, og har ikke desto 
mindre faaet Gaver til de fleste af Familiens Medlemmer. 
   Helle er Storfabrikant af Julegaver, dels syr hun og dels klipper hun Billeder ud af 
Julekataloger og klistrer dem paa hvide Kort. Hun har Syklub med 4 Veninder hver 
Mandag i de forskellige Hjem. 
 

+ Kjelds Meritter. 
5 Januar 1936 

Saa kom vi ind i det nye Aar og i Morgen begynder Pligterne igen efter en i Sandhed 
indholdsrig Juleferie. Juleaften gik storartet, Juletræet stod i Spisestuen. Om 
Eftermiddagen var jeg med alle tre Poder i Kirke hos Frederik, Kjeld kedede sig grundigt, 
han troede vist Kirkegang var noget i Smag med Bazar, som han har været med til, for han 
pegede op mod Orglet og sagde ”Det var der jeg ”vindede”. 
  Svigermor og Vivi var her som sædvanlig, og i Aar var Knud og Helle med til den 
afsluttende Kaffe hos Margrethe. 3. Juledag rejste jeg til Fyn med Morgentoget med de to 
store, Johs kom med samme Tog Dagen efter. Da Kjeld hørte, det skulde foregaa i en 
Kirke, faldt Afskeden ham ikke tung. 
  Deres Brudesvend- og Pige-Virksomhed klarede de stolt, Helle bar Brudebuket og 
midtvejs gik de saa til hver sin Side og lod dem gaa foran. De sad med ved det store Bord, 
og var oppe lige til de havde været med til at smide Risengryn Kl 1. Knud var saa 
imponeret af det sene Tidspunkt, at han sagde ”nu er Klokken 25 Minutter i halv to.” 
  Det var Lørdag, Mandag var vi hos Mogens, hvor vi spillede Lotteri, og Tirsdag, 
Nytaarsaftens Dag, rejste vi hjem igen, og tog lige til Farmor, hvor vi spiste til Middag og 
bagefter spillede Lotteri. 1. Nytaarsdag foretog vi os ingenting. 2. Nytaarsdag var Helle hos 
Kirsten Brummerstedt, og jeg tog Drengene med til Udsalg, Knud skulde have Frakke, det 
var nu ej blot til Lyst for nogen af os. Vi var først oppe paa Kontoret, før vi skred ind gav 
jeg dem strenge Ordre til at bukke og tage Hatten af for Hr. Thalbitzer, det gik ogsaa 
nydeligt, da vi saa skulde gaa, havde Kjeld taget Laaget paa igen, og med Hr. Th. i 
Haanden raabte han til mig, ”naar vi siger Farvel, behøver vi ikke at tage Hatten a’, vel?” 
   I gaar var Bodil og Dres her til Middag sammen med Dydyt og Jørgen, og senere kom 
den øvrige Familie til Kaffe, og Bordet var pyntet med Hatte, Knallerter og andet 
Nytaarshalløj, og endelig i Dag skal Knud og Helle til Dydyt, saa de kan i Morgen begynde 
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Skolen med Bevidstheden om en vel anvendt Juleferie. Og saa skriver jeg, at vi ingenting 
foretog os 1. Nytaarsdag, da var vi alle Mand i Lillerød [hos Bodils] til Frokost. 
  Da Kjeld var uartig forleden, sagde jeg til ham, at jeg ikke kunde forstaa han vilde være 
uartig, naar han nu havde været saa sød, mens jeg havde været paa Fyn, en Beskyldning 
han skyndsomst rensede sig for ved at sige ”Nej, paa Lørdags var jeg saa uartig, jeg 
spruttede med Vand.” 
  Vi havde dejlig Sne og Frost før Jul, og Ungerne fik alle tre Ski fra Grønland og Kælke fra 
Krumstrup, men 1. Juledag oprandt med Tø, men til alt Held havde de bygget en 
Snemand i den gode Tid, og han lod Livet, og de stod paa Ski ned ad hans sørgelige 
Rester. 

 
 

13 januar 1936 
Kjeld er vidunderlig, han har plantet noget i en Urtepotte, i Morges halede han det op, og 
gik med det ind i Badeværelset i det han sagde: ”Nu vandede jeg min Blomst, men jeg 
vilde ikke slæbe hele Urtepotten med.” Han kan ikke fordrage, naar jeg ”laver Ansigt”, og 
forleden Dag stod han udenfor W.C.-Døren og vrælede ”Mo-a”, ”det er ikke din Mor”, 
svarede jeg med hul Røst. ”Du maa ikke sidde derinde og lave grimme Ansigter”, hylede 
han.  

2. Februar 1936 
Kjeld har ligget med Røde Hunde, han startede med Feber helt op til 40, og først da den 
var faldet til det normale brød Udslettet frem. Det var umuligt at afgøre, om det var 
Skarlagensfeber eller Hunde, men da der var saa lidt Udslet, blev vi enige om Hunde og 
haaber, det holder Stik. Han skal op i Morgen. Helle, Tora, Kirsten, Grete, Agnete og Knud 
skal spille Komedie til Fastelavn. Jeg har sat det i Scene. Stykket hedder ”den stjaalne 
Prinsesse”, og staaer i ”Hus og Frue”, men jeg har forbedret den med en Akt. 
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18/2 36 
Jeg var til Skolemøde i Aftes, der var Diskussion om ”Børns Hjemmearbejde”, og jeg 
fortalte Børnene, da jeg kom hjem, at Frk. Assens, en ikke alt for elsket Lærerinde, havde 
sagt, ”at Børn holdt meget Hjemmearbejde, ogsaa af at lære Salmevers”, hvortil Knud 
aldeles indædt bemærkede: ”Det var vel nok frækt”. Børnene var med Margrethe paa 
Bakkegaardsskolen og se ”Aprilsnarene”, som Lærerne der spillede. 

26/2-36 
Vi har haft en bevæget Fastelavn. Søndag havde vi Generalprøve paa Stykket, som 
Børnene spillede, og det gik udmærket, til at se paa var her Mor og Poul, der trods Sne og 
Is var her et Par Dage, Farmor, Farvi, Margrethe, Dang, Mudde, Bodil og Dres Stuen var 
delt af en Tøjsnor, der var trukket fra Kontor til Døren ved Haven, og paa den rullede paa 
Gardinringe Farmors Vintergardiner. Foran hver Akt fremsagde Helle Vers, som jeg havde 
digtet. Selve Stykket havde vi fra ”Hus og Frue”, men jeg havde forbedret det en Del, ved 
at indlægge en Scene, en Akt og en afsluttende Dans.  
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Foran første Akt fremsagde Helle: 
God Aften og velkommen og Tak, fordi De kom, men inden vi begynder, saa vil jeg be’ 
Dem om at tage gode Briller paa 
almindeligt Glas, kan ikke gaa, 
nej i Aften tror jeg, vi maa fri, 
til Briller med lidt Trylleri, 
saa Farmors Vintergardiner bli’r til herligt Draperi, og naar de gaar til Side, saa ser De som 
De skal, 
Dagligstue ændret til en dejlig Kongesal. 
 
Foran 2. Akt: 
Nu maa De ha’ de stærkeste Tryllebriller paa, saa bli’r Loftet til den skønne Himmel blaa, 
og Gulvet til den bare, bare Jord,  
Reol og Stole, Sofa, til Bøgetræer, der gror. 
 
Foran 3. Akt: 
Nu skal De ha’ Brillerne paa igen 
16 Aar er nu svundet hen, 
De ser gennem Brillernes Trylleglar, 
Spor af de Sorger, de med sig har, 
men Enden er god, 
saa er alting godt, 
De er nu igen paa Kongens Slot. 
 
Foran 4. Akt: 
Paa Kongens Slot blev der Glæde og Fest 
Feen blev ogsaa indbudt som Gæst, 
fra Landevejen kom Hannibal, 
De ser dem nu danse i Kongens Sal. 
 
Dansen foregik saaledes, de stilede op to og to, og saa satte jeg Grammofonen i Gang til 
en Rheinlænderpolka og saa dansede først det ene og saa det andet og saa det sidste 
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Par og endte med at danse i Rundkreds. Helle har aldeles forbløffende Evner til at spille 
Komedie. 
  Mandag Aften var alle Forældre + Fru Kjær og de spillendes Søskende her som 
Tilskuere. Efter Forestillingen fik de Voksne et Glas Vin og lidt Chocolade, og saa trak de 
sig tilbage, alle Børnene var bedt i Dragter til Aftensmad, Spisestuen var udsmykket med 
Guirlander, og en kulørt Lampe var anbragt over hver elektrisk Pære. Efter at ha’ spist slog 
de Katten af Tønden i Kælderen, og saa dansede og legede de og fik Is inden de skulde 
gaa Kl 10. 
I Morgen skal Børnene til Fest paa Skolen. 
 

 
28-2-36 

Det viser sig, at Kjeld kan alle Versene fra Komedien fra Begyndelsen til Enden. 
 

d. 14 Marts-36 
Kjeld har været saa grusom grinagtig det sidste Døgn, han startede med i Aftes, da han 
var kommet i Seng, at ligge deroppe og raabe noget til mig, og da han ikke gav op, mente 
jeg, det var noget meget vigtigt, saa jeg skikkede Knud op for at høre, og han kom tilbage 
og meldte ”Han vilde gerne vide, om man fik Mad i Himlen”.  
  I Morges spurgte han ”Kan man dø af en Kartoffel”, ”Ja”, svarede jeg, ”Hvis du bliver kvalt 
i den.” Han: ”Jeg vil ikke kvæles i en Kartoffel, for saa dør jeg, og saa kan jeg ikke trille 
Snebolde, for Farmor siger, at der er ikke Sne i Himlen, men det kan jeg ikke forstaa, for 
det er da der, det kommer fra, saa maa der da være noget.” Senere paa Dagen gik han og 
sang ”Hver lille, Pige, hver lille Dreng, der ligger knust i sin lille Seng”, ”men hvad er det 
dog du synger”, spurgte jeg ”det hedder det da”, svarede han, ”eller er det trykket?” det var 
”trygt”, der var blevet til det. 
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  Vi har i Dag været inviteret til Chocolade paa Addas Asyl, Protektricen Prinsessen Thyra 
havde Fødselsdag, Knud betakkede sig for den Forlystelse, og da Johs spurgte ham, hvad 
han havde bestilt, mens vi andre var i Byen, svarede han, at han havde hørt Radio paa de 
lange Bølger og læst Avisen. 

23 Marts 1936 
Knud har ligget med Skoldkopper, jeg troede saa sikkert, de havde haft det, men enten er 
det anden Omgang, eller det har ikke været det i første. Han var en Dag rigtig daarlig, de 
slog ind i Halsen, saa den var helt fyldt med Skoldkopper og han havde høj Feber. 

3 April 1936 
Jeg skal love for Helle fik Skoldkopper, hun blev syg i Tirsdags og har siden ligget med høj 
Feber, i Gaar Torsdag havde hun 40, og vi havde Dr. til hende i Gaar Aftes. Hun ser 
forfærdelig ud. Kjeld ligger ogsaa, men ser ud til at slippe nemmere. Afdansningsballet i 
Morgen røg i Vasken. 

25 April 1936 
Helles Fødselsdag blev da reddet selv om Afdansningsballet gik i Vasken; hun kom lige op 
til Paaske, men saa forfærdelig ud i Ansigtet af Saar. Langfredag var vi en meget 
mislykket Tur til Tølløse; vi startede alle Mand i Graavejr, men det saa ud til at Solen 
skulde komme, men inden vi naaede Kbh., øsregnede det, men vi var stadig Optimister, 
drog til Tølløse, asede i Regn og Blæst 2 km til Slottet, min ”Parisermodel” røg over 
Pløjemarker, Kjeld tudede og maatte bæres, paa Slottet var der modbydeligt, koldt, 
tilrøget, elendig Mad, og saa tog vi hjem igen. 
  Helles Fødselsdag gik straalende, d.v.s. i Regn, men 11 Veninder mødte og de var søde, 
og Festen sluttede med Is, Højdepunkt over alle Højdepunkter. Baade Helle og Knud er 
blevet Spejdere. Helle Grønsmutte (K.F.U.K.) Knud gul Ulveunge, det kunde han nemlig 
blive nu, grøn kunde han først blive som 9aarig. Saa nu gaar det med Spejdermøder og 
Spejderture. Mor og Poul har været herovre et Smut, Børnene har faaet en ny Tante, Poul 
er blevet forlovet med Grete Beyer-Andersen. 

30-4-36 
Knud kan ærgre sig paa broderlig Vis over Helle. I Gaar sagde hun ”Naar jeg bliver stor, vil 
jeg giftes med en Læge, og han skal være noget saa smuk”, hvortil Knud i sin mest arrige 
Tone vrængede ”Ja, han skal vel ha’ Krøller helt ned paa Maven.” 

 
5. Maj 1936 

Kjeld og jeg agter os til Krumstrup i Dag om 8 Dage for at fejre Pouls Forlovelse paa hans 
25 Aars Fødselsdag. Til den Ende er Kjeld i Dag blevet klippet, det plejer at være en 
frygtelig Forestilling med Vræl i høje Toner, men der er sket et pludseligt Omslag, han var 
mere end ivrig efter at komme af Sted, og paa Vejen sagde han ”De andre Mænd vi 
mødte, ved vist ikke, at jeg skal klippes”, han skulde have en 5-Øres Chocoladecigar for 
Heltedaaden, men han vader frejdigt ind og be’r om 10 1-Øres Carameller, saa jeg maatte 
uden at mugge af med 5 Øre til. Da det gik glat, erklærede han ”næste Gang tror jeg nu 
nok, at jeg siger 100.” Han er saa sej, at han ikke er til at være ved. 
  Vi var til Spejderbazar i Søndags, Kjeld ogsaa, og han vandt hver Gang, han trak i 
Tombola, saa jeg næsten ikke kunde fragte alle Gevinsterne hjem. 
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19 Maj 36 
Vi kom ikke som paatænkt til Krumstrup, for Knud fik Influenza Dagen før vi skulde rejse, 
men nu er han oppe igen, og nu har vi bestemt at rejse d. 22, saa haaber vi, det lykkes. 
 
Grete til Johs 

[Krumstrup, fredag d. 22/5 1936] 

Kære Snuser! Saa maa du hellere faa et Livstegn fra os. Vi havde en saare smertefri Rejse, men der 

var hundekoldt over Sjælland, og da vi naaede Taastrup, erklærede Kjeld, at nu var han snart træt af 

at rejse, der var derimod dejlig varmt i Rygesalonen paa Færgen, der drak jeg Kaffe og Kjeld 

nedsvælgede 2 Wienerbrød. Mor og Poul var efter os. Her staar alt godt til. Rassows kommer først 

Søndag.  De skal altsaa være her 2 Mndr, d.v.s., Mor har skrevet, at det er uden Forbindende, da 

hun ikke fatter, at et Mandfolk kan holde ud at dingle rundt her uden Beskæftigelse saa længe, de 

skal give 200 Kr om Maaneden, og Mor har frasagt sig alt vedrørende Barnet, (som hedder Kjeld) 

(Manden Knud). Pillerne var her i Gaar, Pille er morderlig sød, og [?], sikke Krudt, der er i ham, 

men han taler det mest uforstaaelige Kaudervælsk, jeg tør nok sige, det er Babysprog. Han og Kjeld 

enedes glimrende, Pille er ikke vokset saa meget som Kjeld, Højdeforskellen er meget større i Aar 

end sidste Aar, og Kjeld er omtrent voksen af Gemyt ved Siden af den anden. Svigermor [Ingeborg 

Muus] har holdt sit Indtog, hun opgav Nyborgmøderne, Mor synes, hun er mere normal, men 

Morbror stønner allerede, hun har den skøre Ide, at hun ikke spiser til Maaltiderne, men imellem 

Maaltiderne forlanger hun serveret forskellige Retter, saa vil hun ha’ Omelet, saa rørt Æg, saa 

Spinat, og naar hun saa faar det, spiser hun 2 Mundfulde, og saa er Resten kassabel. Merete driller 

hende, siger Mor, I det hele taget er der nu desværre ikke Idyl i Skoven, og hvor Mor ærgrer sig 
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over Merete, særlig over hendes Opdragelse, hvis man kan kalde det saadan, af Pille, men jeg maa 

sige, hun holder den, Ærgrelsen, for sig selv. Kjeld og jeg er inviteret derned paa Mandag, jeg maa 

tage med Arne derned, og saa hentes jeg af Babylaren [Poul]. Nu har de nye Planer med Byggeriet, 

de tænker paa at lave Forpagterfløj i den anden Fløj, hvor nu Pigeværelserne er, der er nemlig 

Centralvarme, og saa var Grete nærmere Køkkenet, den anden Fløj skulde saa være til Pigerne. 

Arkitekten [Gretes adoptivfar Einer Andersen] var utilfreds med Ændringen, fordi Grete fik for 

langt at gaa, han udtrykte det ”at han ikke ønskede, at hun gik fra en besværlig Stilling til det der 

var værre”, han sætter sig paa Bagbenene i alle Retninger, med Hensyn til Tidspunkt for Bryllup 

o.s.v., men Mor har den lumske Mistanke, som hun kun har udtrykt overfor mig, at han er jaleaux, 

han havde siddet ved Bordet og til Mor udviklet, at hun havde en grøn Kjole, hun saa aldeles 

pragtfuld ud i, og ligeledes en rød, der klædte hende saa og saa storartet, du ved, han har villet gifte 

sig med hende en Gang, Mor mener ikke, han er kommet helt over det. Men heldigvis har han jo 

ingenting at skulle have sagt.  

  Kjeld har sovet lige til Kl 8½, han er svært tilfreds med Tilværelsen, men vil helst tilbringe sin Tid 

i Staldene, og det er ikke der jeg ligefrem vil spilde min Ungdom. I Aften skal vi til Middag hos 

Uhlrichs paa Skjoldemose, det var jeg hvad Klæ’r angaar ikke forberedt paa, men de maa saa tage 

mig, som jeg er. En af Pigerne flytter ned i Nærheden af Kjeld. Du skulde bare se, hvad Mor væver, 

det er det fineste Kunstvæv, det er virkelig imponerende. Med Bladvirksomheden [”Hjemmet”] er 

det gaaet i staa, i hvert Fald var der ikke noget i sidste Nr., og Penge har Mor ikke set eller hørt om 

endnu. Jeg fortsatte med at have Lekture-Held, en Dame steg ud i Slagelse og efterlod Politiken og 

Berlingske, men da der sad en Herre, afventede jeg hans Bortgang, inden jeg occuperede dem, men 

saa gik det op for mig, at han afventede min i samme Hensigt, og da det gik op for os, smilede vi til 

hinanden og tog hver sin. Alting i Haven er længere tilbage end her, Frugttræerne er kun i Knop, 

Haven er i vældig fin Stand, dog Grøntsagerne er større end hos os, de stikker mange Asparges. 

  Naa, hvordan mon det gaar hos jer, jeg er særlig spændt paa, hvordan Knud klarer sig. Du maa 

sende mig et Par Ord derom, og husk, at det skal tidligt i Postkassen om Søndagen, skal det naa mig 

Mandag. Poul rendte rundt med det Brev i Lommen, Mor havde skrevet til Fru Elmquist [Hjalmar 

Lund-Andersens kone var født Elmqvist], det var uheldigt, nu kommer det først af Sted i Dag. 

Saa ved jeg ikke mere, jeg skal hilse fra Mor. 

Din Grete.  
 

Grete til Johs 

Søndag Aften [Krumstrup, 24/5 1936] 

Kære Snuser! 

Her staar alt vel til, jeg haaber inderligt, det samme er Tilfældet hos jer. I Dag har Familien Rassow 

holdt sit Indtog, og det er slet ikke Direktør R., men en Søn af ham, han hedder ikke Knud, og 

Barnet hedder ikke Kjeld, men Ib, saa det er jo forskellige anderledes Ting, og saa forstaar jeg jo 

bedre saa meget andet. Denne Rassow har været Landmand i 9 Aar, rejste saa til Argentina, og da 

det ikke gik for ham der, kom han hjem og blev Inspektør ved Dagmarteateret. De er meget 

tiltalende, du kan være glad, jeg kun skal være her til Torsdag, han er en knaldsort Skønhed (paa 

nær Tænderne), Mogens sværger paa Jøde, men han har i hvert Fald ikke Næsen. Hun er saadan en 

lille gennemsnits Københavnerinde med røde Læber, men gør et meget beskedent Indtryk. Drengen 

er absolut sød, en lille Krøltop, Mor tog Fejl af et andet Barn i den Kjeldsenske Familie, der bærer 

Navnet Kjeld. Paa Skjoldemose var det rart, saa længe der snakkedes, men saa blev vi anbragt ved 

Bridge, og dermed var min Fornøjelse forbi, jeg havde Skovrider Abel til Bords, han er morderlig 

pæn, og morderlig sjov, hans Kvinde ser ud til og skal ogsaa være meget stramtandet, de har 4 

Drenge + en Søsters lille Pige, som de har haft fra spæd, da Moderen døde i Barselseng. Vi fik god 

Ædelse med Tjener og det hele, stilfuldt er det nemlig paa Skjoldemose. Per og Niels, de to Sønner, 
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har forpagtet Gaarden, Per er gift, Godsejeren selv har Skoven, der er paa 400 Tdr. Per er blevet en 

rædsom Bondeknold at se paa, du ved, det var et Emne engang. Frits og Mouritz [Mørk Hansen] var 

her Kl 5 i Morges (paa det Tidspunkt saa jeg dem dog ikke) i Skoven og skyde Krager. Mage til 

Jagt-Idioter skal man da lede efter, tænk, at vade op en Søndag Morgen paa det Tidspunkt for at 

skyde andre Folks Krager, de var her til Morgenkaffe og Frokost. Til The kom Pillerne, som Pille 

og Kjeld kan lege sammen, de var noget af det sødeste, men Pille rørte ikke een Mundfuld Mad, og 

forleden havde han brækket sig i lange Baner, jeg tror nu, det er røde Hunde, der staar i Kroppen 

paa ham. Hvert Barn i Nabolaget har det. Kjeld og jeg skal derned i Morgen efter Frokost, jeg vil 

vente, saa jeg kan faa Brev fra dig først, det kommer jo nok i Morgen.  

  Fru Muus var med her i Dag, hun var saa sød og stilfærdig, jeg gad nu vide, om hele Fejlen ligger 

hos hende, hun ser ud, som kunde hun pustes væk. Tænk dig, i Gaar modtog Mor 50 Kr fra 

”Hjemmet” for Maj Maaned, du kan tro, hun var ikke ullig. Om det nu bare kunde blive ved. Sikke 

et pragtfuldt Vejr, det har været i Dag, jeg gad vide, om Knud har været paa sin Københavnstur, vi 

har været ude hele Dagen, Kjeld er som Fisken i Vandet, paa Snak med baade Piger og Karle og saa 

nem, som et Barn kan være. Der havde ikke været spor Vrøvl med ham i Aftes, da jeg ikke var 

hjemme. Han sover til 8½ hver Morgen. Ja, det er altsaa, hvad her er foregaaet, nu haaber jeg altsaa 

at høre godt fra jer. 

Mange Hilsener fra Mor og din egen Snuser. 

Jeg glemte Margrethes Fødselsdag, man kan slet ikke følge med i Datoerne, naar man er ude at 

rejse. Husk at indmelde os til Rigsdagsturen. 

  Vi har regnet ud, at Rassow er Inspektør ved Teater-Baren, for hun sad og fortalte, at hendes Mand 

skulde være paa Teateret Kl 10 (Billetsalg, vel sagtens) og han kom hjem Kl 6 og skulde i Løbet af 

en time spise og klædes i Smoking hver Aften, og det er da vist det eneste Sted, de optræder i den 

Dress. Jeg er bange for Vivi opgiver sin Tur herover, naar det viser sig, at Gæsterne ikke er mere 

prominente, Faderen til dem tynger vist alligevel ikke nok i Vægtskaalen. 

  Tak for Brevet, som ”kom lige ind af Døren”, det var en stor Lettelse at høre, at I har det godt. Hils 

ogsaa Helle og sig Tak, gid hun vilde sætte h. foran hvem og hvad paa Onsdag, men det var ellers et 

meget oplysende Brev, den lille Skat. Ryslinge Præstekald bliver ledigt, mon det ikke var noget for 

Nic., der er ikke mange, der er varme paa det. [Nicolai Balle var på vej hjem fra Grønland og skulle 

have kald].  

Din Snus. 

Johs til Grete 

Kbh. 26/5-36 

Kære Snuser! 

Tak for Brevet. Det glæder mig at høre, at I nyder Livet. Her staar alt ogsaa vel til. I Søndags var 

Børnene en dejlig Tur med Vivi ved Vandet via Nærum. Kirsten drog af, før de kom; hun fik Tilbud 

om Mad hos Mor, men vilde hellere hjem til sine Tegninger, eller hvad det nu var. Igaar var de saa 

hos Brummerstedts, og om det saa var Don, blev den beværtet med en regulær Bøf. Det er ikke fri 

for, at Helle nyder den ændrede Livsførelse lidt. Hun taler næsten kun med Skabe-Stemme til mig 

og er i det hele taget vældig sød, hvilket ogsaa gælder Knudsen. Det var nu Synd at sige, at de to 

ikke kommer godt ud af det med hinanden. Naar vi skal være ærlige, er det jo den lille, der giver 

Anledning til Mudderet, men nu hører jeg altsaa, at han som Enebarn er en lille Engel. Hils ham 

kærligt fra mig. Anna er ogsaa flink og har godt med Frihed for Tiden baade om Eftermiddagen og 

om Aftenen. Det er vist trods alt godt for os alle, at det ikke varer ved. Selv glæder jeg mig til snart 

at gense Jer, og hvis andre svigtede Jer, tør jeg i hvert Fald svare for Don. Bare den ikke flaar Jer 

Levende, naar I viser Jer, for den har det selvfølgelig ikke videre morsomt for Tiden. I Morges 

startede vi alle fire (to- og firbenede) sammen. Jeg maa nu sige, det er en god Ting at have Børnene, 

naar man kommer hjem. Husk nu de Stiklinger, vi talte om, hvis der da er nogle, vi kan faa. Jeg har 
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plantet 20 Asters, men der kan godt være flere. Gastønde til Ovnen er bestilt, men det varer lidt, før 

den kan fremtrylles, da den skal sendes fra Sverige. Ellers har jeg intet særligt at berette om. I Dag 

skal vi altsaa til Balles. Jeg skal nævne det med Ryslinge. Havde nu blot Din Mor været Raad 

endnu, saa kunde det maaske have været arrangeret. Hvor havde det været morsomt, om de kunde 

være kommet der. Men naar Nic ikke engang er her, er det vel haabløst. Jeg tror, Du skulde skrive 

en Lykønskning til Margrethe. Plejer vi at udveksle Gaver? Jeg glemte naturligvis Dagen totalt, og 

det blev ikke videre naadigt optaget, tror jeg nok. Sig selv lig laante hun Mælk her i Søndags, men 

det var kun heldigt, da vi havde faaet for meget. Kærlig Hilsen fra 

Snuser 

Hils Familien fra mig. 

8 Juni 1936 
Kjeld og jeg var paa Krumstrup i omtrent 8 Dage, den Dag vi skulde rejse tilbage om 
Middagen, brækkede Kj. sig om Morgenen, saa jeg maatte ringe hjem, at vi først kom, 
naar han var rask. Men han klarede op hen ad Formiddagen, saa vi kunde rejse med 
Eftermiddagstoget, jeg kom saa lige hjem til om Fredagen d. 29 Maj at sende Knud i 
Pinselejr. Det var en eventyrlig kold og vaad Pinse, og jeg var nærmest fortvivlet over, at 
han var kommet af Sted. Første Nat havde det øset ned, saa de maatte ligge i en Lade, 
Lørdag Aften tog jeg op for at se til ham, og da modtog han mig med, at han foreløbig 
havde mistet Lommebog, Spejderbælte, Tandbørste og Madras, hans Sko var drivvaade, 
saa jeg fik ham i et Par andre, men ellers var den Aften herlig, og man maatte mene, det 
skulde være Begyndelsen til bedre Tider, og saa vaagnede vi med det væmmeligste Vejr 
Pinsemorgen. Mandag Aften vendte han tilbage, og havde ingen Skade lidt, de forskellige 
tabte og bortkomne Ting, var efterhaanden dukket op paa nær Spejderbælte og 
Lommebog, det havde ikke været koldt, skønt de holdt Storvask i Sjælssø kun iført 
Bukser, de havde faaet herlig Mad. Bøf, der var stegt i Regn skulde efter hans Beskrivelse 
være særlig gode. Lejrlivet havde i det hele taget været glimrende, men for Knud er der 
altid noget at ærgre sig over, og det var der da ogsaa der, idet en af Ulveungerne, Bjørn, 
havde drillet. Men det er vist desværre et Karaktertræk hos ham, at der altid skal være et 
eller andet i Vejen, gaar han i en yndig Skov, er der myg, o.s.v. 
  Nu ligger Helle med Angina, men er dog feberfri i Aften. 

 
17 Juni 1936 

Knud og Kjeld vaccineret. 
22 Juni 36 

Saa har vi Sommerferie, de fik allerede fri d. 20. De klarede sig begge to fint til Eksamen, 
Helle havde 2 ug?, 2 mg+ og Knud 1 ug, 1 mg+, 1 g. Endnu mærker vi ingenting til 
Vaccinationen. Knuds Spejderhøvding ”Arne” har faaet overtalt Knud til at være med paa 
Lejr paa Langeland fra d. 1 til 11 August, med Løfte om at tale med den drillende Bjørn. 
For øvrigt er Knud kommet over i den anden Bande. Helle skal til Gjorslev ved 
Storehedinge fra 11-18 Juli med sine Spejdere. Helles Klasse er blevet delt, fordi den er 
for stor, og Helle er som den eneste af Hjertevenindeskaren kommet over i den nye 
Klasse, det er jo ikke morsomt, men Helle har et velsignet Sind, hun tager alt fra den 
bedste Side, og faar altid det bedste ud af det. Fru Kjær beholder hun. 

30 Juni 36 

Drengene fik lidt Feber af Vaccinationen, Kjeld laa i Sengen en Dag med 39, men var 
ovre det næste Dag og oppe, Knud havde kun nogle Streger, men var sløj nogle Dage. 
  Vi har haft Besøg af Pille og Merete, de kom til Kjelds Fødselsdag, Lørdag, og blev til 
Mandag. Fødselsdagen fejredes efter alle Kunstens Regler. Kl 6 startede vi, Pille kom Kl 
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12½, Jørgen Bache, som Kjeld har faaet til Ven var her til Chocolade, saa var vi 10 til 
Aftensmad, og 19 til Jordbær og kulørte Lamper i Haven og Tandlæge Bjerks med Tora og 
Agnete Høeg var her til Kaffe. I Mandags var vi i Lillerød [hos Bodils]. 

14 Juli 1936 
Lørdag d. 11 Juli drog Helle i Spejderlejr, hun startede fra Kirketorvet sammen med 65 
andre i to store Biler. Vi havde Kort fra hende i Dag, hun er henrykt, og bader 3 Gange om 
Dagen. I Morgen tager Drengene og jeg til Dragør og skal bo nogle Dage paa Kroen, saa 
de rigtig kan faa Lejlighed til at bade. 

16 Juli 1936 
Vor Dragørtur blev en ren Fjasko, fra vi kom der øsregnede det, og Kroen, vi skulde bo 
paa, var absolut ikke lækker, vi skulde bestige en bedre Hønsestige, for at komme op paa 
Værelset, der skulde Drengene have sovet i én Seng, men da jeg forudsaa, at det vilde 
ende med Spektakel, laa Kjeld og jeg sammen. Dynerne var som fyldt med Sand i Stedet 
for Fjer, men til alt Held opdagede jeg et Par Tæpper i et Skab, som vi i Stedet tog over 
os. Haandklæder, Glas og Potte var ukendte Ting, saa jeg maatte tømme den ene 
Vandkande, og bruge som Potte, og da den var rigelig brugt væltede Knud den ned i min 
ene Sko. Saa havde jeg faaet nok, saa flygtede vi hjem. 

24-8-36 
Vi har nu atter optaget Skoletilværelsen efter en bevæget Sommerferie. D. 31 Juli sendte 
vi Knud af med Spejderne til Langeland, han mødte ved Stationen Kl 5½ i den aarle 
Morgen, og drog til Tranekær, hvor han boede i Telt. Dagen efter rejste vi andre til 
Krumstrup. D. 9 var det Forældredag i Lejren, og Johs og jeg tog fra Svendborg til 
Rudkøbing, nød Smørrebrød i Hotel Langelands Have og kørte saa i Rutebil til Tranekær, 
hvor vi fandt ”Musvit” i bedste Velgaaende om end temmelig beskidt. Vi boede paa 
Tranekær Kro om Natten. D. 10 tog vi til Lohals og Hou, d. 11 kom alle Ulvene til Lohals, 
de skulde med ”Tranekær” til Korsør og videre hjem, Knud tog vi med os med Lundeborg-
Færgen, og fra Lundeborg med Bil til Krumstrup. Johs og Helle boede de første Dage hos 
Mogens, og vi var alle sammen dernede til Meretes Fødselsdag. Knud har i den Grad 

udviklet sig i Ferien, har taget 4-5  paa, men megen udviklet Virkelyst og ikke udpræget 
Artighed følges desværre ad. Men Lejrlivet havde han klaret stolt, og havde ingen særlige 
Beklagelser over Drillerier, men sluttet sig til nogen havde han heller ikke. Dog tror jeg 
”Arne” har vundet hans Tillid. Desværre holder samme ”Arne” nu op at være Fører. 
  Paa Onsdag d. 26 skal Skolen paa Skovtur. 
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9 Sept 1936 
I Lørdag d. 5 var jeg med Børnene først i Biografen i København til ”Gullivers Rejse” og 
dernæst i Tivoli, begge Dele var Kjelds første-Gangs-Oplevelse, Biografen var lidt af en 
Skuffelse, men Tivoli overgik hans dristigste Forventninger, og han gik paa alle Kørsler og 
Sejladser med krum Hals, kun da han i Balje forsvandt ind under Rutsjebanen, raabte han 
”jeg vil alligevel ikke”, men da hang han rigtignok paa den. Og det gik ogsaa godt. 
 

28 Oktober 1936 
Knuds 8 Aars Fødselsdag forløb uden Lemlæstelser, han medførte 9 ligesindede lige fra 
Skole. Jeg mente at have været genial, idet jeg ved hver Plads anbragte en gul Sodavand 
med Navn paa og Sugerør i, dette Rør virkede imidlertid som Springvand, naar de havde 
suget lidt og saa holdt op, stod det op af Røret, det var meget spændende og Dugen flød. 
Saa gik den vilde Jagt til Johs Kl 4½ kom hjem og viste dem Film. 
  Johs’ Fødselsdag gik af i Stilhed, Knud havde købt en Spejderkniv til ham, Helle to 
Chocoladeflasker med Liquør. Poul, Margrethe, Svigermor var her til Chocolade, vi 
inviterede Poul og Grete til ”Melodien, der blev væk” om Aftenen. 
  Min Fødselsdag var ligeledes fredelig. Det var Efteraarsferie. Aftenen før opdagedes det, 
at Kjeld ingen Pakke havde til mig, men Johs havde lige købt Konvolutter, og de blev 
pakket ind, og flere Gange i Aftenens Løb sukkede jeg over Mangel paa Konvolutter, og 
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hver Gang opførte Kjeld Krigsdans. Knud havde købt en Bog ”Indian summer” til mig, jeg 
har ham lumsk mistænkt for, han troede det var Indianerhistorier. Helle havde syet en 
Bakkeserviet, sømmet i Kanten paa Maskine, og saa fik jeg to Naale til at sætte i Kraven, 
forestillende en Hund og en Fodboldspiller, den sidste var jeg særlig indtaget i. Grete var 
her til Frokost, derefter gik jeg i Dyrehaven med Børnene + Grete Holm og Kirsten 
Brummerstedt. Svigermor og Vivi var her til Aften.  
  Helle var paa Lejr i Efteraarsferien d. 17-18-19. De var i Værløse, et dejligt Sted. Vejret 
var rædselsfuldt. I Gaar blev Poul og Grete gift, i Morgen venter vi dem, Onkel Svend, Ole 
Beyer [Gretes bror] og Kirsten til Middag. D. 5 Nov. fejrer vi Svigermors 75 Aars 
Fødselsdag hernede. Kjeld interesserer sig stærkt for Liv og Død for Tiden. Han sagde en 
Dag til Svigermor ”Hvornaar dør du Farmor, naa, det gør nu ingenting, der er nok en, der 
vil arve din Stilling.” Ligesom han bebuder, ”at naar Onkel Carl dør, skal Knud arve hans 
Stilling og bygge Broer over det hele.” Helle har to Gange optraadt ved 
Spejderunderholdning, jeg har lavet en Grønsmuttesang, som de sang og ellers optraadte 
hun i Knuds Tøj, han blev noget forundret ved at se det optræde ”det er vel nok frækt”, 
hørte jeg fra ham. En anden Gang fremsagde hun ”Konen med Æggene.” Helles store 
Nummer paa Skolen er at skrive Stile, de bliver gerne læst højt. 
 
Bodil til Grete 

Kimmerhuset d. 2/11-36 

Kære Grete! Tak for Brevet i Lørdags! Din Bemærkning om, at ens Mening helst skal være ens til 

begge eller alle Sider, forstaar jeg ikke rigtig. Saa vidt jeg ved, har jeg skrevet det samme baade til 

Dig og Mor, det eneste, der afviger fra hinanden er, at til Dig skrev jeg, at Harders [Kirstens vært] 

gjorde et ret vigtigt og overlegent Indtryk, det maa jeg indrømme, det skrev jeg ikke til Mor, da jeg 

Dagen før fik et saa fortvivlet Brev fra hende, hvor hun beder mig mg. skrive, hvad vi synes om 

ham. Ser Du det gjorde jeg, saaledes: ”Han var saamænd rigtig flink, kom med en stor Æske 

Chocolade til mig, var høflig og beleven, men var maaske lidt storsnudet og overlegen, men det kan 

jo være hans Natur.” Andet skrev jeg ikke, og andet har jeg vist ikke modsagt mig selv i. Jeg 

nænnede ikke at skrive andet hjem, da jeg jo saa vidste, Mor yderligere vilde blive ophidset. Mon 

der saa er mere, jeg tror det ikke, i alt Fald kan Dres og jeg ikke huske andet, han har set hvert et 

Ord, jeg har skrevet i begge Retninger, for at jeg senere kunde undgaa Misforstaaelser, men det 

lykkedes aabenbart ikke helt. Naar der skal skrives frem og tilbage om saadan en Sag, bliver der 

næsten altid Kludder, men lad os saa haabe, vi er enige eller rettere forstaar hinandens Meninger. 

  Jeg tager til København paa Onsdag Eftermiddag, hvor jeg vil ligge aner jeg ikke, formodentlig i 

Badekarret det meste af Tiden. Det bliver rart for begge Parter at faa de Par Dages Ferie. Vi ses jo 

nok paa en eller anden Maade, skønt Du faar vel nok saa travlt til det store Gilde, I skal have, saa 

Du daarligt kan naa at trække Vejret, og bagefter er der jo nok lidt Tømmermænd der skal plejes og 

passes. Men vi kan da i alt Fald tale om det. 

  Kirsten var her Lørdag, hun har syet en ulden Kjole til mig, den sidder saa glimrende, hun er 

fænomenal dygtig til at sy, og det er virkelig en ret indviklet Facon, og saa gaar det saa hurtigt for 

hende. 

  Det er sandt, tusind Tak for Billedet, det er udmærket, ganske vist ser jeg skævhovedet ud, men 

det kan Fotografen vel ikke gøre for. Jeg har ogsaa taget nogen, men da Filmen var sat galt i, blev 

der kun noget ud af de tre Film. 

  Vi har faaet taget Døren af, der er  mellem Spisestuen og Dagligstuen, den skyggede saadan, at 

den ene Halvdel af Huset laa i Mørke, saa har vi i Karmen hængt Gardiner fra Havedøren i Granly, 

saa vi kan trække dem for om ønskes, det ser glimrende ud. 
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  Vi skal have hængt en Lysekrone op i Spisestuen over Bordet, der mangler i høj Grad noget, den 

skal være meget primitiv, nemlig laves af et lille Vognhjul, der skal pudses af o.s.v. og hænges op i 

Jernkæder, og saa skal der stikkes Stearinlys ned i selve Hjulet, det vil nok komme til at se morsomt 

ud og højst usædvanligt. 

  Skovløberen er stadig syg, det er en Kirtel paa Blæren, han har, han har gennemgaaet de samme 

frygtelige Undersøgelser som Johs. Forleden Dag skrabede de Kirtelen væk, men har selvfølgelig 

nok ikke faaet det hele med, saa det ender jo nok med Operation. Hvis han ikke ligefrem dør, bliver 

han foreløbig her, han arbejder jo ikke saadan med, men fører Skovens Regnskaber, foruden han saa 

gaar og smaapusler med sit lille Landbrug. Kommer han ikke over det, skal Skovrideren nok 

fortælle os, om vi skal blive eller ej, men vi haaber inderligt, at Skovløberen igen snart er paa 

Benene. 

  Sinka lever dog stadig, i Gaar var den borte fra tidlig Morgen til sen Aften, jeg gad vide, hvor den 

flakker om. Bare der var nogen, vi kunde forære den til, men der er jo ikke een, der vil eje saadan et 

Kræ. 

  Hvor er dog Vejret pragtfuldt, jeg agter at køre til Roskilde i Dag, det jeg skal have derinde, kunde 

jeg sagtens faa bragt herud, men saa faar jeg den Tur. 

  Dres arbejder i disse Dage lige herved, saa han er hjemme til Frokost Kl. 9, til Middag Kl. 12 og 

Eftermiddagskaffe 2½, det er saa hyggeligt at have ham hjemme saa tit. 

  Vi var lige et Smut inde hos Fru Muus forleden Aften, Dres skulde ind at snakke med Henning 

[Muus, Meretes bror], som var der, om turen til Fyn. Det kan være, D. kan køre med ham fra Sorø, 

derom skal vi have nærmere Besked i Morgen, det vilde være rart for ham. Henrik skal have Sinka, 

Jo-Jo tager jeg med, Hønen og Katten passer Aspiranten, saa gaar det jo sagtens. 

Saa ved jeg ikke mere. Hils Alle! 

Mange venlige Hilsener fra baade to- og firbenede her. 

Din heng. Bodil.  

2. Februar 1937 
I December var her Influenzaepidemi over hele Landet. Alle tre Børn og jeg laa paa én 
Gang, Johs blev syg nogle Dage før Jul, og laa Juleaften, d.v.s., han kravlede op for at se 
Børnene ved Juletræet. Vivi laa paa Sygehuset af Nyresten, saa Svigermor var vor eneste 
Gæst. Sidste Aar gjorde Johs Vrøvl over, at jeg havde købt for stort et Juletræ, og mens vi 
pyntede Juletræ (denne Gang I mindre Format) spurgte Kjeld gravalvorligt ”Hvorfor gør 
Far ikke Vrøvl i Aar?”, og jeg svarede lige saa alvorligt ”Fordi han er for syg.” Vi havde en 
meget stille Juletid, fordi Johs ikke var rask. Børnene morede sig med at løbe paa 
Rulleskøjter i Kælderen. Nytaarsdag var vi hos Margrethe til Middag, Lotteri og Fyrværkeri. 
I Januar og til i Dag har vi haft voldsomt Vintervejr, med en forrygende Storm og Frost, 
Børnene har været paa Skøjter næsten hver Dag, alle andre Steder undtagen her omkring 
har der været Togstandsning p.Gr.a. Sne, men vi har kun en ubetydelig Smule. 
  D. 24. Jan. var jeg med de store til Elverhøj paa det kgl. Teater. Det var en stor 
Oplevelse, Ulla og Johs. Poulsen spillede Kongen og Agnete. Da jeg fortalte Helle, at det 
foregik der, hvor de havde været i Sommerlejr, spurgte hun ”om vi ogsaa kunde se deres 
Hytte.” D. 16 var vi til Spejderfest hos Knuds Spejdere. Han har vundet en Sølvplade for at 
gaa 90 km. 
  Paa Lørdag d. 6 Febr. skal vi have Fastelavnsfest. Bror Keller (Poul kunde ikke) 
Brummerstedterne, Tora, Britta og Grete er bedt til Kl 6 til Aftensmad, saa skal de slaa 
Katten af Tønden, se Film og endelig har jeg købt en lille Ting til dem hver, som de skal 
søge efter i hele Huset, de faar udleveret en Pakke, hvor paa der staar ”søg et eller andet 
Sted”, og naar de saa kommer der, skal de søge et andet Sted. De er bedt i Dragter. 
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8. Febr. 1937 
Agnete har i Dag faaet en lille Pige, hun ligger paa Lucasstiftelsen. Helle og jeg var ude for 
at se til Dydyt, som ligger der efter en Abort, og som har Fødselsdag i Dag, og vi saa lille 
Frk. Staggemeier 3 Timer gammel. 
  Vi har holdt Fastelavn i stor Stil. Knud startede Fredag med at være til Fødselsdag og 
Tøndeslagning, hvor de var 20 Drenge. Her gik Fastelavnsfesten aldeles programmæssigt 
og glimrende. Søndag var de i deres respektive Spejderhytter, Helle blev Kattekonge, og 
fik 3. Præmie for Udklædning, hun var Cowboy. (Skibukser, Knuds Skjorte, et trekantet 
Tørklæde, et rødt Trækgardin som Sjærf og en stor Hat lavet af en Papæske). I Dag har 
de slaaet Urtepotter i Stykker hos Margrethe.  

 
14/2-37 

Helle og jeg har væddet om hun bliver gift eller ikke. Hun skal give mig 2 Kr paa sin 
Bryllupsdag, eller jeg hende 2 Kr paa hendes ugifte 35 Aars Fødselsdag. 

22 Marts 1937 
Knud ligger i Sengen med ”Røde Hunde”, vi troede først, han havde Skarlagensfeber, men 
slap med Skrækken. Helle skal til Afdansningsbal i Aften, det skulde Knud altsaa ogsaa 
have været. Hun skal danse Solonummer paa Taa. Johs kan desværre ikke komme med, 
da det er Mandag og ovenikøbet er der Rigsdagsmøde. 

11 April 1937 
I Morgen er Helle 10 Aar, jeg kan næsten ikke forstaa det, og jeg tør nok sige, at man 
bliver ikke mindre Glad for hende med Aarene. Hun og Knud har faaet Cycle i Dag, Knuds 
er Forskud paa hans Fødselsdagsgave, Helle kan cycle, hun har lært det paa 
Venindernes, Knud mente, at han kunde, og da det viste sig, at han ikke kunde, 
tudbrølede han af Skuffelse. Helle er p.t. paa Grund af daarlige Hæle, vist nok af 
Overanstrengelse ved Ballet, fritaget for Gymnastik, saa vi kan holde Fødselsdag i Fred og 
Ro, til hun skal af Sted 8 3/4 . Vi har fra d. 7 til i Morgen haft to sønderjydske Piger 
boende, de er 77, der bor rundt om i Gentofte, og som skal se Kbh, og Nord og 
Sydsjælland. Værtsbørn fik tilbudt en Fridag fra Skolen for at gøre en Tur med dem, og i 
Gaar var Helle og Knud med dem paa Kronborg og Frederiksborg Slot. Det første alle fire 
fortalte, da de kom hjem, var, at de havde set en Flagermus! 
  Kjeld er ellers den, der nu leverer de bedste Morsomheder, naar undtages, at Helle 
undrede sig over, at en eller anden intet ”Paradisæble” havde, det skulde være 
”Adamsæble”! 
  Den lille siger, og saa læsper han paa ”s’erne”, ”Du kan sagtens Mor, naar du drømmer 
stygt, kan du lige kravle over til Far, jeg skal ud paa Gulvet for at komme over til dig.” I 
Gaar spurgte han, om han maatte faa et Batteri? ”Nej”. Så løb han til sin Far. ”Nej”. Saa 
igen til mig ”Moar, maa Far bruge sine Penge til hvad han vil?” ”Jo-o-o-o”, saa igen ned til 
Johs ”Far, du maa godt!” Han fik for øvrigt det og en Klokke paa sin trehjulede Cycle, da 
de store fik Cyclerne. Knud syntes ganske vist, at det var ”raat”, han skulde nøjes med en 
Klokke, men han var mindst lige saa lykkelig. Dagen før Skærtorsdag d. 24 Marts, var han 
paa Rundetaarn for første Gang med Johs. Forleden Dag bebrejdede jeg ham, at han 
sagde ”han” om sin Far, han grundede lidt, saa spurgte han ”Du vil da ikke ha’, at jeg skal 
sige ”hun”. – Helle skal for første Gang holde sin Fødselsdag inden for rimelige Grænser, 
her kommer 7 Veninder, Kirsten Brummerstedt, Kirsten Kristensen, Tora Bjerk, Grete 
Holm, Agnete Høeg, Lise Hannov og Britta Larsen. En af Paaskedagene var Børnene med 
henne hos Margrethe, hvor Jens W., Mudde og Dydyt tog sig af deres Underholdning, da 
den var paa Højdepunktet, gik det meget livligt til, saa Kjeld sagde ”nu tror jeg, jeg vil ned 
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og kæle lidt med min Mor.” Knud kom splintrende hjem fra et Spejdermøde en Dag, og 
raabte ”Mor”, saa Huset var ved at vælte, han havde vundet et Mærke, med Ret til at bære 
samme, da der ikke var mere Begejstring at klemme ud af mig, spurgte han ”hvornaar 
kommer Far?”, ”ikke før du sover”, (vi skulde ud om Aftenen), da vi kom hjem, laa Blusen 
med Mærket udbredt paa Johs’ Skrivebord. 
  Helle var med Brummerstedts i Kirke til Hans-Christians [veninden Kirstens bror] 
Konfirmation. At H-Chr. skulde i Kirke svirrede stærkt i Kjelds Hjerne. ”Skal han da 
begraves, eller skal han giftes”, spurgte han. Og da Helle kom hjem forhørte han, ”om der 
ogsaa var Tombola”. Tombola og Kirke er nemlig stærkt sammenknyttede i hans Erindring 
fra Addas Basarer i Davidskirken, han sagde ogsaa midt under Gudstjenesten Juleaften 
for et Aar siden ”Det var deroppe vi ”vindede”, og pegede mod Orglet. 
 

d. 18 April 1937 
Kjeld dyrkede Rundetaarns-Minder forleden Morgen, han gennemgik hvilke Taarne, han 
havde set nedefra, og endte med ”Skydetaarnet”, ”hvad er dog det for et?” spurgte jeg. 
”Det er det, der snor saadan”, svarede han. ”Mener du Børsen?” forhørte jeg, ”naa, jeg 
troede, det hed ”Bøssen”, det var det, der var blevet til Skydetaarnet. 

23-4-37 
Vi skal til Barnedaab med efterfølgende Frokost hos Agnete, d.v.s. det første er Agnete 
Mor til, det andet Adda. Helle skal med. Knud er til Spejdermøde, det er St. Georgsdag. 
  Jørgen Bache er blevet opereret for Brok, og da jeg sagde til Kjeld ”Hvad synes du, 
Jørgen ligger paa Sygehuset”, svarede han ”Hva’ skidt, jeg gider jo ikke lege med ham 
alligevel.” 
 
Grete til Johs 

Onsdag [Krumstrup 23/6 1937] 

Kære Johs! Saa har vi altsaa naaet Vejs Ende, Vejret er jo sørgeligt, i Gaar øsede det ned hele 

Dagen, og i Dag ser det ikke ud til at blive bedre. Men indendørs har vi det paa det bedste. Rejsen 

gik storartet, vi havde det selskabeligst og fyldte en hel Kupe, der var ikke mange Rejsende, men vi 

var der et Kvarter forsinkede, inden vi naaede Ryslinge, hvor Onkel Poul var efter os. Det er 

morsomt at se hele Forandringen her, det er aldeles yndigt begge Steder [hos mormor i 

hovedbygningen og fam. Poul i Fløjen]. Mors Kahyt er meget hyggelig, og vi bor rart i Centrum op 

ad Køkken, Badeværelse og W.C. og Spisetuen, jeg synes næsten al den øvrige Lejlighed kunde 

undværes. Poul og Gretes Lejlighed er dejlig, det er store hyggelige Stuer, Grete selv ser rask ud og 

fylder godt i Landskabet og Humøret er ogsaa godt, hun er nu sød og hyggelig. De var til Middag i 

Spisekrogen i Gaar, Dyresteg (der er skudt en Buk) og Jordbær, ikke egen Avl, men de køber 

Kæmpebær  i Kværndrup for 50 pr . Vi kom her til med god Appetit, den Madpakke, jeg havde 

smurt til at forlyste os med, havde jeg aabenbart glemt, for da vi velbehagelig satte os til Rette i 

Kahytten, og skulde til at delikatere os med Sukkermader, var de der ikke, det er ikke saadan at 

komme saa tidlig af Sted. Helle tjente 10 Øre, for at passe en lille Dreng om Bord, mens Moderen 

gik paa W.C., Helle kan blive Barnepige, hvor hun viser sig. Mogens har store Planer, han ligger i 

Underhandling om at købe Christian Rytters Gaard, der er 30 Tdr. Land, 5 Køer og nogle Heste. 

Rytters skulde blive boende, saa længe de lever, i Stuehuset. Saa faar Merete Folkehusholdning og 

skal have 2 Piger, bare hun kan klare det. Jeg har talt med dem i Telefonen, men endnu er der ingen 

Indbydelse [til Oles dåb] tilflydt os. Børnene er her og der og allevegne, det var godt, jeg i hvert 

Fald fik Gummistøvler med. Helle har været huslig, Drengene er i Staldene, det er ikke det rene 

47,11, de lugter af, naar de kommer ind, der er Kattekillinger i Kostalden, og ingen Køer om 

Formiddagen, saa der er de for det meste at finde. Da Kjeld hørte, at vi skulde ha’ Jordbær i Gaar, 
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spurgte han ”om de var løse”, vi saa i Aanden en Flok tøjrede, men han mente altsaa i Modsætning 

til syltede. Jeg vilde ønske, Knud havde den samme medfødte Opdragelse som de to andre, hvor er 

han dog langt den besværligste af dem. Men ellers er vi jo ikke kommet saa langt i Oplevelserne 

endnu, du skal snart høre igen, jeg haaber du og Frk Geert har det hyggeligt. Mon Kaninerne 

overlever dette Vejr. Mange Hilsener, lille Snuser, fra dine Poder og din Snus.  

 

 

Indlagt maskinskrevet brev fra Helle 

kære Far 

du kan tro vi har det degligt, Knud, Mor og Kjeld ligger i det grønne Gæsteværelse, Frk. Plange i 

Moster Kirstens gamle Værelse helt oppe paa Kvisten og jeg i det Værelse som du sidste Sommer 

sad og skrev i. 

  Vi var meget uheldige med at glemme i gaar først fik jeg, som du jo ved, ikke min grønne Blæser 

med. Saa opdagede jeg at jeg heller ikke havde faaet Kjeldsens Fødselsdagsgave med, og da vi kom 

op paa Færgen havde vi glemt den store Madpakke som Mor havde smort. 

  Hvis det er at du har sent Blæseren skal du ikke sende Bogen til Kjeldsens Fødselsdag, men hvis 

du har ikke gjort det vil du nok være sød at lægge den ind i Blæseren. 

  Bogen ligger til venstre paa mit Skrivebord og den er graa. Paa Søndag kommer alle Pillerne og 

fejrer P.F.s Fødselsdag det bliver sjovt at se Ole. 

Hilse nu Frk. Gert, Don og Kaninerne mange gange. 

Og et stort Kys fra Helle. 

 

Grete til Johs 

Fredag [Krumstrup 25/6 1937] 

Kære Snuser! Selv om jeg endnu ikke har haft et Livstegn fra dig, skal du have en lille Smøre, vi 

længes ellers efter at høre Karakterbogs-Resultaterne. Nu har vi da faaet Tørrevejr, men synderlig 

varmt er det ikke, det har været 4 i Nat, men Ungerne kan være ude, og det er vigtigt. De morer sig 

herligt. De har malket, siddet paa Toppen af en Trillebør Grøntfoder, set en Kalv komme til Verden. 

Forleden blev de gennet ind, da Hingsten skulde ud, de havde mange Gisninger, hvorfor den skulde 

ud, saa sagde Kjeld, ”jeg tror, den skal parres.” I Gaar hørte jeg Kjeld med streng Alvor sige til 

Knud ”Du maa vænne dig af med at gaa paa Tante Gretes W.C., det er ikke der du er inbeteret.” I 

Aftes var vi i Cirkus, det foregik i Ringe, Mor, Poul, Ungerne og jeg, vi var sammen med Fru 

Mørk-Hansen, Frits og Mourits. Det er 16 Aar siden, jeg var til den Forlystelse sidst, og der skal 

mindst gaa 16 Aar, før jeg skal der igen. Slutningsnummeret var 5 store Tigre, der sprang gennem 

Tøndebaand og deslige, før de kom ind meddeltes det, at for et Aar siden overfaldt de 

Tæmmersken, saa hun laa paa Hospitalet 3 Mndr. og hvis du vidste, hvor de knurrede og hvæsede 

og var arrige, jeg havde Kvalme af Rædsel, og Fru M.H. kneb Øjnene i og sagde: ”det er 

væmmeligt, det sku’ forbydes”, men Børnene er jo ikke ligefrem sentimentale, de nød det, men Kl 

var 11, før vi var hjemme, men hele Flokken sov til 8 i Morges. I Eftermiddag skal vi til Pillerne, vi 

skal køre Kl 4 og spise til Aften dernede. I Gaar Eftermiddags var jeg i Ringe for i den stedlige 

Legetøjsforretning at faa Fødselsdagsgave til Kjeld, men det var haabløst, saa jeg ringede til 

Svendborg efter noget, den saa stærkt ønskede Sporvogn er ikke til at opdrive, saa den maa han 

have af dig, naar vi kommer hjem. Nogen større Sum har jeg ikke sat i Foretagendet, han faar nogle 

Trædyr til 2,25. Poul var i Odense i Gaar, Frk. Plange kørte med derud, hun kommer først paa 

Mandag, hun gaar og drysser saa underlig om her, der er jo ikke meget at lave, og at faa lidt ud af 

Landlivets Glæder, har hun ikke Begreb om. Og Grete havde set hende sidde i Haven forleden og 

tude, saa det er nærmest en Lettelse ikke at have hende, Vi havde Visit af Edel Dilene-Andersens 

Forældre forleden, de bor p.t. i Ryslinge, de kom fra Forhaabningslund, Esthers Mand, var kun paa 
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prøve i Nakskov, og den har han aabenbart ikke bestaaet, for han er kommet derfra, de har overtaget 

en lille Købmandsbix i Lunde, Statsrevisoren er næsten helt fra det. Han skal have sagt, at hendes 

Bryllupsdag var den ondeste Dag i hans Liv. Da Fru Petersen havde indbudt til Bryllup, havde hun 

tilføjet ”De ve’ nok, at De ska’ komme i Complet”, (Kjole og Frakke der passer sammen), det synes 

jeg nu ellers, de kunde lade Gæsterne om. Og til Faber havde hun rent ud sagt, at hun ventede, han 

ga’ Brudeparret et Gulvtæppe 20x20, og da nogen havde undret sig over Størrelsen, havde hun sagt 

”saa ka’ jæ’ faa en Stump a’et.” Jeg tør nok sige, det er noget, der har sat Sindene i Bevægelse paa 

Egnen. Mors lille hjælpende Aand paa 14 Aar er blevet Højveninde med Helle, hun er her ellers 

bare om Eftermiddagen før til Spisetid, men til Ære for Helle møder hun Kl 3, og saa leger de. At 

der skulde gaa noget fra os ved den ny [Hus]Ordning, er paa det absolutteste Lyv, baade Grete og 

Poul er noget af det flinkeste, det er netop saa hyggeligt med de to Husholdninger og Visitter, jeg 

kan mærke, Grete er glad ved at have os. Børnene er søde, Knud er faldet til Ro, alting interesserer 

ham paa det voldsomste, og de er morderlig fine Venner med Fodermesteren, Mor vilde have haft 

ham med paa Spadseretur i Gaar, men han svarede ”det kan jeg ikke, for vi har ikke faaet bundet de 

sidste Køer endnu.” Blayeren fik vi i Gaar, Frk. Geert er da ikke kommet længere, end at hun 

underskriver sig ”Frøken Geert”. Haven er sørgelig at se paa, den ligner en Ødemark, hele den ene 

Græsplæne er taget ind til Fjerkræ, paa den anden er Græsset himmelhøjt, jeg har aldrig set den saa 

forsømt, Urtehaven er holdt, der har Grete kommanderet Pigerne ned i. Til Søndag er her modne 

Jordbær, her bliver Oceaner, og det er nogle kæmpestore nogen.  

  Mor og Grete har i Samling købt en støjfri Støvsuger, det er et pragtfuldt Apparat. Mogens’ 

Gaardkøb er gaaet i Staa, Christian Rytter er umulig at handle med, han aner ikke hvad Rente er, og 

efter møjsommelige Forklaringer og det hele var sat paa Papiret, vilde han ikke skrive under, saa nu 

er det hele sat i Bero indtil videre. Hans Kalkunkyllinger dør, paa Gr. af Kulden kravler de saa tæt 

sammen, at de kvæler hinanden, 6 døde forleden Nat. 

  Saa tror jeg næsten ikke, jeg ved mere denne Gang. Saa er Redaktøren [Thalbitzer] vel kommet 

igen, og du har bedre Tider. Skal sige fra din Svigermor, at du er velkommen her naar som helst. 

Har du opdaget den nye Telefon, der sidder et Bananstik i, gennem det er der Forbindelse til den 

gamle Telefon, som ikke virker, hvis det falder ud. Den Ny skal først i Brug til December. Hils 

Geert. 

Din Grete.  

 

Grete til Johs 

 [Krumstrup 26/6 1937] 

Kære Snuser! Tak for Brevet i Dag, hvis du vidste, hvor jeg er glad for at faa Brev fra dig, vilde du 

ikke lade dem være altfor sparsomme i kommende Uge. Og saa hjertelig til Lykke med vort fælles 

Barn [Kjeld 27/6], du kan tro, vi gaar ikke hen og glemmer, at han har Fødselsdag i Morgen. Som 

Børnene nyder Landlivet, det er helt over sig selv i Aar, nu er den bitte jo ogsaa for første Gang i 

Aar paa slap Line herovre, han er alle Vegne, de rider fra og til Marken alle tre, kører paa 

Grøntfodertrillebører, og du kan glæde dig til at høre Circusoplevelsen af Kjeld, Haaret stritter 

ligefrem naar han dyrker Minder. Nu i Dag er Vejret dejligt, det er første Dag, det er varmt, og som 

jeg har frosset de andre, man mærker Kulden mere ude end hjemme, hvor man har noget at bestille. 

I Gaar var vi hos Pillerne, vi splejsede til ”Arne”, der kørte os derned, det er en lidt dyr Fornøjelse, 

han ta’r 8 Kr for en Tur. Lillebror [Ole] er ikke køn, det maa jeg indrømme, og saa overfodrer hun 

ham, saa han ustandselig gylper Ost op, men velskabt og buttet, saa han kan blive en stor Skønhed 

med Tiden, men p.t. maa jeg om end nødig slutte mig til Pouls Udtalelser. Pille er heller ikke paa sit 

Højdepunkt, han er for tyk og taler stadig et Kaudervælsk, saa han omtrent er uforstaaelig, han var 

henrykt for Børnene. Der fortælles, at til Barnedaaben sad han ved lille Bord, saa var der en, der 

hilste paa ham (med Glasset), saa sagde Pille ”nej Tak, jeg er ikke tørstig.” I Morgen kommer de til 
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Chocolade og Middag. Du kan tro, de har faaet en yndig Spisestue, med Zhnetræspaneler, Dagens 

Clou var Rugemaskinen, hvor der var ved at komme Ællinger ud af, det var virkelig morsomt at se. 

Merete er saa nydelig, hun har vist godt af at faa Børn. 

  Gaard-Købet er atter i Gang, han ender nok med at faa den [Chr. Rytters gård]. Poul er til Dyrskue 

i Odense, og skal der ogsaa i Morgen. De har faaet en Szcheslovakier som Elev, det arme Øg kom i 

Gaar, han kan selvfølgelig ikke Dansk, men næsten heller ikke Tysk, han taler et eller andet slavisk 

Sprog i Familie med Russisk, han er der gratis i 2 Mndr. Poul havde sagt til Grete, at han vilde 

ønske ”Peter” kunde komme til at ligne Kjeld, saa sød og saa velopdragen. Helle bliver hos 

Morbrors, naar jeg rejser, han kører hende saa til Nyborg, naar hun skal hjem. Vi var hos 

Købmanden til Morgen, saa sagde Helle, ”det er ikke fordi vi ikke har det godt hjemme, men at gaa 

paa saadan en Vej med Marker, det er noget af det herligste.” Kattemoderen har faaet nok af alle de 

Barneplejersker, hun har flyttet hele Børneflokken, saa de ikke kan komme til dem. Du skulde 

invitere Bjerk til Middag en Dag, du skulde lære at rangle lidt af ham, med Maade, altsaa, I kunde 

gaa til Bakkerevuen sammen, var det ikke noget mon for Græsenkemænd. Vil du takke Farmor og 

Vivi for Kortet i Dag. Farmor kan da faa noget til at staa paa et Kort. Drengene fortalte mig lidt 

flove, at Kalven var kommet ud af Numsehullet, Teorien har de jo længe haft i Orden, derfor er det 

alligevel overvældende med Praksis, Knud spurgte om det da ogsaa var saadan med Børn. Hvad 

mon de egentlig har tænkt sig. Her er mange Jordbær, vi mener da at kunne blive bespist alle Mand 

i Morgen. Hvordan mon det gaar med vores? Du skriver ikke noget særlig om Filmen, det var ellers 

spændende at høre nærmere, hvor er det ærgerligt, at man ikke kan have dem siddende i Apparatet. 

Bodils Humør er efter hendes Breve at dømme lidt blandet, jeg maa sige, at jeg beundrer Grete, 

rolig og sød altid, bare det dog maa gaa godt for hende, og at hun ogsaa faar Barnet helskindet med 

hjem. Paa Mandag kommer Kirsten, gid hun nu vil lade være at sætte Lus i Skindpelsen, jeg kan i 

hvert Fald ikke fatte, at der skulde gaa noget fra hende med denne [Hus]Ordning. 

   Du fik mere ud af St. Hans end vi, vi glemte det totalt, Børnene var i Seng, saa kom vi i Tanker 

om Bodil, men det var saa koldt, saa vi hurtigt trak Næsen til os. Det var 4 om Natten, jeg tror, der 

er koldere her end hjemme. Nu laaner jeg Planges Cycle og ruller til Ringe med Brevet, saa du kan 

faa en Hilsen fra Fødselaren, naar du maa gaa Glip af ham selv. Det er rart at vide dig i saa gode 

Hænder. De forskellige Mennesker klarer jo deres Eksaminer fint, særlig morsomt er det da med 

Else. Her er en Tegning fra Helle af Trold, ”hun maa blive noget stort, tænkte jeg” o.s.v. De var 

meget interesserede i dit Brev. Hver Gang vi ser en Mælkebøtte tænker vi paa Kaninerne. Nu tror 

jeg nok, det varer et Par Dage inden du hører igen, ellers kunde du nemt tro, jeg var forelsket i dig. I 

Gaar fik vi Hachis til Middag, Kjeld spurgte i dyb Alvor ”er det Ko-Marmelade.” Dermed er den 

Ret døbt for Tid og Evighed. Mange Hilsener, dine Børn og din  

Kone. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Gent. 27/6-37 

Kære Snuser! Som Tak for Dine fyldige Rapporter om Jeres Gøren og Laden maa jeg vist have 

sendt Dig et Par Ord. Jeg har idag spist Middag hos Margrethe og skal nu til Aften hos Mor. Vejret 

er pragtfuldt, og Frk Geert nyder det i Hundested. Jeg glæder mig ogsaa over at høre, at Børnene 

har saa meget ud af deres Landophold. Ja vist er Landet noget helt for sig selv, men mon man ikke 

netop nyder det dobbelt, naar man kun har det en Tid og netop den allerbedste om Sommeren. 

Trods alt har lidt Variation dog ogsaa sin Berettigelse, og vor Boplads har sine Fordele med 

Skolegang og meget andet. Snart vil det forhaabentlig ogsaa vise sig, at et Ophold ved Stranden 

[ved Sejerøbugten] ogsaa er værd at tage med saavel som de forlystelser, Spejderlivet har at byde 

paa. Jeg synes, det er storartet for dem, at de kan faa Tid til at tage det hele med. Filmen? Jo den var 

skam ikke saa daarlig, vel nærmest middelgod, jeg glæder mig meget til at fremvise den. Den 
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rummer f. Eks. Billeder af Lærere og Skolekammerater og et Afsnit: Kjeld som Gentleman. Jeg kan 

for øvrigt fortælle Dig, at Inger Elisabeth [Staggemeier] eller hvad hun nu hedder har faaet sit første 

Filmtilbud. Efter at hun var blevet Kehlet-seret [fotograf Kehlet] blev den smarte Hem saa 

begejstret for hende, at han ringede og spurgte, om han maatte laane hende til en Film. Honorar 10 

Kr. Tilbuddet blev dog afslaaet, da det jo ikke var særlig rart at overlade hende til de andre 

medvirkende. Ny Sensation: Jørgen og Dydyt er startet paa en udenlandsk Biltur som 100% Gæster 

hos Ingeniør Fogtman med Frue (Du ved Dydyts Beundrerinde). Til Gengæld har Carl og Co. 

afbrudt Forlovelsen med den farlige Frue. Knuds Karakterbog har jeg ikke modtaget. Maaske er den 

heller ikke fuldt saa læseværdig, men hvor skal den komme fra? Hvis Krumstrup-Haven er forsømt, 

kan I til Gengæld glæde Jer til en fin Have herovre. Jeg faar den nu sat istand og vil bl.a. selv klippe 

Hækken. De vilde Roser skal dog have Lov at sidde deres Tid ud. Jordbær bliver her ikke mange af. 

Syltning tror jeg ikke, der kan blive Tale om. Vil Du takke Svigermor for Indbydelsen til mig. Jeg 

kan dog ikke komme, da Lund rejser samtidig med at Th. kommer tilbage. Det hele skal jo passe 

ind i hinanden, og jeg gaar ud fra, at Du hellere vilde have mig ved Stranden end paa Krumstrup. I 

øvrigt vilde jeg naturligvis meget gærne have set de store Forandringer, der er sket, siden jeg var 

der sidst. Jeg maa jo haabe, det ikke varer alt for længe, før en Lejlighed viser sig. Det glæder mig, 

at min yngste Søn falder i Smag. Jeg haaber ogsaa, at Knud er flink. Hils dem begge tillige med den 

store Skat, som det jo altsaa varer et Stykke Tid, før jeg faar at se igen. Mange kærlige Hilsner til 

Jer alle fire - ja Du maa ogsaa hilse de øvrige Familiemedlemmer - fra Jeres 

Far. 

Frk Geert havde lavet en pæn lille Middag Lørdag til det lille men udsøgte Selskab. 

 

Grete til Johs 

 [Krumstrup ca 30/6 1937] 

Kære Snuser! Jeg blev helt overvældet ved igen at faa Brev fra dig i Dag, men derfor skal du ikke 

baske med Vingerne og tro, du har gjort din Pligt for Resten af Ugen. Det smerter mig med 

Jordbærrene, mon de som Mogens’ raadner før de modner? Her er det helt overvældende, og det er 

nogle Kæmpekarle, men tænk dig, Helle kan pludselig ikke spise Jordbær, hverken fra Bedet eller 

fra Tallerken, er hun ikke mærkelig. Kjeldsens Fødselsdag gik straalende. 11 Pakker var gemt i hele 

Huset, og han styrtede rundt og fandt dem. Kl 3 kom Pillerne, og de legede og morede sig, saa Pille 

tudede, da de skulde hjem. De var her lige fra Kl 3 til 8. Knud kom stormende ind ”Mormor, hvad 

hedder det store Museum i København med Statuer”, ”Thorvaldsens Museum”, ”Naa, saa hedder 

Staldmester Thorvald”, og af Sted var han igen. Folkene er saa flinke overfor dem. Dine 

Betragtninger om Landlivet slutter jeg mig ganske til for mit eget Vedkommende, naar jeg paa 

Mandag stikker Næsen hjem efter, er jeg mindst lige saa glad, som da jeg vendte den ud, men at her 

er herligt for Ungerne, kan jeg godt sætte mig ind i, de tre er jo Lykkens Pamfilibusser i hvert Fald 

nu, med alle de Forlystelser, der forestaar dem. Vil du give Frk. Geert indlagte Skrivelse, jeg betror 

hende, at jeg sender Vasketøj til hende en Dag. Jeg sender jer ogsaa Kyllinger en Dag, de koster 1 

Kr Stk., men her har de ingen. I Dag venter vi Fløjbeboerne til Middag, i Morgen skal vi der. Helle 

ta’r sig kærligt af Tyskeren og lærer ham Dansk, han er Børneven. Du skriver, at Inger Elisabeths 

Filmshonorar var 10 Kr, vi mener, du har tabt et 0, 10 Kr kan de da ikke være bekendt at tilbyde en 

vordende Stjerne. Otto er vel ikke helt revnet? I Mellemtiden har jeg nu skaffet Kyllinger, der bliver 

2 sendt i Morgen. Jeg vedlægger mit Regnskab, nu vil du vel have gjort Maaneden op. I Dag er 

Kirsten kommet, saa vi er snart en stor Familie. Jeg tror C.G. for længst har brudt med den yndige 

Fru F., at Jørgen gider ta’ sig selv og Try med paa saadan en Tur. Hvor det ogsaa for 

Brummerstedts glæder mig med det gode Vejr. Mors Fætter, Kbm. [Magnus] Barfoeds i Svendborg, 

har faaet deres eneste Barn smadret af en Lastbil, de var gift 8 Aar, før de fik ham, og er nu op i 

40erne, saa Udsigt til flere har de ikke, er det dog ikke forfærdeligt, Drengen var 6 Aar nu. 
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  Jeg har været meget flittig med Skriveri i Dag, din Mor og Adda er blevet velsignet med Brev fra 

mig. 

Mange Hilsener Snus fra din Snus. 

 

Johs til Grete på Krumstrup 

Kbh. 1/7-37 

Kære Snuser! Tak for Dine indholdsrige Epistler. Jeg glæder mig over at høre, saa meget 

Ungdommen har ud af Landlivet. Forhaabentlig opfører de sig ogsaa alle tre eksemplarisk. Det gør 

Kaninerne derimod ikke, kan du hilse og sige. De har gnavet det ene Hul i Plænen ved Siden af det 

andet, saa nu er de forvist til den haarde Part af Blindtarmen, som de for øvrigt ogsaa efter Evne 

prøver Kræfter paa. Paa Plænen er de ikke til at have mere. De er i det hele taget ved at faa for 

meget Livsmod. De farer omkring, som om de trænede til Cirkusoptræden under livlig Applaus fra 

Don. Mon vi ikke skulde se stilfærdigt at slippe af med dem, naar de nu alligevel skal bort en Tid. 

For Børnene vil det dog kun være et fattigt Surrogat, efter at de har tumlet med Heste og vilde 

Kalve. Don skal jeg heller ikke rose alt for meget, selvom vi endnu har undgaaet Klager. Efter hvad 

Borgerbladet skriver, regner det nu med Advarsler og Bøder fra Politiet paa Grund af løsgaaende 

Hunde, og Bøderne dækker Forsikringen jo ikke, kun Erstatningerne. Else er rejst hjem efter et 

smukt Resultat, Hovedkarakter mg+. Neter er ogsaa færdig i Odense, og der skulde Niels forleden 

Dag hente dem i Bilen. Boda kan det vist snarere komme til at knibe lidt for med den lange og 

besværlige Eksamen. Med de Nerver han, maatte han vist hellere være slaaet ind paa noget andet, 

men man maa jo haabe, han klarer den. Jeg forstaar ikke, at Jordbærrene giver saa lidt under de 

ideelle Vækstvilkaar iaar. Naa, der er nu mange, som interesserer sig for dem, Don i særdeleshed. 

Den løber ligefrem op langs Rækkerne og finder de sødeste ud. Jørgensen er nu i Haven. Igaar 

klippede jeg ned Bøgehækken. Det er ved at blive lidt besværligt, efter at den er blevet saa høj. Men 

der er nok for Jørgensen at tage fat paa. Blot Bygerne nu ikke vil sinke ham for meget. I Aften skal 

jeg til Middag i Koldinggade i Anledning af Ottos Fødselsdag. Nej det var kun 10 Krus, den lille 

Shirley Staggemeier fik tilbudt, men det blev jo ogsaa afslaaet, skønt det faderlige Ophav egentlig 

vist var hemmelig stolt. Naar Jørgen er med, synes jeg egentlig, det er meget naturligt, at de tager 

den Udenlandstur med. Værtsfolkene vil jo aabenbart gærne have Selskab. Ellers har jeg saamænd 

ikke noget særligt at berette. Det bliver jo et Savn at skulle undvære Helle, men lad hende blot tage 

det hele med. Saa kan vi jo senere nyde Idyllen saa meget mere. Det er kedeligt, at de netop nu har 

sat Biltaksterne 10 pCt op. Det bliver snart en dyr Fornøjelse at bruge det Befordringsmiddel. Jeg 

har jo desværre ikke faaet ønsket Kirsten til Lykke med den gode Eksamen. Det maa Du gøre paa 

mine Vegne. Og lad os saa haabe, at something will turn up inden alt for længe. Kyllingerne takker 

jeg saa meget for. De skal nydes sammen med Mor og Vivi. Paa Søndag gir Mor Middag, men 

saadan at den indtages hos Margrethe. Hils nu hele Familien paa det bedste fra mig. Nu bliver der jo 

næsten ikke Lejlighed til mer Korrespondance. 

Jeres alle fires Far. 

 

Grete til Johs 

[Krumstrup d. 1/7 1937] 

Kære Snuser! Du skal atter have et lille Livstegn, ovenikøbet paa Helles Brevpapir, nu har jeg faaet 

Has paa mit eget medbragte. Jeg haaber, I har modtaget Kyllingerne, og at de var friske, de blev 

sendt, saa snart jeg fik, dem, og da var de lige slagtet. De er jo store, saa de kosted 1,10, og saa gav 

jeg 60 Øre i Fragt, men de bliver alligevel billigere end Kyllinger i Byen. Vi du takke Frk. Geert for 

Brevet i Dag, vi tager herfra med 1.Tog Mandag og er altsaa i Kbh. Kl 12, maa saa vente 20 Min., 

vil det sinke dig meget, at komme ned at give os et Kys i Ventetiden? Saa sig til hende, at hun kan 

jo tage af Sted Mandag Eftermiddag allerede, jeg kan forstaa, hun er Æggesyg efter at komme af 
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Sted, fordi Kæresten har Ferie. Hun skriver, at Vejret har været daarligt, jeg har netop glædet mig 

særlig paa Brummerstedts Vegne over det pragtfulde Vejr, her har vi i hvert Fald fra Fredag haft 

Højsommer, som kulminerede i Gaar, i Dag er det køligere, men Sol. 

  Knud har taget mellem 3 og 4  paa, jeg vejede dem nøgne i Gaar, de to andre staar paa det 

samme, og jeg har heller ikke selv kapret Sul, men hans Appetit er ogsaa enorm, mon han ikke 

skulde blive Landmand, det hele her har i altfald hans altopslugende Interesse. I Gaar var vi i 

Skoven (altsaa Krumstrups), Hans’ Bror havde begaaet den Dumhed, at tage et lille Raalam med 

hjem for at vise Børnene det, og med det Resultat, at Moderen ikke mere vil kendes ved det, saa nu 

maa de flaske det op. Det var vi nede at se, nej, hvor var det sødt og fuldstændig tamt. Jeg havde i 

Gaar Telefon fra Fru Plange, der vilde takke for vores Elskværdighed mod hendes Datter, hun var 

saa glad for at være hos os, hun fandt kun Aftnerne meget lange, og nu kom jo snart den Tid, hvor 

hun ikke kunde cycle ind til Søsteren, hun vidste godt, at hun var en meget indesluttet Natur, men 

hun haabede, det vilde hjælpe, naar hun kom ud blandt Fremmede. Der er jo ikke megen Tid til 

Snak i de 3 Min., saa jeg skrev til Fru Plange, at vi var glade for at have hende, men jeg vilde 

forklare hende, at det ikke var hos os som i mange Hjem, at vi kunde sidde og sludre om Aftenen, 

da du havde saa meget Hjemmearbejde, saa jeg sad med en Bog for ikke at forstyrre dig, saa jeg 

nærmest fandt, det var en Bjørnetjeneste at gøre en ung Pige at opfordre hende til at sidde nede hos 

os, men jeg havde undret mig over, at hun aldrig beskæftigede sig lidt med Børnene om Aftenen, 

der nu i den lyse Tid kom sent i Seng. – Jeg synes ikke, vi kan have hende siddende og hænge om 

Aftenen, og kan hun ikke finde sig i det til Vinter, maa hun jo hellere rejse. Jeg skrev ogsaa, at jeg 

kun saa hende om Eftermiddagen, naar jeg sendte Bud efter hende, og da jeg altid sad alene paa det 

Tidspunkt, var hun altid mere end velkommen til at være sammen med mig. - Nu var det da heller 

ikke mere end rimeligt, at hun løb lidt omkring med Børnene her, men hun simulerer ikke den 

mindste Interesse for, hvad her foregaar, og ligefrem underholde hende som Gæst kan jeg dog ikke, 

men hun hopper og springer jo, naar man beder hende om noget, sød er hun. – Kirsten var paa en 

eller anden mærkværdig Maade kommet til at betale for meget i Husleje til Harders, saa henvendte 

hun sig til Viceværten, og bad ham meddele det, det var 30 kr, det drejede sig om. Saa fik hun 

Skrivelse fra Harders Sagfører, at H. ikke mente at skylde hende noget, da der hang Raderinger og 

andre af hans Ting i Lejligheden, som hun ikke havde udleveret. Han er en lækker Orm. Saa skrev 

hun, at Onsdag mellem 7-8 var der nogen i Lejligheden, om han paa det Tidspunkt vilde afhente, 

hvad han endnu ikke havde faaet med ud af den. 

  Synes du ikke, Frk. Gert skal have 25 Kr for den Tid hun har været der, nu har jeg jo sendt 

Vasketøjet hjem, saa jeg sparer en Kone, det er 5,50, og naar man saa regner Don, hvis Billet vilde 

være blevet 10 Kr paa det nærmeste, bliver det jo ikke saa galt. Saa skal du høre noget andet, Gretes 

Mor med Dreng og alt Habengut kører i Bil til Sejrøbugten hvert Aar, de skal lidt nordligere end vi 

skal, og de tager en Bil fra Egnen og giver 25 Kr for Turen, vi kan ringe til Arkitekten [Einer 

Andersen] og faa Adr. opgivet, de kører fra Peter Bangsvej, saa Forskellen kan ikke være saa stor. 

  Vi havde Brev fra Bodil i Gaar, Skovriderens er bortrejst, og saa havde det forleden kimet paa 

Hovedøren til Skovriderboligen, hun var ilet om for at melde, at der ingen var hjemme, og saa var 

det hendes Majestæt Dronningen, Bodil skrev, at hun nejede saa dybt, som hendes Korpus tillod 

det, og Dronningen havde elskværdigt underholdt sig med hende, og stukket hende paa Næven. For 

øvrigt havde hun atter været til Undersøgelse og faaet at vide, at hun var som skabt til at faa Børn, 

saa Dres har bestilt 12, men der menes ikke, den kommer før 8 Dage ind i August. 

  Her er ikke slemt med Fluer, de behandler Møjet rigtigt, hvordan det nu er, og Myg er her ganske 

tomt for. Jeg har vel fortalt, at Mogens er blevet Gaardejer, han har travlt med at slaa Hø, i al den 

tid Forhandlingerne stod paa, er der intet bestilt paa Gaarden, hverken slaaet Hø, eller radrenset, saa 

Morbror har faaet travlt. Christian Rytters har i 23 Aar sat 23,000 til paa den, han var nødt til at 

sælge for at faa betalt Foderstoffer hos Købmanden. 
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Jeg synes ikke, Frk. Geert skal købe Jordbær til Syltning. Jeg har faaet den mest vidunderlige 

Opskrift paa Rabarbersaft af Grete, den kan jeg praktisere, om Hindbærrene slaar Fejl. Rejser Frk. 

Geert Mandag, maa du lægge Penge til mig, eller selv betale hende, for jeg har ingen, naar jeg 

kommer hjem. Mange Hilsener fra dine tre søde Børn og din do Kone. 

 

Grete til Johs 

 Fredag [Krumstrup d. 2/7 1937] 

Kære Snuser! Saa er det sidste Skrivelse for denne Gang, til vi kan samtale igen, kommer du ikke til 

Hovedbanen og kysser, ringer jeg til dig naar jeg naar hjem, vil du sige til Geert, at vi er hjemme en 

Kvart i 1 og gerne vil have Frokost. Saa faar jeg travlt med at faa Musvittens Kluns i Stand, han 

skal til Eftersyn Kl 6 om Aftenen, det bliver ikke meget, du ser til ham, du kan tro, han strutter, i 

Gaar var han til Barber i Ryslinge, saa han er meget fin i Knolden, og saa koster det kun det halve 

her. Han kom ind før højfriseret med en Skilning saa flot, ”Thorvald” havde friseret ham, med en 

Kam, han havde i Lommen. Helle ta’r Seletøj af Hestene, og Knud lægger Tøjr paa Køerne i 

Stalden, jeg tror nok, deres Onkel Poul nærer en stille Beundring for dem. I Gaar Aftes var vi til 

The og ”Apollorevue” i Fløjen, i Aften er vi inviteret paa Hakkebøffer. Paa Søndag kommer 

Pillerne alle Mand, nu skal du høre en sjov Pille-Historie, da ”Lillesøster” ventedes, gik han ud til 

Katrine, og spurgte ”Hvem laver ”Lillesøster?”, ”Det gør Vorherre”, svarede hun, saa spekulerede 

han lidt, saa sagde han ”jeg tror nu, Farvi har hjulpet til.” Mogens var saa skuffet over 

Drengebarnet, at Merete siger, at det er først nu, at han overhovedet værdiger ham et Blik. Han har 

”komponeret” en Kamin i Forbindelse med Centralkomfuret, og da han udviklede Kompositionen 

for Fagmanden, blev han saa begejstret, at han tilbød at levere den gratis (300 Kr) til Mogens, for at 

faa Lov at praktisere Ideen. Det Mavepinefarvede Gravmonument i Dagligstuen skal nemlig pilles 

ned, og det nye Vidunder sættes op, det er vel nok en begavet Bror, jeg har. – Jeg ser i Avisen, at 

Ellen Margrethe Lüttichau har mistet sin lille Dreng, det gaar da Adda til Hjerte. Vi kan ikke sige 

andet, end vi har været heldige med Vejret, selv om det blæste i Gaar, kunde vi sidde ude i Læ, og i 

Dag er det vidunderligt igen, Børnene har kun været holdt inde den første Eftermiddag af Regn. 

Helle ta’r saa hjem med Mogens om Aftenen paa Søndag, og foreløbig er det bestemt, at hun 

kommer hjem d. 13, næste Mandag, men jeg har sagt, at hun blot skal sige til, hvis hun gerne vil 

hjem før. Men i øvrigt er det i Aar Knud, der er Pilles Helt ”Ku er saa sø’ ve’ mig”, siger han, Helle 

opdrager, det morer ham mindre. Kjeld glæder sig til at komme hjem, engang imellem er han ved at 

forgaa af Længsel efter Don, den spiller en stor Rolle for ham. Der har været en saa uhyggelig 

Tavshed om Kaninerne, jeg aner det værste! Du kunde vel ikke huske at takke Onkel Sv. for en 

meget morsom Hund, han sendte til Kjelds Fødselsdag. Nu vil jeg afvente Postens komme, og se, 

om der er Brev fra dig inden jeg lukker Konvolutten. 

  Jeg glemmer helt at takke for og fra Prins Pilfinger i Gaar, vi fik os en billig Grin, Posten gik op i 

Fløjen og sagde, at her var noget til Tjekkerne, saa vi er ikke i Tvivl om, at det nu gaar paa Egnen, 

at det er en Prins, de har i Huset. 

  Nu staar den paa, at Børge og Kirsten skal giftes til Oktober, og det kan de jo for øvrigt ogsaa lige 

saa godt, som at vente til Jul, naar de skal betale for en Lejlighed, ellers skal de betale den, og han 

betale hjemme hos Moderen, deres Udsigter bliver hverken værre eller bedre af at vente de Par 

Maaneder. De kan jo ikke for hans mærkelige Familieforhold holde stort Bryllup, saa kun Mødrene 

paa begge Sider skal overvære Festligheden, saa jeg har tilbudt at lave en lille Middag for dem. De 

vilde saa vies i Vangede, hvor Børge kender Pastor Norlev. Det er en meget fornuftig Ordning. Med 

smaa Børn hos alle i vores Familie, er der jo ingen, der kan rejse. Men hvis der nu ikke er noget fra 

dig, saa paa Gensyn paa Mandag. 

Din Snus. 
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Der var altsaa Brev, saa Posten fik ikke dette med. Tak for det, Jo, vi maa hellere forære Frk. Smidt 

Kaninerne, naar jeg nu kommer hjem, og ingen af ”Forældrene” er der til at sørge over Afskeden, 

saa kan de maaske næste Foraar igen laane et Par smaa Unger. Det er værre med Don, mon der dog 

aldrig falder Ro over den Hund. Jeg synes, I skulde binde den. Her staar Rita altid bunden, de kan 

ikke ha’ den løs paa denne Aarstid. Don trænger nu til alvorlig Dressur. Indtil i Dag er her plukket 

85  Jordbær, det er dog en Del, og der bliver Masser endnu. – Byger kender  vi ikke til her, det 

regnede i Gaar Nat, vi er heldige. Hvis det sinker dig, skal du ikke tage til Hovedbanen, jeg vil 

hellere have dig tidligere hjem. Hvor er jeg spændt paa, om Hindbærrene er ved at modne, dem er 

der ingen af her til Gengæld. Jeg glæder mig til at komme hjem at virke, ja, idet hele taget til at 

komme hjem, selv om vi jo har haft det i alle Maader storartet, det er næsten den bedste Ferie 

herhjemme, jeg har haft endnu, Fløjenbeboerne har rigtignok været flinke og gæstfri. Grete er det 

mest ligevægtige Menneske, der findes, en glimrende Ballast for Poul, og som han beundrer hende. 

Jeg er ogsaa blevet frygtelig klog paa det lukuliske Omraade. 

  Jeg er forbavset over, at Margrethe ikke er over alle Tysklands Bjerge, det troede jeg, hun var for 

længst, men hils dem alle sammen saa meget, Ottos Fødselsdag havde jeg glemt, hvor mærkeligt 

det lyder. Hvis du hellere vil med Toget til Vig, saa for min Skyld ingen Alarm, men hvordan skal 

vi saa faa Negle i Knud? Tror du ikke, det bliver lige saa dyrt? Nu er Arkitekten rejst til Bugten 

ogsaa, men Grete mente, at hendes Fætter, der er paa hans Kontor, vidste Besked om Bilmanden. 

Jeg gaar ud fra, du ogsaa mener, at 25 er passende til Geert, da du ikke skriver noget derimod. Ja, 

man vil savne Helle, men det bliver jo ogsaa en Oplevelse for hende. 

Nu skal Louise til Ryslinge. 

Din Snuser. 

8. Sept. 1937 
Der er løbet noget Vand i Stranden siden jeg sidst fik skrevet heri, en hel Sommer er 
gaaet, og den er gaaet godt og meget afvekslende. D. 21 Juni rejste Børnene og jeg til 
Krumstrup, hvor der i den Grad gik Landmand i Knud, at han ved, hvad han skal være, 
naar han bliver stor, han ønsker kun at slippe ud af Skolen, saa hurtigt som muligt, ”hvis 
jeg nøjes med at blive Fodermester, behøver jeg saa Realexamen”, spørger han.  
  D. 3. Juli kom vi hjem igen, og d. 5 drog Knud paa Lejr til Bramnæsvig. D. 15 drog vi alle 
sammen til Sejrø Bugten, hvor vi havde lejet et lille bitte Hus, Darlings Hus Nr. 3, paa 
Vejen tog vi Knud paa. Opholdet der resulterede i, at vi købte Solbakken lige ved Siden af, 
som vi glæder os til at tage i Besiddelse næste Aar. Der var vi i 14 Dage, og derefter var 
Helle i Lejr i 8 Dage ved Smidstrup Strand. D. 12 begyndte Skolen igen. D. 1 Aug. fik vi 
Melding om lille Idas Fødsel, hendes Daab var jeg til d. 29 i Aarhus, d. 4. Aug. fik vi Bud 
om Stamherren til Krumstrup [Viggo]. 

  
 

        Darling hus 3         Vognmanden 
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  Kjeld havde svært ved straks i Sommerhuset at aflægge sine ”Burgøjservaner”, han foer 
rundt for at finde de elektriske Kontakter, og da vi sad og spiste i Husets eneste Stue, 
spurgte han: ”Hvor er egentlig Dagligstuen?” En Nat vaagnede jeg, der laa i Køje under 
Helle, ved en underlig silende Lyd, der først i hele sin Rædsel gik op for mig, da Helle 
hylede, ”Mor, jeg tisser, jeg tisser”, og saa drev det gennem Madrassen og ned til mig, det 
var hyggeligt!! Vi var til Asfaltbal i Nykøbing, det var en Oplevelse, Helle og jeg svang os 
paa Asfalten, det lynede og tordnede hele Tiden men uden Regn. Saa var vi paa Gniben, 
men til gengæld i øsende Vande. Vi saa paa samme Tur Museet i Stenstrup og Oddens 
Rævefarm, den sidste i Sol. 
  Paa Hjemvejen brækkede Don sig i Bilen, og da den kom ud for at lufte sig, blev den 
paakørt af en modgaaende Bil, saa den i sindsforvirret Tilstand for ud i den vide Verden, 
og vi maatte køre hjem uden den, det var meget sørgeligt, og for at det ikke ligefrem 
skulde blive til Graad, maatte jeg fortælle en Solskinshistorie om, at den nok var havnet i 
en Gaard, hvor Børnene var saa glade for den. Selv troede jeg ikke paa Historien, men 
ikke desto mindre var den sand for tre Dage efter fik vi Telefon fra Svogerslev, at den i 
bedste velgaaende befandt sig i en Mølle, hvor Børnene netop var saa henrykte for den. 
Men da jeg jo altid saa vidt mulig giver Børnene reelle Oplysninger, var de ikke særlig 
forbavsede over at det passede. 

28 September 1937 
Johs og jeg skulde have rejst til Krumstrup til Barnedaab d. 25, men han blev forhindret, 
saa fik Helle Lov at komme med i Stedet for. Da det var Kongens Fødselsdag om 
Søndagen, havde Skolerne fri om Mandagen. Vi var først hjemme her Mandag Aften Kl 
8½. Drengen kom til at hedde Viggo. Bodil og Dres var hjemme paa Ferie med Ida, og til 
Middagen kom Mogens og Merete med Pille og Ole. - Knuds Fødselsdag gik paa det 
bedste, det var afgjort den fredeligste, han har haft. Deltagerne var Jørgen, Oluf, Ove, 
Thorkild og Arne, og bedt var Stefan og Anders og Henrik, men de tre var syge. Drengene 
har en voldsom Passion for Tinsoldater, Knud fik omtrent ikke andet. 
  Svigermor brækkede Benet i Sommerferien, hun var paa Sygehuset en Omgang, saa her 
i Gentofte, mens Balles boede her ude, saa hos dem paa Østerbro og nu igen paa 
Hospitalet. Mens Børnene var paa Fyn i Sommer, var de for første Gang i Cirkus, det 
foregik i Ringe. – En Dag Knud gik paa Grete og Pouls W.C. sagde Kjeld ”Er du tosset, det 
er jo ikke der du er ”indveteret”.” 

12-10.37 
I Forgaars tabte Kjeld sin første Tand. I Dag skal Helle til sit første Skolebal. 
 
Grete til Johs 

[Krumstrup, mandag d. 18/10 1937] 

Kære Johs! Ja, saa har jeg været hos Knud hele Eftermiddagen og det er alt andet end lysteligt. Han 

var faldet af en Hest, en af Folehopperne, som han red ned i Marken, den var blevet stukket af en 

Brems og gav et Hop til Siden, og saa tog han for sig med Haanden. Staldmester havde maattet 

bære ham hjem, men det havde ikke gjort ondt. Det var saa tidligt paa Morgenen, at Grete og Poul 

laa i deres søde Søvn endnu. De havde omgaaende faaet Grost herop, der satte Armen i Led, og 

derefter kørte Poul ham til Svendborg, hans største Bekymring var, at de havde klippet Overallen i 

Stykker. Nu ligger han med en Bøjle over Sengen, hvori Armen hænger. Overarmen lige op i 

Luften, saa gaar der en Staaltraadswire gennem Albuknoglen, og saa ligger den øvrige Arm og 

Haand vandret, og saa er der Lodder og Skruer, det er slet ikke til at forklare, jeg havde nær faaet et 

Choc, da jeg kom derind. Og saadan skal han ligge i 4 Uger. Man staar helt stille over for, hvordan 
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han holder det ud, det lille Skind. Det kneb lidt, lige da jeg kom, men jeg gik naturligvis ikke 

dybere ind paa de sørgelige Momenter, men jeg kunde have tudet, da jeg saa ham, hvordan jeg skal 

rejse fra ham igen ved jeg næsten ikke. Jeg har faaet Lov at være hos ham hele Dagen, de Dage, jeg 

er her, de er saa søde og venlige, og han ligger i en Stue med 3 Senge, i den ene ligger der en rar 

gammel Mand, i den anden en Dreng paa hans Alder, men han skal hjem en af Dagene, han har haft 

et Brud paa akkurat samme Sted, og har været paa Sygehuset i 51 Dage. Det han ligger i nu, kaldes 

at den ligger i Stræk, der er ikke Gips om. De er saa flinke til at tale med ham, de har vist ham 

Røntgenbillederne, og forklaret ham alt, hvad der foregaar, det hele har jo en meget mere privat 

Karakter her paa Sygehuset, og Dr. Heide-Jørgensen havde sagt til Grete, at var han hans Forældre, 

sendte han ham ikke til Gentofte. Hvad Betalingen der angaar skal Sygeforsikringen vist betale det, 

naar Lægen gi’r Erklæring om, at han ikke kunde flyttes, men det skal jeg nu faa Redelighed paa i 

Morgen. De er imponerede allesammen over hans Tapperhed, Grost havde sagt, at han næsten 

aldrig havde oplevet noget lignende. Jeg synes, vi skal aflyse Gildet paa Lørdag [mors fødselsdag 

23/10], jeg kan næsten ikke gaa i Gang med de Forberedelser, og saa kunde jeg jo eventuelt blive 

her til Fredag. De første Dage er jo nok de værste. Kunde du ikke bede Mor sende Frk Breum et 

Kort, Adressen staar i den gule Opskriftsbog, der ligger i min midterste Skrivebordsskuffe. Og du 

ringer saa til Hostrup Schultz og skriver til Margrethe. Adda kan sige det til Agnete og Birte. Adda 

ringede til mig lige før jeg drog af i Morges, det er jo saa velment, men malplaceret som hun ta’r 

paa Vej, naar ens egne Nerver staar helt paa Spidsen, jeg maatte tage Drengen med hjem o.s.v., det 

kan jo ikke hjælpe at handle mod al sund Fornuft. 

  Viggo er sød og lækker, jeg har badet ham i Aften. Hvor er jeg dog glad for, at Mor er hos 

Børnene, det er da et Lyspunkt, at jeg kan være her med Ro i Sindet. Hvor er jeg dog ked af det. Det 

første Knud havde gjort, da han kom, var at samle Kastanier til Kjeld. Nu i Morgen cykler jeg til 

Kværndrup og ta’r med Toget derud. 

  Saa tror jeg ikke, her er mere at fortælle, det er nærmest værre end jeg havde tænkt, kun at jeg 

altsaa synes, at den rent personlige Behandling er bedre her end paa Gentofte. Men det bliver en 

drøj Tid, Grete fortæller nu, at da Knud havde været bedøvet og lige før han kørte af Sted fortærede 

han to tommetykke Sigtemellemmader med Honning paa. Grete selv levede af et Rundstykke hele 

Dage. 

  Vil du vise Mor Brevet. Hils Børnene og hende saa meget. Din Grete.  

 
 
Grete til Johs og mormor i Gentofte  

[Svendborg, fredag d. 22/10 1937] 

Kære Mor og Johs! Tusind Tak for jeres meget kærkomne Breve i Dag. Det gaar meget bedre i Dag, 

jeg tog herud allerede med Toget fra Kværndrup 9,07, mine Tænder slog helt Tappenstreg inden jeg 

aabnede Døren efter mine Erfaringer i Gaar, men blev modtaget paa det fornøjeligste, han havde 

sovet hele Natten, og som sædvanlig gjaldt hans første Tanke Staldmesteren, om jeg ikke straks 

kunde ringe og sige, at han havde det godt. Saa sagde han ”Hvor var det dumt, at jeg tudede, fordi 

jeg skulde ligge her, men jeg troede jo, det var ligesom Gentofte Amtssygehus.” Saa kom Frøken 

Feldthusen ind, jeg gav mig jo til Kende, og hun fortalte mig om Slagets Gang, naar Armen har 

ligget i Stræk, som den nu er i 3-5 Uger, maa vi faa ham hjem, saa kan Efterbehandlingen ske 

hjemme, han skal slet ikke i Gips. Og dernæst kom Dr. Heide Jørgensen, og han var noget saa 

elskværdig. ”Det ser saa slemt ud med hele den Opstilling, men jeg garanterer Dem for, at Armen 

bliver lige saa god som før.” I Morgen skal den igen røntgenfotograferes, og Resultatet faar jeg vist 

med det samme, er der saa noget, regulerer de det med Lodderne, der skal vist ikke ske den mere 

nu, saa vidt jeg kunde forstaa. Saa var jeg inde paa Kontoret for at ordne Pengespørgsmaalet. Vil 

du, Johs, omgaaende sende mig Sygeforsikringens Adr. og vort Medlemsnummer + 100 Kr, der 
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skal erlægges som Depositum. Han koster 7 Kr om Dagen, af det skal Forsikringen vist betale 4. Du 

maa næsten hellere sende hele Molevitten til ”Sygehusets Kontor, Ahlefeltsvej.” Jeg  sidder hos Fru 

Herman Christensen, hvor er hun dog sød, jeg har tigget en Mellemmad, I aner ikke, hvor yndigt det 

er, at komme her og snakke lidt.  

  Med Hensyn til min Hjemfart synes jeg, jeg maa vente til Mandag, saa længe gælder jo min Billet, 

og saa er han vist ovre det værste, han er allerede inde i alle de interessante Ting, andre Patienters 

Ve og Vel og i Gaar havde en Sygeplejerske tabt 10 Tallerkener uden for hans Dør, de gik alle i 

Stykker, den Slags er jo oplivende, og saa kan han se Toget fra sin Seng. Den gamle Mand ved 

Navn Berthelsen, en Vejmand fra Ullebølle, kunde godt være hans Bedstefar (han har kendt 

Bedstefar), saadan en Omhu viser han ham, han læser jeres Breve til ham og Helles Tegnebrev har 

været Afdelingen rundt, hans Familieforhold til Firlingedoktoren [Holger Thorborg] er ogsaa 

kommet frem. Men selvfølgelig er det en drøj Stilling for saadan en lille Fyr at ligge i, og 

forfærdelig træt er han, men ingen Smerter, gudskelov, for det er næsten ikke til at holde ud at se 

paa, jeg har tudet den halve Nat ved Tanken om i Gaar Formiddags, men nu tror jeg ogsaa der kan 

falde Ro over mig. Poul og Grete har været noget af det sødeste, jeg skal nok betale dem Telefonen, 

hvis du vil sende mig Penge, nu er jeg hos Mogens til paa Lørdag, jeg maa hellere faa 50 Kr sendt 

dertil. Lørdag Aften skal Fødselsdagschocoladen nydes af den samlede Familie hos Grete. Men 

ellers maa I endelig ikke sende noget, Kjelds spændende Pakke maa han selv overrække mig, hvad 

mon det dog er? Saa holder vi Fødselsdag paa Tirsdag, og Knud og jeg er enige om, at det er dejligt, 

at jeg bliver 33 nogle Dage længere. Men, Mor, kunde du saa ikke vente at rejse til Tirsdag, saa vi 

lige kunde ses, Onsdag skal Jagten jo være, saa længere kan det vel ikke nytte, de to Jagtdage har 

Fru Herman Chr. lovet at se til Knud, ”Mellemmaden” blev til fin Frokost, man kan da altid gøre 

Folk Ulejlighed, men jeg har Ordre til at hilse og sige, at hun er glad for Visitten. Paa Krumstrup 

staar det vel til, Viggo er vel nok en dejlig Unge, saa mild og sød. 

  Fru Brian er rendt fra Manden, han har ligget 6 Uger paa Hospitalet, og der har hun troligt besøgt 

ham 2 Timer hver Dag, og da han saa kom hjem derfra forleden, fandtes der et Brev til ham, at hun 

agtede ikke at være Sygeplejerske Resten af sit Liv, nu var hun dampet til Kbh., Ungerne var 

anbragt hos hendes Forældre. Hun skulde ha’ Klø paa sin bare! Nu adr. jeg Brevet til Mor, da Johs 

muligvis er gaaet inden det kommer, men vil du saa ikke lige ringe til ham, Central 981, og lige 

fortælle, at det gaar bedre. Vil du ogsaa bestille en Kone til Vask og Rengøring paa 

Husholdningskontoret, Gentofte 447 til Mandag, og hjælpe Frk. Plange at lægge i Blød, naar hun 

saa har vasket, skal hun gøre Overhistorien ren, vaske alle Gulvene deroppe, men nævn ogsaa 

Rengøringen, naar du bestiller. I Aften afhentes jeg af Mogens. Det er godt ikke at være ene i 

saadan en Tid, tænk, om jeg skulde have siddet paa et Hotelværelse. 

  Tak for din Daad hos de Moderløse, du aner ikke, hvad det er for mig at vide dig der. Det er 

kedeligt, I har Smadder med Don, det Asen, den er jo næsten ikke til at have, mon I ikke skulde 

anskaffe en rigtig Lænke til den. 

  Mange, mange Hilsener til dig, Johs og de to og Frk. Plange. Sikke vi skal holde Fødselsdag, naar 

jeg kommer hjem, hvor er jeg spændt paa Helles og Kjelds Ting. 

Jeres Grete.  

Paaskrift af Margrethe Herman Christensen, Svendborg 

Kære Karen! 

Hvor trist, at I skulde faa saadan en Forskrækkelse paa Bryllupsdagen [Kirsten og Børges 17/10] - 

men - godt at det dog kun var en brækket Arm. Idag er Moderen i Godt Humør, igaar var vi paa Nul 

- ja, næsten under. Jeg er saa glad for at Fru Grete huskede, hvor jeg boede. Naar Du nu kommer 

hjem skal og maa Du ogsaa paa Sygehuset - mon jeg da kan glæde mig til en Visit? - Der er 

rigtignok Brug for dig, kære Karen - er det igrunden ikke herligt? 

Rigtig mange Hilsner din Margrethe. 
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Grete Eggertsen til mormor i Gentofte  

Krumstrup d. 22.X.37. 

Kære Svigermor! 

Allerførst vil vi ønske dig hjertelig til Lykke med Kirsten!! Det er rigtig nok lidt sent, du faar 

Lykønskningen; men bedre sent end aldrig. Vi vilde have sendt dig et Telegram i Søndags, men 

Grundet paa Knud, glemte vi det begge to. Det var vel nok en grusom Forskrækkelse for os; den 

Slags kan ens Nerver næsten ikke tage; den stakkels Dreng. Du aner ikke, hvor han led, men han 

sagde ikke et Kny. Naa, udvikle det nærmere her vil jeg ikke, Grete har sikkert skrevet udførligt om 

alt. Poul og jeg er saa ulykkelige over det skete; vi havde jo dog Ansvaret for Knud, og har i høj 

Grad røgtet det daarligt. Godt Armen bliver helt normal igen! – 

  Grete sagde i Tlf. i Aftes, at hun blev til Mandag, og at hun vilde bede dig blive i Gentofte til 

Tirsdag. Nu kan jeg glimrende tænke mig, at du gaar og spekulerer paa Jagt og Rengøring! Vi har 

støvsuget, bonet el. vasket Gulv i Stuen, Gang og Gæsteværelser og gnedet Møblerne af med Skind, 

kun Vinduer og Døre er urørte, kun støvet af. Jeg ved nok, at du vilde ha’ gjort grundigt rent, men 

kan det ikke naaes endda? – Hvis du vil have det, vil jeg gerne se efter med Marie paa Tirsdag, hvis 

du vil have hende til at ordne Vinduer e.l. a. Jeg tror ikke, vi kan naa mere, da vi skal slagte Gris i 

Morgen Eftm., partere den og lave Slagtemad paa Mandag; Tirsdag forberede Maden til Jagten. – 

Nu kom Staldmester lige med en Pakke med Chokolade til Knud – synes du ikke det er rørende! – 

  Vi har inviteret Grete og Pillerne til Middag i Morgen (Koteleter og Gemyse og henk. Frugt og 

Creme) og Chokolade om Aftenen og Æblekage og Boller. Om et Øjeblik kører vi til Svendborg og 

besøger Knud og faar Breve med hjem; Grete sagde i Aftes, at hun havde Brev hjemmefra. 

  Og du, Svigermor, hvordan gaar det dog med dig?? Hvor er du dog uheldig! Det var skrækkeligt, 

som du faldt og slog dig. – Kirstens og Børges Ægteskab maa da blive lykkeligt med alle de 

Ulykker der skete. Vi havde Brev fra Kirsten i Forgaars! Lykkeligt! Sikken dejligt Bryllup og dito 

Bryllupsgaver. – 

  Viggo er saa henrivende, sød og rolig og er saa optaget af at lege med en Ring, der hænger i en 

Snor fra Himmelpinden. – Vi har faaet lidt Kludder med hans Mave; han har ikke Afføringen i 

Orden og tog kun 130 Gr. paa i sidste Uge; men da han befinder sig godt, tror jeg ikke det betyder 

noget. Han faar lidt Draaber for sin Mave, de virker uden han faar Kneb af det og er bedre end at 

blive ved med Lavement og Sæbepiller, der irriterer Tarmene for meget, siger Grost. 

  Har Grete fortalt om Brians Kone, der uden videre er rendt sin Vej? 

  Vi bliver mange til Jagten og vil gerne spise i den ”dore Bisedue”, hvis vi maa? Vi bliver 16 el. 17 

med os to. 3 fra Skjoldmose, 3 Mørk-Hansener, Johansen, Lausen, Langkildegaarden, 1 el. 2 fra 

Forhaabningslund, Muus, Dres, Mogens, Rotwitt og Dyrlægen. Hvad mener du for en Redelighed? 

  Naa, nu naar jeg ikke mere i Dag. Hils alle baade i Gentofte og Grønnehøj. 

De kærligste Hilsener fra  

Viggo, Poul og Grete.  

 

Grete til Johs og mormor i Gentofte 

[Svendborg, lørdag d. 23/10 1937] 

Kære Mor og Johs! Mange Tak for Brevene i Dag. Der var Graad, da jeg kom i Morges, Armen 

gjorde ondt, jeg fik straks fat i en Sygeplejerske, og et Øjeblik efter kom en Læge, det var blot en 

Sikkerhedsnaal, hvormed hans Skjorte er holdt sammen, der rørte ved Armen, der blev lagt lidt Vat 

under, og saa kom der straks Ro i den igen, men mere skal der ikke til, men at Humøret altid skal 

være paa højeste Gear, maa man jo ikke forlange, og p.t. fløjter han, og han har spist med stor 

Appetit Sagovælling og Medisterpølse, det er jævn men veltillavet Mad, lige noget for et Barn.  

  Saa havde jeg lovet ham, at Pille skulde komme i Dag, men saa blev Bestemmelsen, at jeg ta’r 

med Rutebilen til Gudbjerg og det var Knud saadan en Skuffelse, at han ogsaa græd over det. Nu er 
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han ved at tegne sin ”Galge” til jer, du maa nu forberede dig paa et Choc, Mor, naar du ser det 

første Gang. I Dag havde jeg Lommeæde med, som jeg nød paa Kirkegaarden, Gravene er saa 

nydelige, der er et Flor af lyserøde Roser og de smaa Begonier. Pillesen er en Engel efter vor første 

lille Sammenstød, han var rundt at vise mig Gaarden i Dag, og ih, hvor var han stolt og ivrig, den 

søde Unge. Det er da kedeligt med Bodil, det var aabenbart meget apropos at jeg i Gaar sendte 

hende et Kort, hvor jeg skrev, at for Fremtiden skulde jeg aldrig klage over noget, naar bare mine 

Nærmeste var raske, alt andet blegner da ved Siden af det. Det vilde være en lidt kedelig Rejse for 

dig og dyr ogsaa, saa maatte hun da hellere tage til Krumstrup, Nille [Ida] kan jo ingen Skade tage i 

det gode Vejr. Du skal ikke spekulere paa Fødselsdagsgave, Johs, min Hjerne kan slet ikke rumme 

Ønsker, jeg er saa træt, naar jeg kommer herfra, at jeg næsten dingler, men jeg sover godt om 

Natten nu, og Frk. Feldthusen siger, at Nattevagten har Sovetablet parat til Knud hver Nat, men der 

er aldrig Lejlighed til at give ham den, for han sover, saa hans Forsikringer om, at han kun har sovet 

et ”Par Sekunder” i Nat, har ingen Steder hjemme. Det bliver vel en slem Overgang for ham, naar 

jeg rejser, og (jeg maa vel ikke sige desværre) Bessefar Berthelsen rejser i Morgen, saa er det 

spændende, hvem der kommer i hans Seng. Willie Christensen har for at fornøje sin Dreng foretaget 

en Københavnerrejse med ham i Efteraarsferien, og da Fyren kun er 7 Aar, ytrede  jeg min Tvivl om 

Resultatet, og ganske rigtigt, i Gaar maatte hun atter rejse hjem, han havde haft nok af Kbh. da 

Zoologisk Have var overstaaet. Dr. har ganske af sig selv tilbudt at fotografere Knuds ”Galge”, da 

Humøret i Morges var sløjt, saa det bliver en spændende Erindring. I Morgen skal han 

røntgenfotograferes igen. Dr. Reisholm er i England, saa Heide Jørgensen fungerer som Overlæge, 

og der paastaas lige saa dygtig, og ulige mere behagelig. Jeg har laant Penge af Mogens, jeg er 

ganske udtørret. Jeg tænker næsten, jeg bli’r paa Krumstrup fra i Morgen Aften. Jeg rejser her fra 

Svendborg med et 5-Tog paa Mandag, og er i Kbh. 21,42, jeg synes, det er Aar siden, jeg tog 

hjemmefra. I Dag venter vi Grete og Poul herud. Viggo tog 130 g paa i sidste Uge. Begge Familier 

har mange Veer p. g. af Jagten. Mogens har inviteret adskillige flere end de kan være, og alle kan 

komme, saa de skal have lavet Extrabord. Der er ellers godt Humør over hele Linien. Pillerne kom i 

Gaar med det Forslag, at vi kun skulde give Børnene Julegave, gensidigt, vi har tænkt at lade 

Forslaget gaa videre til Krumstrup. De barnløse stiller det sig jo anderledes med. Men det er nu en 

fornuftig Ordning, det ”Gaveri” var ved at tage Overhaand. De har købt Gaver for 200 Kr de sidste 

to Maaneder. 

  Jeg har sendt Brevet til Anna og Holger, jeg sendte dem straks et Kort herfra, saa det var jo pænt 

af dem at skrive saa omgaaende. Det bli’r ikke rart at være paa Afstand af Begivenhederne, han 

gruer ogsaa for, naar jeg rejser, men det vænner han sig vel ogsaa til. 

  Tak, fordi det er ordnet med Vasken. Frk. Plange kan jo tage af Sted hver Aften, saa har du hende 

da om Dagen. Inviter endelig Familien Wehage til Tirsdag. Det er da godt Vivi er begyndt igen, og 

Farmor kommet hjem, saa Ibsensvej 5 er altsaa helt normal igen. Og Frk. Olsen er nok ikke tabt bag 

af en Vogn nu særlig. 

Mange Hilsener til jer alle, Tak for Brevet Helle! 

Jeres Grete. 

Og hjertelig til Lykke med mig! 

29 Oktober 1937 
D. 16 Oktober drog Knud paa Efteraarsferie til Krumstrup ledsaget til Nyborg af Bod, han 
var straalende henrykt ved Tanken om 8 Dage paa Landet. D. 17 Okt. blev Kirsten og 
Børge viet i Vangede Kirke, og Bryllupsfrokosten var her. Ligesom vi staar og skal af Sted 
til Kirke, faar vi Telefon, at Knud er faldet af en Hest og har brækket Armen lige over 
Albuen og er indlagt paa Svendborg Amtssygehus. Næste Morgen rejste jeg til Svendborg, 
og havde nær faaet et Chock, da jeg saa, hvordan han laa, en Bøjle er fastgjort over 
Sengen, og derpaa er anbragt Lodder og Trisser og han ligger med Overarmen lodret, 
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igennem Albueknoglen er stukket en ”Strikkepind”, Underarmen er vandret, og den støttes 
af et Haandklæde, paa Haanden har han en Handske, der er stiv, saa Fingrene ikke kan 
røres, og en Snor er snurret om Handskespidserne og hen over en Trisse og fastgjort i et 
Lod, og saadan skal han ligge i en Maaned. Men han har taget det hele som en Helt. Knud 
mangler en Evne eller Sans, og det er at bruge sine Hænder fornuftigt, naar han falder. 
Staldmester, der havde sat ham op paa Hesten, forsikrer, at han aldrig har set nogen falde 
saa tosset af en Hest. Den gav et Hop, og i Stedet for at klamre sig til Hestens Hals, gav 
han slip og lod sig dejse baglæns ned. De første Dage var slemme indtil Armen faldt til Ro 
i Stillingen, og saa laa det lille Skidt og sagde ”I maa ikke sige til Staldmester, at det gør 
ondt, han maa ikke gaa og være ked af det.” Jeg var derovre i 8 Dage og boede skiftevis 
hos Mogens og paa Krumstrup, og de var saa flinke paa Sygehuset, saa jeg ogsaa maatte 
være der udenfor Besøgstid. Jeg spiste hver Dag Frokost hos Mors Barndomsveninde, 
Fru Herman Christensen. Mor var her hos Børnene imens, hun boede her i Forvejen i 
Anledning af Brylluppet. Min Fødselsdag holdt jeg derovre, vi havde ellers budt til Selskab, 
men det maatte vi altsaa aflyse. Jeg gav Kringle og Kaffe paa Afdelingen.  
  Først laa Knud sammen med en gammel rar Vejmand ved Navn Berthelsen, saa var 
Sengen tom nogle Dage efter, at han var rejst, og lige før jeg tog hjem, kom der en 16 
Aars Dreng i den. Paa den anden Side havde han en 10 Aars Dreng, Villy, han var nu 
oppegaaende, men havde ellers brækket Armen ligesom Knud.  

21. November 1937 
Knud er stadig paa Hospitalet, men nu oppegaaende. Han var 3 Uger i Stræk og 1 uge i 
Gips. Han er i godt Humør og tager det hele som en Mand. 
  Kjeld var i Gaar med mig i Byen, han blev klippet hos Johs’ Barber og var oppe at se 
Trykkeriet, en stor Oplevelse, naar jeg bagefter spurgte ham om noget derfra, vilde han 
nødig ha’, at der var noget han ikke kunde give Besked paa, som da jeg spurgte, hvordan 
de lavede Takker paa Frimærkerne, svarede han, at det gjorde de med en Saks, som den 
Billetmanden havde --- vist nok. 
  Helle var hos Dr. i gaar, da hun har hostet i 14 Dage, men det var kun Irritation i Halsen. 
 
Modtaget fra Knud fra Svendborg Amtssygehus d. 18. November. Jeg har skrevet det op 
med Blæk. 
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Mandag 29 November 37 
I Dag er Knud kommet til Krumstrup, jeg har faaet Telefon i Aften, jeg har ovenikøbet talt 
med ham selv. Johs rejser derover i Morgen, og paa Onsdag kommer de hjem. 
  D. 25 var Helle og Kjeld og jeg hos Birte [Balle] paa Frederiksberg Slot, det var meget 
vellykket, men da Johs bagefter spurgte Kjeld, hvem der var sødest enten Jette eller Inger 
Lis, svarede han, at han ikke kunde se Forskel paa dem, saa det smukke Køn gør ikke 
stærkt Indtryk paa ham endnu. 
  Dagen efter var vi paa Juleudstilling, vi havde ogsaa Jinisie[?] med, og gjorde Crome og 
Goldschmidt, Magasin og Daell, og betragtede længe Thorngrens Vinduer. Og Festens 
Clou er altid paa Byture Te paa et Mælkeri, det er noget af det yndigste, de ved. 
  I Gaar legede Kjeld med Allan. Da han kom ind sagde jeg: ”Jeg syntes, der var en, der 
brølede. Han: Ja, for Allan tissede paa mig. 
Jeg: Jamen, det var da Allan, der tudede. 
Han: Ja for saa hældte jeg Vand ned ad ham. 
Jeg: Hvor fik du det fra? 
Han: Det gik jeg ind og hentede. 
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2 Januar 1938 
Så gik Julen, godt 8 Dage før blev Børge opereret for Blindtarmsbetændelse, saa Kirsten 
har været her siden. Juleaftens Dag gik med at pynte Juletræ og være i Kirke paa 
Østerbro. Børnene, d.v.s. de store, var med deres Far til ”der var engang” Torsdag før Jul. 
Juleaften forløb programmæssig, Knud fik Mandelen, Juletræ med alle Vers af ”højt fra 
Træets grønne Top”, og saa Pakkeudpakning i lange Baner, og endelig Kaffe hos 
Margrethe. Svigermor og Vivi og altsaa Kirsten var her. Vi havde Juleselskab d. 18, og 
ellers er det gaaet Slag i Slag med Jule-Familie-Komsammen. 1. Juledag skulde det være 
hos Adda, men da Kjeld mente han var for træt til at danse om Juletræ, og til Slut 
erklærede, at han hellere vilde i Seng, kom han det i Stedet for Kl 4, og sov 16½ Time, 
han var aldeles udmattet. Ellers har vi Voksne været hos Trysse, Svigermor og Agnete. 
Nytaarsaften tilbragte vi i Stilhed, jeg spillede Dukketeater for dem, og saa spillede vi et 
nyerhvervet Spil, Duekapflyvning. Jeg havde købt lidt Fyrværkeri som under stor Jubel 
blev afskudt, og alle var vi i Seng Kl 11, og sov det nye Aar ind. 
  Kjeld er een stor ham selv uvidende Vittighed. Han er første Mand ved Bordet, naar der 
siges værs’go. I Gaar sad han og ventede paa Johs, og da Ventetiden blev for lang, 
hoppede han ned igen, idet jeg hørte ham sige til sig selv ”jeg skal ind og fortælle ham, at 
han skal have sort Pølse, det kan være, det kan live ham op.” Han og en ligesindet havde 
paa Isen Nytaarsdag diskuteret, hvad Dag, det var. Den anden bedyrede det var Søndag, 
Kjeld sagde det var ikke Søndag. ”Det er Søndag”, sagde Kammeraten, ”for jeg har været i 
Kirke”, ”det er ikke Søndag”, sagde Kjeld, ”for ”prins Pilfinger” er ikke kommet.” 
  Knud kom herhjem 1. Dec., han lignede Tarzan i Hovedet, han havde ikke været klippet 
alle 7 Uger. Han fik Massage til nu lige efter Jul, og Armen er næsten rettet ud. Ham var 
jeg paa Juleudstilling med et Par Dage efter Hjemkomsten, og senere op mod Jul skulde 
han klippes igen, og da var vi i Runde Taarn. 
  Nytaarsaften rejste Don for ikke at vende tilbage igen. Den havde udviklet sig, saa den 
ikke var til at have, den løb hjemmefra, og den var saa bidsk overfor smaa Hunde. Den er 
flyttet til Hundested til Frk Geert, der er blevet gift der.  

9. Januar 1938 
Vi har købt en lille irsk Terrier-Hvalp i Dag, den bliver leveret om 14 Dage, vi var i Vanløse 
i Dag, hvor vi saa Faderen, Moderen er paa Amager, men Manden i Vanløse vil 
akklimatisere den for os. Knud spurgte forleden om en Hund skulde parres, hver Gang den 
skulde have Hvalpe, og da jeg bekræftede det, sagde han, ”det er da godt, du og Far ikke 
skulde giftes, hver Gang, I skulde have et Barn, saa havde I vist ikke faaet tre.” Kjeld er 
begyndt at løbe paa Skøjter, selv om løbe maaske er for meget sagt. - endnu -. 

21 Januar 1938 
I Gaar blev Helle Spejder, Grønsmuttekitlen ombyttedes med blaa Nederdel og Bluse, 
Kitlen der var skaaret af neden under Lommerne. 

14 Febr. 1938 
I Mandags d. 7 blev Kjeld indmeldt i Skole. 

 
23 Februar 1938 

I sidste uge blev Helle færdig med 1. Afd. af Mellemskoleprøven med ug i Diktat, ug? i 
Genfortælling og ug i Taløvelser, Tekststykkerne kender vi ikke Karakteren i.[Tilføjet:] ug?. 
Hun har Ord for at være flink til at stave, saa efter endt Genfortælling spurgte Grete Holm 
hende ”Hvordan stavede du ”Savsmuld”, Helle svarede ”S-a-g-smuld”, hvortil Grete med et 
Lettelsens Suk udbrød ”Gudskelov, det gjorde jeg ogsaa.” 
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3-3-38 
Vi har fejret en voldsom Fastelavn, dog ikke her i Huset, da Johs har ligget med 
Pandehulebetændelse. Knud begyndte om Fredagen d. 25 med Fest paa Skolen (Helle 
havde været med til at dekorere Gymnastiksalen, havde tegnet Billeder paa Pap, der var 
hængt op i Ribberne), da han kom hjem, spurgte jeg, hvem han havde danset med, ”med 
Ove og Henrik”, han er en Pigernes Jens! Søndag var Kjeld paa Frederiksberg Slot at slaa 
Katten af Tønden, og de store til stor Fastelavnsfest hos Bjerks. Og Mandag var de alle tre 
hos Margrethe og slaa Urtepotter i Stykker. Nu ligger Kjeld af Hoste. Helle blev Nr. 1 i 
Klassen i første Afd. af Mellemskoleprøven, hun er begyndt paa 2. Del, men nu faar de 
ikke Karaktererne at vide. 

20 April 1938 
Helle fejrede sin Fødselsdag i Sengen. Først laa Knud af Influenza, og derpaa hun. Dagen 
før havde hun 39,1 om Morgenen, men allerede Dagen efter var hun feberfri. Skærtorsdag 
var Vejret saa godt, at hun kunde sidde ude i en Liggestol. Langfredag var Johs og jeg en 
Tur ved Gurre. Lørdag havde Helle sine Veninder, men paa Gr.a. Paasken kom der kun 7 
af 14 indbudte. I Dag er Skolen begyndt igen. Helle fik mg+ (5,47) til Mellemskoleprøven. 
  Kjeld skulde med mig i Skoven forleden, og da jeg anbefalede ham at gaa paa W.C. 
først, sagde han ”det behøves ikke, for en Sikkerheds Skyld er der jo saa mange Træer i 
Skoven.” 

29 April 1938 
I Forgaars blev Helle og Kjeld kørt paa Sygehuset af Skarlagensfeber. Det var Onsdag, 
Mandag vaagnede Helle med ondt i Halsen og op ad Dagen fik Kjeld det. Det er et let 
Tilfælde, men derfor tager det jo alligevel en forfærdelig Tid. Jeg har løst Kort til Kbh. og 
tager ind til dem hver Dag. De var meget tapre, i Dag kneb det lidt for Kjeld, da jeg gik. 
Knud skal være hjemme fra Skole i 10 Dage. 
 
Grete til Johs, der var indlagt med hæmorroider 

[Gentofte, mandag d. 27/6 1938] 

Kære lille Snuser! Til Lykke med vores Kjeldsen, for 6 Aar siden havde Flaget allerede vajet længe. 

Mor er lige draget af for at overrække Fødselaren de første Ovationer, et lille Tog, en Billedbog og 

andre billige Smaating, som forhaabentlig vil holde et Par Dage. Nu kom der en Brandbil fra Onkel 

Sv., men den synes jeg skal gemmes, det er heller ikke værd at overdrive med Gaver derude.  

  Hvad mener du dog om den Tragedie, der er udspillet paa Gentofte Sygehus i Gaar, man maa jo 

ikke jamre, naar man ser, hvad andre er ude for, saa er vores i hvert Fald som det ser ud nu, 

Smaating ved Siden af, og lad os haabe, det bliver ved at være det. Mette ringede i Morges, 

Carlsvognen er byttet til en ny do., og Carl i den 7. Himmel. Din Mor har været her med et Oleevia-

Barn, som jeg haaber vil gro. Ellers er vi nærmest ved at drukne i Venner og Veninder, den mindste 

Gøtche lever og aander her, han møder før Knud har Tøjet paa, og i Gaar Aftes Kl 9½, maatte jeg 

høfligt anmode ham om at gaa, da vi gerne vilde i Seng. Gersa har ringet, der var intet Nyt, hun 

vidste ikke, om hun kunde faa Poul med til Kregme endnu. Brummerstedt var ved Døren i Aftes for 

at høre til jer, han har været Græsenkemand nogle Dage, men skal rejse til Vejle i Aften. Familien 

havde været rædsom søsyge. Nu ringede Nete (du ser, jeg mangler ikke Beskæftigelse), hun rejser 

pr Bil til Fyn d. 13. Juni, og tilbød at tage Ungerne med og sætte dem af i Kværndrup, nu begynder 

jeg at tro paa at Spillet vender sig, for Mage til Held skal jeg lede efter. (Din ældste Søn hedder ikke 

mere Knud men Thorborg, det er vidunderligt at høre saadan et Par Knægte tiltale hinanden ved 

Efternavn). Midrid er meget sart, hun exelerer i at tage Telefonen, og saa lægge Røret paa, inden 

hun hidkalder mig, da det atter skete i Morges, sagde jeg maaske nok lidt ærgerligt, at hun maatte 

tænke sig om, hvorefter hun vaskede op i sine Taarer. Fru Jensen har sendt Chocolade til Kjeld, hun 



 120 

skal for engangs Skyld skifte Pige til d. 1. Jeg skrev til Thalbitzers i Gaar og takkede for 

Chocoladen. 

  Du giver Kjeld en Skrivebog, Blyant, Vidskelæder og Lineal, han tegner som en Vild for Tiden. 

Ja, saa faar du jo Mors Referat af Formiddagen. 

Mange Hilsener, lille Snus fra din Snus. 

 

Grete til Johs på Amtssygehuset 

Mandag [Gentofte, d. 4/7 1938] 

Kære Snuser! God Morgen. Hr. Møller agter sig ud til dig mellem 2 og 3, og saa faar vi jo ikke talt 

sammen alligevel, saa jeg venter med at komme til om Aftenen. 

  Saa drog Helle først af Sted, henrykt, Fru B. var saa nervøs, at hun nærmest dansede Krigsdans, 

det Skind, jeg haaber for alle Parter, at hun falder til Ro, for det maa ogsaa være strengt for hendes 

Omgivelser. Saa var jeg hos Kjeld, der var i ualmindelig godt Humør, trods ny Hævelse i den anden 

Side af en til 6-aarstand, men det gjorde ikke ondt. Jeg spurgte Fru Larsen, om han ikke kunde 

slippe med at ligge i 3 Uger i denne Omgang, hun svarede, at hun turde ikke love noget, men hun 

skulde spørge. Drengen har den inderligste Madlede, han bliver nærmest tvangsfodret, hvad jeg 

vilde ønske, de vilde lade være med, Appetitten kommer ikke før han kommer op alligevel. Han 

spurgte mig, hvordan hans Fløjte havde det. ”Fløjte??”, sagde jeg, ”Ja den ligger paa Bordet i 

Legeværelset”, mon han tror det er urørt fra 27 April. I Morgen skal jeg fortælle ham ”Mosjø 

Pandekage”, saa ved jeg da, hvad jeg skal sige. Og saa kom Knud af Sted, mærkelig nok var han 

nærværende i det afgørende Øjeblik, men vi foer da rundt efter Notesblok, Pung og Sangbog som 

vilde de sidste Minutter. Han var jo tilsagt ved Stationen Kl 2½, men de skulde først rejse 3,10, saa 

jeg afventede ikke Afrejsen. Cyklen efterlod han i Stativet, og en Lommelygte, en Nyerhvervelse, 

som i den Grad har spillet en Rolle, ligger oppe paa hans Seng. Det var en pæn ung Mand, der 

skulde være Leder, Rasmus Teglbjerg, og saa Ruth, som eneste Høne i Kurven, man maa haabe, de 

to kan flirte lidt, saa de ogsaa faar noget ud af Turen. Du kan tro, det er en sød Plante, Hr. Jensen 

har hevet i Land fra Tyskland, det er en Ungmø, vel sagtens sidst i Tyverne, og de sjæler, saa vi er 

ved at brække os. I Gaar laa hun i ”Vuggen”, og han sad klistret op ad hende, og de hviskede og 

tiskede, og de er som hæftet sammen med Sikkerhedsnaale, Madame har overhovedet ikke vist sig i 

Haven i Dag.  

  Adda ringede, at du havde det bedre, det er dejligt, saa kommer du maaske alligevel før Lørdag. 

Der er ikke Spor med Tikki, det var blind Alarm. Solsortene æder alle Kirsebærrene, de bare Stene 

hænger paa Træet. Jeg har betalt Aviser og Sygeforsikring. Fru Dean fortalte i Dag, at hendes Mand 

ogsaa var plaget af Hæmorroider, og det ytrede sig, naar det var slemt, saadan, at hele hans ene Side 

”sov”, det prikkede i Fingre og Ben, naar saa de blødte tilstrækkeligt, saa holdt det op. Men vi ses 

saa i Morgen Aften. 

Din Snuser.  

Jeg har ikke hørt fra nogen paa Kontoret, Hr. Møller tager Arbejde med til dig. Margr. har lejet sit 

Hus ud, 100 Krus. 

Kjærs har faaet 4 Aber, der nu er ved at hyle Margrethe ud af Huset, hun er i den Grad paa 

Krigsstien ang. dem og Schäferhunden, der hyler. 

 

d. 5. Juli 1938 
Kjeld ligger stadig paa Sygehuset, han fik Mellemørebetændelse efter 14 Dages Forløb, 
og fik Trommehinden punkteret, da vi troede, det var omme, fik han Ørepine igen og et 
Røntgenbillede viste, at en Polyp var vokset ud af Hullet og havde stoppet det. Saa blev 
han bedøvet, og den blev skrabet væk, men det havde gjort, at Betændelsen var slaaet 
ind, og vi havde 8 rædselsfulde Dage, hvor vi gik og ventede, at han skulde mejsles op, og 
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da endelig Øret var i orden, og vi slap for den Skræk, fik han Skarlagensfeber om igen. I 
Morgen har han ligget i 10 Uger i een Køre, men nu forlyder det, at han skal op d. 10. 
Helle slap uden Men af nogen Art, og kom hjem d. 15 Juni, 7 Ugers Dagen efter, at hun 
blev indlagt. Kjeld har haft hævede Kirtler i begge Omgange. 
  I Gaar rejste Helle til Hundested med Brummerstedts. Knud i Spejderlejr ved Kobæk ved 
Skelskør. Naar de kommer derfra, skal de over til Krumstrup, og saa haaber jeg, at jeg at 
jeg kan faa Kjeld hjem. 
  Johs har ligget paa Gentofte Amtssygehus siden d. 18. Juni, blev d. 25 opereret for 
Hæmorroider og kommer hjem engang i denne Uge, Mor har været her i 3 Uger d. 9, saa 
rejser hun igen. Vi har indtil nu kun haft Kulde og Regn med en enkelt god Dag imellem.  
 

22 Juli 1938 
D. 19. Juli hjemførte jeg endelig Kjeld, men ikke uden nok en Forskrækkelse, Onsdagen 
før skulde han have været hjem, de store fik jeg om Morgenen sendt til Mor, de fulgtes 
med Agnete, og da jeg saa ringede til Hospitalet, om hvornaar jeg maatte hente Kj., fik jeg 
den Besked, at han havde faaet Betændelse i det andet Øre. Han var der saa de 8 Dage, 
og nu behandler jeg Øret selv.  
 
Johs til Grete i Sommerhuset (Solbakken) 

Gentofte 2/8 38 

Kære Snuser! Det var rart at høre Din kendte Røst i Telefonen i Aftes. Forhaabentlig vil Kjelds lille 

Skønhedsfejl nu svinde, saa han kan være helt all right igen, naar vi genses paa Lørdag. Jeg er glad 

for, at Børnene endnu et lille Stykke Tid kan nyde Landet; hvis Du synes, I har det varmt, kan jeg 

forsikre Dig for, at det ikke er anderledes her, og jeg tror nu hele Flokken har godt af Opholdet 

deroppe. Herhjemme var der ikke sket noget særligt. Mor havde paany haft Besøg af Trysse-

Familien, og Jørgen var sur som en Lage-Agurk, der har faaet for meget Eddike. En anden Dag 

dukkede Svend Faber op. Nu kan der ikke være Tvivl om, at den sølle Fyr er skør i Hovedet. Han 

havde talt om sin musikalske Sans og forsikret dem, at om han kunde komme til Grønland et Par 

Aar, skulde han male Billeder, hvis Lige aldrig var naaet. I øvrigt var der næppe den Ting, han ikke 

forstod sig paa. Da de saa sagde, at han jo maatte være et Geni, sagde han, ja Moster, jeg er et Geni, 

men desværre et miskendt. Eleonora Faber skulde blot vide, hvilken Søn hun har fostret. I øvrigt 

vilde han absolut sælge et elektrisk Bælte til Vivi. Hun vilde ikke tro paa dets undergørende 

Virkninger, men han vidste bedre. For en Gangs Skyld lod Farvi sig dog ikke overtale. Senere, da 

der skulde laves Mad, foreslog de ham at gøre sig det lidt behageligt i Haven. Ja saa vilde han 

benytte Lejligheden til at gaa i sit Lønkammer, hvilket han gjorde paa en ganske anden og langt 

mere effektiv Maade end de. Mad var et ganske underordnet Spørgsmaal, hvilket dog ikke hindrede 

ham i at rasere alle Fade, der kom indenfor hans Rækkevidde. Han er aabenbart helt ude af Balance. 

Det er ikke lang Tid siden, han hos Aage [Faber, en bror] havde været saa langt nede som nogen. 

Men hvor maa det være uhyggeligt at bo sammen med et saa forstyrret Menneske. Nu vil jeg se at 

faa Haven gjort lidt istand. Da jeg kom hjem, var kun Judithe i Huset. Hun sørgede for mig med 

Morgenmad og Lommeæde. I Dag arriverer Adda og Frederik, der i Anledning af Hans Egedes 

Hjemkomst har tilbragt Natten paa Østerbro. Vi skal spise til Middag paa Ibsensvej. Ellers har jeg 

intet særligt at berette om. Det er godt, Du kan slaa Dig lidt sammen med Fru Christensen og 

eventuelt maaske senere andre. Jeg vil nødig have, Du skal gaa og kede Dig. Naa i øvrigt bliver der 

vel Liv nok, naar Frk Bente Arriverer. Hils hele Flokken paa det hjærteligste fra mig. De kærligste 

Hilsner til Jer alle fra Jeres Far. 
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Sommerhuset - fotograferet ved købet 1937 

 

Grete til Johs 

Mandag [Lyngen 1/8 1938] 

Kære Snuser! Jeg har ganske vist talt med dig for to Timer siden, men paa tre Min. faar vi jo ikke 

talt ud. Du aner ikke, hvor Kjeld var rædsom i Morges, fordi han ikke havde faaet sovet ud, han 

nægtede at tage Føde til sig, og tudede, hvergang de store sagde noget til ham, jeg troede, han var 

syg, og tog Temperatur paa ham, men da den viste 37, fattede jeg atter Haab, og efter at have hvilet 

under ”Rødhætte”, ”de 7 Gedekid” og ”Klodshans” i min Køje, saa var Tilfældet overstaaet. Han og 

Per, den lille med Brillerne, er uadskillelige, og Helles Lykke er p.t. fuldkommen, hun kører med 

Kjellunds Barn, det stod og vrælede af fuld Hals i Vognen, Fru K. har fremmede, og jeg kunde se 

de spiste, saa skikkede jeg den ikke uvillige Helle over at spørge, om hun skulde rokke hende. Det 

er en yndig lille Unge med langt sort Haar. Naar saa Knud og Midrid spiller Fjerbold og jeg skriver 

Brev, saa er vi alle ved vor Yndlingsbeskæftigelse. De kom tænderklaprende fra Morgenbadet, det 

er Nordenvind, men det har for Resten været dejligt med lidt mindre Varme, særlig til vor Tur til 

Fru Christensen. Der er næsten ikke et Hus dernede ad, der ikke er til Salg eller Leje. Jeg kan 

næsten ikke forstaa, de ikke kan finde et, de kan hoppe ind i. Stranden dernede skal være betydelig 

bedre end her, siger Helle. Der er flyttet en Præstefamilie ind i det grønne Darling-Hus med to 

mindre Børn, Fruen i omtrent Slæbekjole af lutter Anstændighed, jeg glæder mig til at se hendes 

Badedragt. Fru Christensen og Kirsten kommer først Onsdag, havde Helle Besked med om, hun 

havde glemt, at de skulde til Pavillonen og se paa Danse i Morgen, Helle blev inviteret til at følges 

med dem, men hun skal jo følges hjem, saa jeg ved ikke rigtig, og jeg kan jo ikke komme af Sted 

uden hele Flokken, og det gider jeg ikke. Du skulde høre Kjeld underholde Per ”Jeg har haft 

Ørebetændelse paa begge Ører”, ”af hvad”, spørger Per, ”af Bacciller, sæ’fø’li’”, svarer Kjeld, Per 

er langt tilbage, naar han ikke ved det. Kjeld gravede Kanaler i Dag, saa han til sidst landede paa en 

øde Ø, omgivet af Vand, saa jeg maatte agere ”Fredag” og komme Robinson til Hjælp. Vandet var 

dejligt i Eftermiddag, varmere end Luften. I Dag fik vi Skilpadden til Middag, den faldt ikke i 

Smag, den var ellers ualmindelig god, men for stærk for de barnlige Sjæle. Jensens har været her 

omtrent hele Dagen, og det nederste Darlinghus er ogsaa beboet igen, der er Gang i det 

Foretagende. Helle spiste Tykmælk, den var lige saa god som sidst. Jeg koger Drikkevand, som de 

faar med det hjemmelavede Citronade, jeg savner en stor lukket Kande til det, det maa vi have til 

næste Aar. Tror du ikke Byldens Indhold er smittefarlig (Skarlagens) altsaa, det mener jeg, den skal 

vist behandles med meget Hygiejne, naar der gaar Hul paa den. Fru Chr. sagde, at det var ikke 

ualmindeligt efter en Skarlagensfeber, med den Slags Udslag. Men saa følger Fortsættelsen i 

Morgen. Jeg havde Brev fra Falster i Dag, de har byttet deres Sommerhus med en Bil. 
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Tirsdag 

Atter straalende Vejr, det er godt vi har Bylden til at holde os paa Plads, ellers er jeg bange for, for 

vi gik helt over Gevind. Den ser stadig ikke anderledes ud, og dens Far er ganske upaavirket af den. 

I Gaar Aftes spillede vi alle paa Omgang Fjerbold som vilde, tilsidst endte Bolden midt oppe paa 

Taget, men saa fik vi Hjælp af en Ungersvend fra den nyindflyttede Præstefamilie, de opfylder 

Skriftens Ord, med at opfylde Jorden, det vrimler derovre i alle Aldre lige fra Kjelds og opefter, og 

to Kvinder hører dertil, og det er en rigtig Præstemand med lang Pibe.  

  Det er ubegribeligt nogen kan holde ud Aar efter Aar at bo som Dr. Christensens, det er i en 

Bondefamilies Lejlighed, de selv flytter ud af, jeg blev forevist Lejligheden og skulde udtrykke min 

Henrykkelse over Hyggen, (det gjorde jeg ogsaa, falske Blakke som jeg er). Bare saadan en 

Plydssofa kan faa det til at løbe koldt ned ad Ryggen paa en. Jeg har lige skrevet til Birte [Balle] og 

sendt en Hr. Madsen, der kaster en 5 Øre ned i Halsen paa en Gaardsanger, mens han netop synger 

Stens Nummer ”Jeg har elsket dig”, hvis Sten faar Betaling i Børster, kunde det være farligt. 

  Helle og Knud gik Morgentur til Lokumsmanden, han kommer i Morgen tidlig, nu kunde vi ikke 

undvære ham mere, hun betalte ham med det samme, saa bliver det Hjelms Tur næste Gang. Det 

maa du hellere give ham Besked om. Saa er der vist ikke mere at berette. 

Dine Snusere. 

Børnenes Fantasi er stor, 1½ time efter, at du var kørt i Gaar, var jeg hos Købmanden og alle tre 

kom de styrtende mig i Møde, at Hr Kjellund var kommet tilbage, jeg blev rædselsslagen, jeg troede 

der var hændt jer noget. Og saa fandt Kjeld ud af, at det var Jørgen Bagges Mor, der solgte Is i 

Boden derude. 

 

 
 

Grete til Johs 

[Lyngen 3/8 1938] 

Kære Snuser! Vi fortsætter altsaa med at have det vidunderligt, i Gaar var det den bedste Dag, vi 

endnu har haft, Børnene var ved Stranden næsten hele Dagen. Kjeld soppede i en lille Pyt, hvor 
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Vandet var fuldstændigt varmt, og han var fuldstændig overstadig af Henrykkelse. Det generer mig 

ikke Spor at være her alene, her er saa befolket, at man slet ikke tænker paa det, det generer mig 

kun at tænke paa dig, der er alene. Jeg kunde være her hele Sommeren uden at kede mig, men jeg 

har selvfølgelig ogsaa kun været her i Magsvejr. Helle og jeg været paa en lang Cycletur til 

Morgen. Det begyndte med, at vi rullede til Hønsinge for at faa lavet vores Cyclepumpe, saa kom 

jeg i Tanker om, at jeg maatte have et Par Ankelsokker til Kj., saa cyclede vi til Vig, i Vig kom 

Helle i Tanker om,  at hun skulde ned til Kirsten efter sin Trøje, hun havde glemt der, ”og naar bare 

vi cycler gennem Vig, saa kender jeg Vejen, jeg har været der to Gange med Far”, og jeg gav mig 

Helle i Vold, og vi hjulede af, tilsidst spurgte jeg, om vi snart var der, og saa anede hun sæ-fø-li 

ikke om Vej eller Sti, saa spurgte vi os for, og saa var det lynende forkert, og vi maatte tilbage og 

den sædvanlige Vej. Paa Vejen var jeg inde hos Tømreren og sige om Dækslet, han kommer og 

laver det. Jeg bad ham saa sende Regning, ”naa, er han glidt”, sagde han om din Afrejse. 

  I Gaar Aftes var det Helle skulde have været til det her Pavillon-Bal, men hun glemte det, og jeg 

sagde ingenting, lumskeligt. Helle trænger saa voldsomt til at sove, saadan som hun bader, og jeg 

synes, det var for meget, at  Fru Chr. skulde trave herop med hende og tilbage. Men saa Kl 8½ kom 

hun i Tanker om det, og hvor var hun gal, hun satte sig i en Stol og lod Taarene rinde, men hun 

klarede dog op til sidst. Vi var i Plantagen og forsynede os med de gule Blomster. I Aften skal vi 

saa have stor Kaffemik, vi bliver 9, saa Familien maa drikke af Tandkrus. Vi venter jo Benthe i 

Dag, og Christensens har et Pigebarn paa Besøg. I gaar købte jeg ind og lavede Mad til et Par Dage, 

sprængt Lammekød, som jeg kogte og Melon, jeg delte en med Fruen i Darling 1. Saa kogte jeg 

Rødgrød til 2 Dage, og saa er vi næsten ved Vejs Ende, naar det er fortæret. Vores lille Spand er saa 

fin, at vi næsten ikke nænner at sidde paa den. Milrid har efter din Afrejse antaget fuld familiær 

Stilling, sidder i Kurvestol og konverserer paa Kraft. Kjeld flytter i Nat ind til mig, og Benthe 

kommer i ”Pigeværelset”. Jeg havde Brev fra Mor, i Gaar. De har været nødt til at skyde Pia, den 

var blevet saa syg, det var Mourits, der udførte Eksekutionen, mens Poul flygtede til Ryslinge 

imens. Nu er Kjeld blevet brun, Bylden er absolut ikke værre, men jeg synes, Dr. Dam skal se den, 

naar vi kommer hjem paa Lørdag, jeg kan aftale en Tid med ham. Sikke nogle Fingre, de her 

Landbagere tager Brødet med, i Morges stod jeg og ventede, mens han harkede og hostede ned i sin 

Haand, men saa udbad jeg mig at udvælge Wienerbrødene selv. Det er godt, man er uvidende om 

meget af det, man er udsat for. 

  Tak for Brevet, da jeg saa, der var Brev fra dig, gav jeg ikke Posten dette, men skikker det ned til 

Købmanden. Benthe er kommet nu til Frokost, hvor er hun en nydelig Pige, hun kom med en stor 

Æske Chocolade. Stakkels Svend [Faber], og do Moster, men hun kan vel ikke se hans Skørhed, 

hvad bliver der af ham, naar hun er borte. Vivi husker vel Fuglene? Jørgen trænger til en Endefuld, 

det er nu ikke sjov for Trysse at være gift med saadan en Agurk, og han nyder dog ikke andet end 

Venlighed hos os alle. Med Hensyn til min Kedsomhed har den første Afd. af Brevet vel beroliget 

dig. Men derfor vilde jeg gerne have dig her, vær vis paa det! 

Din Snus. 

Kjeld kom i Gaar og fortalte , at han havde mødt en, der lignede en af Sygeplejerskerne ”det var 

lige hendes Type”. 

 

Påskrevet af Helle: 

Kære Far! I Dag skal Benthe jo komme men vi ved ikke hvornaar saa der bli’r nød til at være een 

oppe ved Huset hele Tiden. Mor har inviteret Fru Kristensen, Kirsten, og en ny Pige, de har paa 

Besøg, herover i Aften til Kaffe. 

  Fru Kristensen fortalte at i Asnæs sælger de Fodtøj ud, til næsten ingen Penge, saa det kan være at 

Mor en af Dagene skal derhen og forsyne os til Vinteren. Der er flyttet  en Præstefamilie med fire 
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Børn ind i Darling Nr. 2, de ligner godt nok Præstefolk for han har lang Pibe i Munden og hun har 

Kjole til Tæerne. Nu skal jeg i Vandet saa jeg har ikke Tid til mere  

mange Hilsener fra din Helle. 

 

Johs til Grete 

Gentofte 3/8-38 

Kære Snuser! Tak for Din kære Skrivelse, det er altid rart at høre oppe fra Jer, naar det er saa gode 

Efterretninger. Saa vidt jeg har forstaaet, befinder I Jer jo godt, Kjeldsen faar vi jo forhaabentlig 

snart helt i Orden igen; naar han ikke mærker noget, kan jeg ikke tænke mig, det kan betyde noget. 

Mig skal I heller ikke have ondt af, her er dejligt i Haven, og jeg røgtes og plejes efter alle Kunstens 

Regler. Men for øvrigt ses vi jo ogsaa snart igen. Naar jeg skriver saa hurtigt igen, skyldes det, at 

der lige er kommet Brev fra Zieler. Det indeholdt en mægtig – for mig for øvrigt ganske interessant 

– Redegørelse fra Skifteretten angaaende Arveforholdene i Familien lige fra Chr. Fogs Død. Hvis 

Du har noget at indvende, skal Du gøre Indsigelse inden den 5. ds., da Skiftesamlingen holdes, men 

jeg tænker, Du renoncerer. Din Arvepart bliver ca. 605 Kr. ligesom Mogens’. Derfra gaar dog 

antagelig et Salær til Zieler. Tante M. [Margrethe Henriette Fog, Ebis’ mor] faar det samme som I 

to tilsammen. Der er altsaa intet at bebrejde Manden, endnu i hvert Fald. I øvrigt vil det sikkert 

interessere Dig at høre, at Dr. med. in spe Christian Møller [Jens Møllers søn] har mødt den samme 

Skæbne som sin Kollega Jens Vilhelm og forlovet sig med en tysk Freulein [Hanni], der vist nok 

var i Huset hos Overretssagfører Sand. Officielt ved vi naturligvis intet, men Daugaard-Jensens Søn 

havde faaet Kort, saa noget maa der vel være om det. Adda mener, Termometret har staaet paa 

Torden, da sligt vist ikke rigtig passer i det lidt gammeldags Hjem, men det er altsaa kun en 

Formodning. De kan, de unge, men en anden en har maaske være for langsom i Vendingen. Skønt 

mon jeg ikke alligevel stod mig ved at vente. Det er nu min Opfattelse. Ja det er altsaa de Nyheder, 

jeg har at berette om, men nu til det praktiske, da du ikke skal vente flere Breve fra mig i denne 

Omgang. Hjelm-Hansens Adresse er V.E. Gamborgsvej 9 (kan forøvrigt ses i Telefonbogen). Naar 

jeg blot faar Besked om, hvornaar Vognmanden regner at kunne være der, skal jeg nok give dem 

Besked derom, Nøglen faar altsaa Chaufføren. Naar Du saa kommer til Gentofte, spørger du altsaa 

om, hvor meget han skal have for hele Turen og betaler ham Halvdelen deraf plus Drikkepenge. 

Hvis det er ”ham sjæl”, maa han vist ogsaa have noget for Ulejligheden med Bagagen. Ellers kan 

der vel ikke være noget særligt at aftale. Hvis du vil have noget købt ind, kan du jo blot lade os det 

vide. Lev nu vel allesammen og gid I maa faa Fornøjelse af de sidste tilbageværende Dage, jeg 

glæder mig til at høre mere om Jeres Meriter. 

Kærlig Hilsen til Jer alle fra Jeres 

Fabri. 

Jeg skal hilse fra Familien her.  

Det var altsaa Aks, Du havde mødt! 

 

Indlagt brev fra Jens Vilhelm: 

Kære Onkel Johs og Grete, 

Tusind Tak for Jeres Hilsen, jeg gik ud fra at Farmor nok fortalte om det uafvendelige, som overgik 

mig i Grindalid. For øvrigt var det Aks Bod som jeg fulgtes med den Aften, da vi traf dig ved 

Havelaagen Kl 1½. 

  Jeg blev meget ked af, at høre om Keld i Farmors Brev, I har sandelig gaaet noget igennem det 

sidste Fjerdingsaar. 

  Nu vil jeg haabe for Jer, at I maa nyde den Rest af Sommeren vi har tilgode saadan I faar noget ud 

af den.  

Hils Helle, Knud og Keld. Kærlig Hilsen fra Jens Vilhelm. 
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Grete til Johs 

Torsdag [Lyngen 4/8 1938] 

Kære Snuser! I Dag har vi Paastuevind, saa vi er ved at flyve ud, naar Døren aabnes, jeg er klar 

over, at Huset burde have staaet paa Drejeskive. Helle har Ørepine, og er nedlagt med varmt 

Omslag, men da Temperaturen er 36,6, betyder det vist ikke noget, og nu har hun faaet en Magnyl, 

saa inden Redaktionens Slutning, kan jeg forhaabentlig melde Alt vel. Men det er kedeligt for 

Benthe, hun har været i Vandet nu med Milrid og Knud, Helle maa holde sig paa Landjorden i Dag. 

Det er godt, jeg har Apoteket i Orden. Vores Kaffeselskab i Gaar, gik saa godt, Fru Kristensen er 

meget sød, mit første Indtryk af hende sidste Aar, hvor hun overalt selv ved Kødgryderne altid 

optraadte med stor Cigar paa, var egentlig ikke særlig godt, men man skal altsaa ikke altid dømme 

efter det første Indtryk, og Cigaren er ogsaa lagt paa Hylden. Paa Søndag skal de købe Grund, og 

der skal bygges efter alle Kunstens Regler, men de skal saa ogsaa være her i alle Ferier. I Aar har 

hun og Manden været 3 Uger i Italien i Juni. Hun erklærede, at Helle gav hun ikke Afkald paa, selv 

om hun og Kirsten kom i hver sin Skole, og som alle, der kun har produceret Kvindkøn, var hun 

stærkt indtaget i Kjeld, hun vilde have givet meget for at have haft ham paa Skødet, men det var 

under hans Værdighed. Hans Byld er ikke øm mere, men egentlig ikke mindre. 

  Jeg havde købt Wienerbrød og Kager i Mængder, saa Fru K. korsede sig, men alle Fade var 

kemisk rensede, da vi forlod dem, saa fik vi [petroleums-] Lampen tændt, og Ungdommen skrev 

under stor Jubel ”Brev uden Adjektiver.” Da vi saa havde faaet Gæsterne af Sted, og skulde laase, 

var Nøglen sporløst forsvundet, vi var ved at blive tossede, saa laa den midt nede i den gule 

Blomsterbuket, der hænger paa samme Søm for at tørre. Du skulde have set ”Mosekonebryg” i 

Aftes, en Overgang kunde vi ikke se Lynghytten, den strakte sig helt hen til Døren, det saa saa 

mærkeligt ud, man kunde forestille sig Landskabet i Sne. Jeg talte med Tandlægefruen i Gaar, hun 

er vanvittig charmerende, jeg ved ikke rigtig, om du faar Lov at komme herop mere, vær du glad 

hun er en hende og ikke en ham. 

  Jeg var paa Strandlyst efter Kager, der kom hun syngende af fuld Hals til Musikken, fjumsende 

bag Disken, vrælende til en Herre i den anden Ende af Salen, saa var det jeg bemærkede med 

Henblik paa Kagerne ”hvem der var vel hjemme med dem”, hvortil hun svarede paa sit herlige 
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Sprog ”I Gaar væltede jeg paa Cyklen og fik 10 Flødeskumskager i Hovedet.” Hvor maa saadan et 

Væsen finde Danmark forfærdelig. Tømreren har være her og lavet Dækslet og afleveret 

Regningen, der var nogle Poster, der var lidt større end Aftalen, men saa vidt jeg kan se, er det ikke 

større Summer, det drejer sig om. Jeg tager det med hjem, det kan ikke være i Konvolutten. Benthe 

er en mægtig sød Pige, hun skal tilbage til Dragsholm paa Lørdag. Jeg venter jo at høre nærmere om 

Hjelm Hansens Adr., og hvornaar du mener, vi skal køre herfra. Jeg ringer til dig ved To-tiden 

Fredag til Kontoret, til Kbh faar jeg nemlig Forbindelsen med det samme. Saa har jeg faaet Posten 

og kan have aftalt med Pedersen. 

Mange Hilsener Grete og Co.  

Nu spiller Helle Bold iført Kjelds Flyverhjelm, Ørepinen er ovre.  

I Gaar var alle 4 i Følge oppe hos Oppermans med Ben til Hunden. De spurgte straks, hvem af dem, 

der havde haft Sk.feber, og om det var den lille Grinebider, der havde ødelagt vores Sommerferie, 

og saa havde de trakteret med Bolsjer. Alle er vist inde i vor Lidelseshistorie.  

 

Grete til Johs 

Søndag Morgen. [Krumstrup 14/8 1938] 

Kære Snuser! Vi er vel ankommet, det var en udmærket Tur i Gaar, ikke særlig varm, og der var 

ikke mange Mennesker med. Poul hentede os, han var ellers saa temmelig ude af Humør, han havde 

lige faaet Meddelelse om, at Hingsten, der havde været til noget, der hedder ”Landevejsskue”, 

havde faaet 3. Præmie, han har ikke rigtig Heldet med sig. Naa, vi spiste Frokost, og Kl 3 kom 

Merete og Børnene og Fru Herman Chr. i Lejebil, da Mogens høstede, Fru H. var samlet op i 

Kværndrup. De er saa søde, de forskellige Unger og saa forskellige, de eneste der ligner hinanden, 

er Pille og Kjeld, de er for at bruge hans eget fine Udtryk ”samme Type”, ja, de kunde bedre være 

Brødre, end Knud og Kjeld. Pille er en Oplevelse, han er en bedaarende Dreng, jeg sad og snakkede 

med ham, som var han et voksent Menneske om Bedriften dernede. Han vil ikke ha’ Gaarden, for 

han vil ikke have Servanter, nu han er vant til Badeværelse. Han og Kjeld legede fra de kom til de 

gik, de lavede Hus i Tujaen med Etager (Kjelds Opfindelse) Pille anede ikke, hvad en Etage var. De 

var alle Penge værd. De er lige høje, og var omtrent ens klædt paa. Ole er saa skikkelig, at man 

næsten har Medlidenhed med ham, han var saa rædselsfuldt klædt paa, saa han var noget 

handicappet af det, han har et sødt Smil og ligner Merete meget. Viggo er kostelig, han er 

fuldkommen Tumling, absolut ikke køn, men saa absolut for lille til at gaa, at det virker, som var 

han en Dukkedreng, der var trukket op, men han er ganske uden Lune, det har Ida derimod, hun er 

vel nok den, der bærer Præmien hjem, hun er ikke absolut køn, men er saa sprutten fuld af Humør, 

hendes Mund er det mørke Punkt, men den vil nok syne mindre, naar hun vokser til. Bodil selv er 

uigenkaldelig over sin Glansperiode, det er mærkeligt, hvor hun har tabt sig, og Fru H. Chr. troede 

for Alvor, hun var paa Vej igen. Mogens kom til Middag. Han er blevet tynd. Naa, og saa arriverede 

Børge Kl 9½, og det faldt endnu mere mat ud, end jeg i min i vildeste Fantasi, havde tænkt, jeg 

fortrød næsten, jeg ikke havde sagt det til Mor, saa hun kunde have ageret lidt, vi er bedt til Fløjen i 

Dag, og Mors spontane Udbrud ved Synet af Børge var ”Grete, nu maa du vist have min Due, der 

hænger i Skabet til Hjælp”, hvortil hun svarede ”Har I yderligere tænkt at formere jer”, saa 

begyndte de at pynte lidt paa det bagefter, men det gør som Regel ikke Sagen bedre, jeg havde helt 

ondt af Ægteparret. Jeg synes for Resten, Bøvs ser rædsom afpillet ud igen. Mogens og Merete 

inviterede Kjeld og mig til Skoven lige for Næsen af Bodil uden at udstrække Invitationen til hende, 

de er nu ikke helt almindelige, og trods det, Ida var i Seng, var ingen af dem inde at se hende, nogen 

overvældende Interesse er der ikke til Stede. Merete og Grete er tilsyneladende som to røde Køer, 

de vandrede i Haven og snakkede og snakkede, men det forhindrede ikke Grete i straks at pukke paa 

Merete, saa snart hun er udenfor Hørevidde. 



 128 

  Kjeld og jeg bor her ovenpaa i det største af Værelserne, og har det været dejligt Fluefrit og køligt, 

for øvrigt har jeg haft saadan en Kvalme i Nat, om det er Fødselsdagen i Gaar, eller samme 

Omgang, som I har haft, eller ?? Det ved jeg ikke. Helle havde ordentlig rullet sig ud i Skoven, hun 

havde sagt, ”Jeg tror nu nok de tænker paa at faa en lille Søster (vi altsaa), og maaske begynder de 

paa hende efter Sommerferien.” De havde i den Grad nydt hende. Henrik Bang er blevet Forvalter 

paa Brahetrolleborg, Dres skal vist besøge ham i Dag. Grete er tynd som en Pind, men ser for øvrigt 

godt ud om ikke ligefrem rask. Det er vist lutter Ærgrelse over Ungmøerne. Mor ser saa rask ud. 

Hun er glad for Radioen, den er ogsaa god, men hun skal have en til paa Prøve og saa vælge. 

Mogens filmer stadig uden endnu at have set Resultaterne, han har vist taget 3 til, saa han sender 

dem til Kbh. Nu kan man faa Farvefilm Agfa, siger han. Han har ikke farvefilmet. Kjeld er her og 

der og alle Vegne, han sagde til mig i Morges ”Ved du, hvad det var i Gaar, det var Fyraften, hvad 

er det for en Aften?” Og da vi sad ved Bordet udbrød han ”Uh, der er en Flue, der sopper i min 

Mælk.” Man kunde da høre, hvor han havde været sidst. 

  De synes, han er saa yndig. Pille havde sagt til en Mand, der solgte Sæbe forleden ”Jeg har ikke 

haft Ferie i Aar, men der var en Tid, hvor jeg ikke havde saa meget af bestille”, der kunde skrives 

Bøger om Pille. Saa fortalte jeg ham, om at Kjeld skulde i Skole, hvortil han svarede ”det skal han 

ikke glæde sig til, han skal lave noget, der hedder Gymnastik, og det er at hoppe op i Luften og 

snurre rundt, og saa falder man ned og slaar sig.” Men han taler fuldstændig Baby-Sprog, og det 

passer saa lidt til al hans fornuftige Snak. Men nu skal jeg op, jeg ligger nemlig i Køjen endnu, og 

saa maa jeg se, om det er muligt, at faa dette af Sted. Mange Hilsener. Din Snuser. 

Jeg haaber, det ikke blev til mere med Knuds Brækfest. Lad mig endelig snart høre fra jer.  

 

Grete til Johs 

 [Krumstrup] d. 17/8. [1938] 

Kære Snuser! Tak for Brevet i Gaar, det var rart at høre, at I har det godt, og at Helle undgik 

Brækfest, det er et solidt Skema, den arme Unge opvartes med, Knuds forlød der ikke noget om, 

forhaabenlig har de faaet fat paa Karakterbøgerne, du vidste jo, hvor Nøglen var, det var ikke saa 

godt, om Helstrup lavede ham til Marmelade fra Begyndelsen af Aaret. Her har vi det godt, men nu 

er Sommervejret altsaa forbi, og her er de meget kede af Regnen, da de baade havde Græs nok og 

ikke manglede Vand til Roerne. De havde faaet afhøstet, havde Vejret bare holdt i Gaar, men det 

gjorde det altsaa ikke. I Dag holder vi saa Fødselsdag [Bodil], vi startede med Kommenskringler og 

Fødselsdagskringle, men de (her blev jeg afbrudt, og aner ikke, hvad der skulde staa). Kjeld og jeg 

har været paa Tourne med Poul i Ringe, Ryslinge, Lørup, som Vejret er, maa alle Fornøjelser tages 

med. Han havde Tandpine i Aftes, selv bedyrer han, det er 6aars Tænderne, men han har et stort Hul 

i 2 Kindtænder, og se-fø-li stammer det derfra. Da jeg troede, han vel var slumret ind i Aftes, hørte 

vi Barnegraad, og de to Baby-Mødre fløj hver til sin, og saa var det min; ved Siden af, havde det 

lynet, saa han var blevet bange, saa han endte hernede i Stuen, fik saa lidt Magnyl at sove paa, i Dag 

mærker han ingenting. Det var en slem Historie med Dang, godt det ikke blev værre, den Risiko 

med Hedeslag løber vi ikke nu, det bliver ikke til kulørte Lamper, og hvordan mon det gaar med 

den Gentofte Ildfest, de skulde hellere lave saadan noget, naar man er i en Varmeperiode. 

  Jeg havde et langt og saa fornuftigt og rigtig stavet Brev fra Helle, hun skriver lige saa godt som et 

voksent Menneske, og bedre end mange do, saa har hun vel Fred i Sjælen foreløbig m.H.t. de 

forskellige Problemer, Problem er det aabenbart ogsaa mere for os andre. Mogens og Merete 

kommer i Aften, saa har Kjeld tænkt sig, at udvirke en Indbydelse, der er nu kun Torsdag og Fredag 

at vælge i mellem. Vi kommer med Toget 11,20 fra Ryslinge, og er i Kbh. 4 Min i 4, mon vi saa 

ikke kan naa Toget hjem, Kl 4, naar vi har det lange Ben foran. Kirsten rejser i Morgen. Hun havde 

talt med Sjøberg en Dag for ikke saa længe siden, han synger i en Film, de er ved at optage paa 

Palladium, saa der kan man vel saa opnaa at høre og se ham i Vinter. Hun vil paastaa, det er en 
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Datter, han har ligget sig til. At Midrid i sin vildeste Fantasi kunde tænke sig at tage til Vanløse paa 

Cycle med Børnene, for øvrigt har hun da heller ikke Haands- og Halsret over min Cycle, jeg er 

altsaa led og ked af den lille To’sk, mon det ikke var bedre at lade hende glide til Nov. Hun er 

alligevel for ung i hvert Fald som Enepige. I Aften kommer Rottwitts, Mourits, der er 

Græsenkemand, Dyrlægens og Henrik Bang, og saa altsaa Pillerne. Jeg tror ikke Merete kan 

fordrage Bodil, og da de inviterede mig, for Næsen af hende, sagde hun (Bodil) ”Tak, jeg vil ogsaa 

gerne med”, hvortil Merete svarede ”Jeg skal tænke over det”, men da de rejser efter os, er de jo 

ikke saa nemme at komme udenom. Jeg vilde jo unægtelig gerne ned at se til dem, og Kjeld trænger 

til lidt Forandring. Her er sindssvagt med Fluer, men mærkelig nok har de ikke fundet op i vores 

Værelse, saa vi nyder en uforstyrret Søvn, Poul gaar i Seng med et Lampeskærmsstativ overtrukket 

med Tull over Hovedet. Dres er meget foretagsom om Natten, han havde forleden Nat rullet sin 

Dyne sammen og anbragt ved Siden af Sengen, og saa tog han resolut Bodils over sig, og da 

Mormor saa i den samlede Familie + Henrik fortalte Historien til Kjeld sagde hun, ”og saa tog 

Onkel Dres Moster Kirstens Dyne”, vild Jubel! I Gaar var Forpagterens til Middag i Krogen, vi 

svælger i Vildænder, Skovduer og ds. Delikatesser. Jeg var lidt bange for jeres Føde, da Adda skrev 

at Mandagsmiddagen bestod af Grønsager og Æblegrød, men helt svinder I vel ikke ind til paa 

Lørdag. Jeg glæder mig rædsomt til at komme hjem igen, jeg er nu ikke anlagt for Ferie, hvor jeg 

ikke har jer samlet, men jeg tror, det er sundt for mig helt at slappe af, og det er jeg i hvert Fald 

tvangsindlagt til. Jeg har det godt i alle Maader, jeg er bange, du atter bliver skuffet, og saa faar 

”hun” ikke flere Chancer. 

  Saa ses vi paa Lørdag, og du hører efter al Sandsynlighed ikke fra mig før. Mange Hilsener fra 

Kjeldsen 

Din Snuser. 

2 August 
I Dag er Kjeld begyndt at gaa i Skole. De store begyndte d. 15., men han og jeg var 8 
Dage paa Krumstrup, vi syntes, han skulde have det lille Landophold med. Vi var ellers i 
”Solbakken” i 10 Dage, fra d. 25 Juli til 6 Aug, vi maatte saa rejse hjem, fordi vi havde lovet 
Hjelm Hansens Huset. Kjeld finder det meget morsomt at gaa i Skole, han drog af med 
Helle i Morges Kl 7½, de skulde købe Penalhus paa Vejen. 

23 August 1938 
De store havde tudet Kjeld Ørene saa fulde af Frøken Assens Skraphed, saa da det viste 
sig, han skulde have hende i Bibelhistorie, blev han saa rædselsslagen, at han gemte sig i 
Læskuret, da det ringede ind, saa der skulde Helles og Hr. Nielsens forenede 
Overtalelsesevner til at faa ham ind i Klassen. Da jeg spurgte, hvad de havde hørt om i 
Bibelhistorie, svarede han ”om hvordan Gud skabte Mennesket.” 

16 Sept. 1938 
Johs og jeg har været en Tur i Sverige, rejste d. 6. Sept og kom hjem d. 14. Frk Jantzen 
passede Børnene. Vi startede Helsingør-Hälsingborg, Mellerud, kun for at sove, 3 timer i 
Sunne, 1½ Døgn i Torsby, sov i Stöllet og 3 Døgn i Rättvik, Ophold i Ludvika en 
Eftermiddag og derfra Sovevogn til Göteborg, en Dags Ophold der. Vi blev modtaget med, 
at Milrid havde faaet Skarlagensfeber og var indlagt paa Nyelandsvej, saa Børnene er 
hjemme fra Skole til Tirsdag. De er saa flinke til at hjælpe mig, Helle vaskede alle Gulvene 
hernede i Dag, støvsugede, smurte Frokost, saa fint som nogen Voksen kunde have gjort 
det. Knud bankede Tæpper, og starter sin Dag med at pudse alt vores Fodtøj. 
 

6 Oktober 1938 
Da jeg forleden steg ud af Sengen Kl 6½, kom Kjeld ind fuldt paaklædt, og sagde ”maa jeg 
inbetere dig ned, Bordet er dækket – af mig”, og det var sandelig dækket, midt paa Bordet 
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stod en Tallerken Margarine, der var ingen Underkopper, og saa havde han skaaret Brød 
af paa Maskinen i tykke Humpler. Men stolt var han, og glad var jeg, i hvert Fald 
tilsyneladende. 

 
15 Okt. 1938 

Kjeld har været ud at købe Fødselsdagsgave til mig i Dag. For at lede hans Tanke i en 
fornuftig Retning, fortalte jeg, at jeg ønskede mig saa voldsomt et Par Træsko til at gaa i 
Kælderen med, og han forsvandt ind i Forretningen, men kom langt om længe ud igen 
med en Pakke, der øjensynlig skjulte en Skaal. ”Er du tovlig”, sagde han ”Skoene kostede 
1 Kr og langt ind i Ørene.” Vi var til Filmen ”Snehvide” forleden. Børnene var inviteret af 
Mette, desværre laa Knud i Sengen. Kjeld glædede sig saadan, at ”i Gymnastiktimen 
maatte han vænne sig af med at tænke paa Snehvide, for ellers kunde han ikke gøre 
Tingene rigtigt.” I Morgen rejser Helle til Sorø, hun skal besøge Benthe Bøttger nu i 
Efteraarsferien. Helle er begyndt at lære at spille. 

9 Nov. 1938 
d. 5 fejrede vi Farmors Fødselsdag (77 Aars) inde hos Adda, Børnene var med. Kjeld skal 
sent i Skole om Lørdagen, ikke destomindre mødte han Kl 7 og spurgte, om jeg troede, 
han kunde være aandsfrisk om Aftenen, hvis han stod op nu, han kunde jo ogsaa klæ’ sig 
paa og lægge sig ned paa Sofaen lidt. Det havde maaske været gavnligt, for han faldt i 
Søvn derinde Kl 8. Jeg hørte Knud i Historie i Gaar, han kaldte Frihedsstøtten for 
Frihedsrøret, jeg fattede ikke rigtig Udtrykket, jeg troede egentlig, det skulde være en 
Vittighed, men saa viste han mig i Bogen, at det stod der, ganske vist stod der Frihedsrø-
ret (Bevægelsen), men det var jo noget andet. Kjeld ligger i Sengen af Forkølelse.  
 

28 December -38 
D. 3 December fejrede vi vores Kobberbryllup, egentlig var det den 5., men vi maatte have 
det en Lørdag. Vi var med Børnene 33. Det bemærkelsesværdige til Bogen her var et Par 
Kjeld-Replikker. Carl Gustav holdt en meget morsom Tale, men Dagen efter sagde Kjeld 
”Jeg synes nu ikke Onkel Carls Samtale var god”, og da han svang Dydyt i Dansen, sagde 
han ”undskyld jeg bøvser, men jeg har drukket saa meget Sodavand.” 
  Vi har for første Gang været kun os selv Juleaften, Farmor og Farvi var paa Østerbro hos 
Agnete. Det har været en hvid Jul, nogle Steder overvældende, da Tog og Biler har siddet 
fast i lange Baner. 

9 Februar 1939 
Helle fortalte Kjeld Bibelhistorie forleden om Adam og Eva, der blev jaget ud af Edens 
Have af Engle med flammende Sværd. ”Jamen, Helle”, indvendte han ”hvordan kunde der 
være Engle, naar der ingen Mennesker var at dø af.” 

23/2-39 
Lørdag d. 18 havde vi stort Fastelavnsknald. Det var Helles Kammerater, Frans, Erik 
Ostermann, Erik Jørgensen, Niels Alfred Paludan, Hans, Uffe, Tove, Kirsten, Tora, Gudrun 
og Grete. De begyndte med Tarteletter og Smørrebrød ved et smukt dekoreret Bord, saa 
slog de Katten af Tønden i Kælderen og saa var det Meningen, de skulde danse, men det 
blev ikke til saa meget, de legede i Stedet. Knud var Prins, Kjeld Cowboy og Helle 
Snehvide, og jeg var Frøken Tippe, med en lang spids Papnæse og Haaret skrabet tilbage 
til en lang Fuglepind, en Skjorte af Knuds med sort Slips. De morede sig straalende. 
Senere saa de Film og endte med Is. 
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  Kjeld har været til Fastelavnsfest paa Skolen i Dag. En lille Pige blev Kattedronning, og 
Uretfærdigheden udtrykte han: ”vi slog Tønden i Stykker, og saa kommer saadan en slap 
Tøs og tjatter den ned. 

21 Marts 39 
D. 11 Marts var Helle til sit første rigtige Bal, det var hos Hans Torning, hun havde i 
Dagens Anledning faaet ny Kjole, lyserød Taft, som Kirsten havde syet, hun morede sig 
storartet, og d. 18 var hun til Bal igen, en Dreng i hendes Klasse skulde medføre en Dame 
og det blev hende, vi kendte ellers ikke den Fru Boeg, hvor Ballet var. 

d.11-4-39 
Den 6. April var Skærtorsdag. Om Onsdagen kom Bodil, Dres og Ida hertil og var hele 
Paasken. Johs havde i et halvt Aar lovet de to store en Malmøtur Skærtorsdag, men da 
det kom til Stykket, gad han ikke, men Ungerne gav ikke Køb, og til sidst lovede han, at 
hvis Vejret blev godt, hvad det ikke tegnede til, skulde han tage med. Saa begyndte Dagen 
med Graavejr, men ved Middagstid brød Solen igennem, og der opstod et Ramaskrig, og 
Kjeld, som der aldeles ikke havde været Tale om skulde med, var den vildeste. Og til sidst 
maatte Faderen overgive sig, og ovenikøbet tage af Sted med dem alle tre. I Toget ind 
besluttede de at flyve derover, men da de ankom til Kastrup, var alle Ture optaget lige til Kl 
7 Aften, og endnu værre skulde det være at komme med Skib. Saa besteg de en 
Flyvemaskine, og fløj 20 Min. over København, og de var ikke lidt stolte af den Bedrift, da 
de kom hjem. 
  Langfredag var jeg med de store paa Charlottenborg, Søndag kørte Dres for os til 
Humlebæk. Lørdag d. 8 kom der en lille Pige [Karin] paa Krumstrup. I Dag holder Helle sin 
Fødselsdag med Veninder, de har, 4 i Tallet, været her til skaaret Smørrebrød og 
Chocolade Kl 5, og derefter er de vandret i Biografen. I Morgen skal hun til Dans, saa der 
bliver kun nogle Familiemedlemmer til Eftermiddagschocolade. 

22 April 1939 
D. 18 var vi i Zoologisk Have, Børnene havde fri fra Skole Kl 11, paa Grund af noget 
Sportsvæsen, de ikke selv skulde deltage i. Havens Sensation er Girafferne. Men den 
største Sensation for os blev Mankevædderen, der for imod Knud, da han vilde klappe 
den, og stangede hans Haand ind mod Gitteret, saa hans Lillefinger har haft Tykkelse som 
en Tommeldo, og haft alle Regnbuens Farver. 
 
Grete til Johs 

[Sommerhuset d. 24/6 1939] 

Kære Snuser! Jeg fik den lyse Ide, at skrive et Par Ord, og bede Dyrlægen om at tage det med, de 

tre Min. i Telefonen er næsten for dyrebare, men jeg ringer paa Mandag igen ved 3-4 Tiden. Jeg 

tænker jo ustandselig paa Balles og synes ikke, jeg rigtig kan nyde det her ved Tanken om deres 

Sorg. Men ellers har vi alle Betingelser for at nyde den, d.v.s. som jeg forudsaa er Dagny yderst 

utilfreds med Tilværelsen, jeg hører ikke andet, ”hvordan skal jeg faa Tiden til at gaa her i 3 Uger”, 

og nu har hun endda endevendt hele Huset i Dag, og det kan hun jo ikke gøre hver Dag, hun er 

selvf. i vor Midte Dagen lang og vi gør vort bedste, men Resultatet er povert. Tikki er heller ikke 

særlig glad, men det skyldes vel Benet. Den var aldeles vild, da vi startede i Bilen, den sad foran 

hos mig, og jeg var rædselsslagen ved Tanken om Faren, men den faldt til Ro, før vi var ude af 

Gentofte, d.v.s. den sad med hver Nerve spændt og savlede, saa jeg var ganske vaad, men stille og 

artig. Men vil du tro, den satte sig ved Siden af Kufferterne under Halvtaget, og var ikke til at faa 

derfra, vi bugserede den ind, og to Min. efter var den posteret der igen, men i Dag er den faldet til 

Ro, den var livlig i Morges, men nu er den ikke godt ved det, Betændelsen flyder af Benet, den slap 

i Vandet for mig, og det var vel ikke heldigt. Børnene er saa søde og henrykte, de var i Vandet før 
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Morgenmad, og saa var vi alle i Kl 1, det var dejligt. Appetiten er enorm, Helle og Yonna syr 

Dukketøj. Y. medbragte en henrivende Dug fra sin Mor, Papirservietter, Paalægschocolade i 

Massevis og en Sandkage. Det er en god Ide med hende til Helles Underholdning, Drengene har jo 

hinanden og det gaar for det meste godt. Her er Faar med smaa Lam og Hest med Føl lige ned ved 

Darlings nederste Hus, der bor Familien Frants, saa det maa være det, de har købt. Hr Kjellund er 

lige kommet paa Weekend, modtaget af Viv og lille Pige, Hr Frants kørte med ham. Musebo og 

Kaptajnens og Solhjem er ogsaa beboet. Leverandørerne er endnu talrigere end sidste Aar, de falder 

nærmest over hinanden. Vi skal have store Jordbær til 50 Øre , baade i Dag og i Morgen, og jeg 

har købt dejligt Kalvekød til 90 Øre  til i Morgen. Havde Brev fra Mor i Dag med Brev indeni fra 

Bodil, de var blevet raadet til, at Dres næste Aar skulde rejse 2-3 Mndr. til Schweiz for sin 

Uddannelse, med den Begrundelse, at han saa var mere sikker paa Posten som Faderens Efterfølger. 

Saa det er der altsaa Tale om. Jeg savner den søde Kommode over alle Grænser, Kufferten er eet 

Rod, kunde du ikke rykke dem og sætte hele Adr. paa, saa Fragtmanden kan køre den hertil. Jeg  

sover storartet paa Ottomanen, den fylder intet i Stuen, og er dejlig ogsaa om Dagen, jeg elsker 

dette lille Hus, og rører ikke en Finger, for jo mere her er til Dagny jo bedre. 

 

Johs til Grete i Lyngen 

Gentofte 25/6-39 

Kæreste Snuser! Som Du jo sikkert har set i Bladene, døde Frederik i Lørdags. Alle Børn og 

Svigerbørn var kommet tilstede undtagen den stakkels Agnete, men Bevidstheden vendte ikke 

tilbage, før Døden indtraf. Det blev altsaa en mild Afslutning, som skaanede for meget Sygdom og 

Skrøbelighed. Af Hensyn til de mange tilrejsende skal Begravelsen foregaa allerede paa Tirsdag. 

Det bliver fra Davidskirken til Gentofte Kirkegaard, hvor vi har fundet en smuk Plet, der støder op 

til en sydvendt Mur. Der skal saa ikke blot Frederik, men ogsaa Far og flere andre af Slægten her i 

Gentofte hvile. Der var visse Vanskeligheder, da Frederik er udensogns, men takket være Far (!) 

mener Graver Kjær at kunne ordne det. Det var jo rart, om Du kunde have været med, men jeg 

synes næsten, det er umuligt for Dig at tage afsted, det mener de ogsaa afgjort paa Ibsensvej. Og saa 

vil jeg i øvrigt takke Dig for Brevet, hvis Nyheder jo da hovedsagelig var gode. Manden, der skal 

rense Tagrenderne, kommer paa Onsdag, det viser sig at han kan lave alt muligt; han skal ogsaa 

bl.a. male Laagerne, hvad han vil gøre for en billig Penge, samt forhøje den nederste. Af praktiske 

Grunde vil han endvidere tømre os en høj Stige, som kan slaas sammen og anbringes i Kælderen. 

Det bliver billigere end gentagne Transporter af en Stige andetsteds fra. For Adda er det jo en drøj 

Tid, fordi hendes økonomiske Stilling ikke bliver den bedste. Men Mor vil overlade hende den ene 

Lejlighed frit; til Gengæld er det jo meget værd for Mor ikke at behøve at tænke paa Husførelse 

mere. Vivi vil nu se at finde sig en Lejlighed i Nærheden. De tager begge meget roligt paa det hele 

ud fra den Betragtning, at det her er bedre for Frederik end hvad det ellers kunde være blevet til. 

Hils nu hele Flokken paa det hjærteligste fra mig og hav det rigtig godt alle sammen. De kærligste 

Hilsner fra Jeres  

Far. 

Det var jo udmærket for Aarhusianerne [Bodil og Dres], om de kunde faa den eftertragtede Stilling, 

saa maa man da sige, at deres Lykke er gjort. Jeg skal hilse Jer alle meget fra Ibsensvej, hvor jeg i 

Øjeblikket befinder mig. 

 

Johs til Grete i Lyngen 

Gentofte 27/6-39 

Kære lille Kone! Nu er Flaget atter gaaet til Tops paa Udsigten 28, efter at det fra Morgenstunden 

har vajet paa halv. Davidskirken var Kl. 2 fyldt til sidste Plads, selv Agnete var der trods 

Blærebetændelse og Feber (igaar i hvert Fald); Carl G. kørte hende fra og til Kliniken. I Kirken talte 
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først Pastor Erik Thanning. Derefter Nicolai, Provst Schultz Lorentsen, en grønlandsk Præst (først 

paa Gr. og derefter paa D), Knud Erik og Carl Erik Thanning. De var alle meget grebne af 

Situationen, men ingen fandt bedre Udtryk for, hvad der skulde siges ved den Lejlighed, end Knud 

Erik, der talte med en høj og klar og fuldtud behersket Stemme. Kransene var utallige. Behøver jeg 

at nævne, at der var fra Kongen og Dronningen og kirkelige Organisationer samt private i Snesevis. 

Kisten blev baaret af Sønner og Svigersønner, Christian Balle, Carl G. og Niels. Fra Kirken kørte vi 

til Gt. Kirkegaard, der var vel en 20 Biler eller flere, skønt naturligvis langtfra alle fulgte med 

derud. Vivi og jeg blev kørt af Fru Lomholt. Ved Graven fungerede Nicolai,, og bagefter takkede 

han paa Familiens Vegne. Mange fulgte derefter med til Kaffe paa Østerbro. Til Middag bliver der 

kun Børn og Børnebørn samt vi tre fra Gentofte og maaske Baronessen og Folmer Lüttichau, som 

var kommet herover, ja formodentlig ogsaa Holgers Børn og han selv. Du og Vivi og jeg har i 

Fællesskab sendt Niels en Bog af Einstein om ”Det moderne Verdensbillede” (Kr. 7.75). Jeg havde 

valgt den, og han var glad for den. Birte fortæller, at Frederik slet ikke havde ligget ved Ulfs Hale 

men kun villet sidde i Skyggen. De skulde heller ikke ringe efter Bilen, saa den kunde komme 

tidligere. Det var for øvrigt Steen der sagde: ”Bedstefar gaar, somom han sov.” Saa kunde de se, at 

der var noget galt og fik ham anbragt paa en Bænk. Gid Agnete nu maa komme godt over den 

Omgang. Hun saa meget normal ud, og hun har ikke kunnet udholde ikke at være med, men det var 

jo lidt tidligt. Der har lige været et Par Fyre for at spørge efter Knud, ellers hersker her fuldstændig 

Stilhed. Jeg klarer mig ogsaa godt i min Ensomhed. Det gaar snildt med at lave Te, og Brødet, som 

Du efterlod, har hidtil holdt sig godt. Jeg haaber ogsaa, I fremdeles har det godt. Vejret kunde 

maaske være endnu bedre, jeg kan tænke mig, at Vandet er lidt køligt, men det kunde da være 

meget daarligere. Godt med Sol har der da hidtil været. Fars Urne er vistnok allerede anbragt i 

Graven. Nu maa vi jo ogsaa engang til at tænke paa en Sten over ham. Frederik skal sikkert have en 

af grønlandsk Materiale. Grønlænderkoret sang saa smukt i Kirken. Ja det er et lidt spredt Referat 

af, hvad der er sket her og der, men jeg tænker mig, Du gærne vil vide lidt Besked om det hele. Hils 

nu hele Flokken inklusive Dagny og Tikki saa mange Gange fra mig. 

Kærlig Hilsen Johs. 

Jeg gad vidst, om Adda ikke snart kommer herud og bor. Det bliver strængt for hende at skulle sige 

sit Hjem paa Østerbro Farvel, men jeg haaber jo, hun med Tiden vil kunne blive glad for at bo 

herude. Det bliver nok til, at Mor beholder Huset og saa overlader Adda en Lejlighed, det mener vi i 

hvert Fald foreløbig bliver det naturligste. Vivi maa naturligvis have sig en Lejlighed. Carl G og 

Mette havde holdt deres Gilde i lykkelig Uvidenhed om, hvad der var sket. De fik først Besked ved 

at ringe til mig Søndag Aften. Vivi havde ikke Indtrykket af, Mette var særlig ivrig efter at tage 

hende med op til Vig, paa Lørdag, men maaske slipper hun med alligevel, hvis de ikke kører alt for 

tidligt paa Dagen. Og i hvert Fald kommer hun jo nok derop.  

 

Grete til Johs 

Mandag Aften [Lyngen 26/6 1939] 

Kære Snuser! Stilheden slaar sammen om Ørerne paa mig, de 5 er i deres respektive Køjer, det er 

trods alt et yndigt Øjeblik, naar Tikki og jeg indtager Valpladsen alene. Du skulde have haft en 

Hilsen i Morges paa Kjeldsens Fødselsdag, men jeg træffer dig jo nok ikke nemt i Telefonen, og 

dette kan ikke komme af Sted. Hans Glæde og Spænding er enorm, her ligger to forjættelsesfulde 

Pakker, en fra Mor og en fra Skoven, du giver ham en Badering, som han stærkt ønsker sig, at du 

ved det. Vi har haft en Ungersvend fra ”Rosen” hernede at ordne Flagstangen, den var saa rusten, at 

selv han maatte tilkalde en Ka’merat for at faa den lagt, det var formedelst 50 Øre, saa nu kan vi 

flage for Fødselaren i Morgen. Dagen begynder med Fødselsdagskringle fra Bager Jensen, til The 

skal vi have Lagkage af medførte Bunde, og Frikadeller og Stikkelsbærgrød til Middag. Jeg har 

pillet den ene Klemme af Tikkis Ben i Dag, den sad og vippede, det ser rigtig grimt ud, og hver 
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Forbinding er gennemvædet af Materie, men Dyrlægen, jeg havde hernede, sagde, at de Klemmer 

skulde bare blive i, saa kom han, naar der var gaaet 8 Dage og tog dem ud, det havde intet at sige, at 

der var Betændelse. Jeg skifter Forbinding flere Gange daglig og renser med Lapis, og det er første 

Gang i Dag, den er normal, og første Gang, den spiser. Den har været saa ynkelig at se paa. 

  Lørdag Aften gik vi en lang Tur alle sammen, over Plantagen, hvor de gule Blomster kommer, og 

endte i Jyderup Skov, du kan ikke tænke dig, hvor der er dejligt, og Granerne staar med de lange 

lyse Skud, i det hele taget er her en Naturskønhed, man skal lede efter, og Kjeld er den 

allermorsomste at spadsere med alene, for han har et saa aabent Øje for Planter og Dyr, han og jeg 

var i Plantagen forleden, vi studerede Myrer, vi vil saa gerne have den lille Bog ”Hvad er det for en 

Blomst”, som vi har liggende hjemme. Vandet er simpelthen pragtfuldt, der er Bølger med hvide 

Toppe, saa vi daarlig kan staa fast, men det bliver for meget til, at vi har rigtig Fornøjelse af 

Stranden. Det er Paalandsvind, men saa har vi til Gengæld Læ paa Stuedøren. Den overfor liggende 

Mark er gul af Gyvel, det skulde vi nu se at faa her paa Grunden, det ser yndigt ud. Yonna er en 

ualmindelig sød Pige, jeg mærker overhovedet ikke, at jeg har et fremmed Barn, og som hun og 

Helle kan sammen. Dagny erklærede til min store Overraskelse i Dag, at hun fik det saamænd ikke 

saa godt i sin Ferie, som hun havde det nu, du skulde se hende i den gule Badedragt, hun kunde lige 

saa godt være iklædt Cellofan. Men vi har næsten altid Stranden for os selv, vi bader ved 1-Tiden, 

en Time efter Frokost, og saa ligger de andre aabenbart i Dvale. Tikki maa vi lade blive hjemme, 

den maa ikke komme i Vandet, og den er ikke til at holde derfra. Jeg tror, de Klemmer har været en 

stor Fejltagelse. 

  Jeg vil jo tænke meget paa dem alle sammen i Morgen, det bliver jo en ubeskrivelig Dag for Adda, 

og de efterfølgende stille Dage endnu værre, men hvor havde det været meget værre, skulde han 

have ligget lam og ikke kunnet tale, ja, der blev rigtignok Forandring paa Ibsensvej, før man vidste 

det. 

  Hvordan mon det gaar dig, lille Snus, saa langt kommer jeg aldrig i Telefonen, mon du faar Mad 

udover Middag, der er rigtignok ogsaa langt igen, til vi skal ses. Bliver det ikke varmere i Vejret, 

kommer Vivi til at medføre nogle Tæpper, de to fra Daell er saa tynde, at jeg har dem begge to paa, 

og endda synes jeg, det er halvkoldt, men det kan vel heller ikke blive ved at blæse saadan. Som det 

regnede her Søndag Morgen, og vi havde efterladt alt Badetøjet ude paa Snoren, men det klarede 

ved 10-Tiden. Jeg ringede gratis til dig i Dag, jeg stod parat med mine 4 Tiører, men pludselig var 

du der, uden at de blev forlangt, og saa kunde jeg jo ikke pludselig plumpe dem i. Men nu kan jeg 

ikke se mere. 

Tirsdag d. 27 

Vi begyndte Fødselsdagen 10 Min. i 4, velbekomme 87, men der var intet at stille op, d.v.s, det var 

kun Karlekammeret, der var vaagen, jeg var rædselsslagen ved Tanken om, at Pigeværelset ogsaa 

skulde sætte sig i Bevægelse, men det sov fra det. Der var et Skib fra Mor og en Flyver fra Skoven, 

og saa hviler der en Badebold fra Grete i Vig, det ved vi fra Posten, og da de har været saa fikse at 

sende den med Luft i, kunde han ikke have den paa Cyclen. Bageren tog Fejl af Morellerne, og 

troede Kringlen var til i Eftermiddag, saa vi maatte nøjes med 6 Øres. Der faldt heldigvis Ro over 

Fødselar og Knud efter at Nysgerrigheden var tilfredsstillet, og vi faldt i Søvn igen lige til Kl 8. Det 

blæser en sand Orkan, saa hvad vi faar ud af Dagen, vil Tiden vise. Jeg har sat Pigebørnene til at 

tegne Udsigten fra Vinduerne, da jeg meget gerne vil eje et saadan Par Billeder, saa der er stor 

Alvor i Foretagenet. Og saa har her været en lille Aand, der solgte ”Hjemmet”, saa Drengene har 

nok i Knold og Tot i Øjeblikket. Jeg har selv taget Klemmerne af Tikkis Ben til Morgen, det er saa 

ækelt at se paa, men nu er den ved Appetit og livlig, og nu er der saa kun at betale Dyrlægen her, 

den Klovn, det skulde blive slemt, om jeg skulde have ham igen, nu bliver jeg ved at vaske det i 

Lapis, andet er der vist ikke at gøre, og det rører den ikke, at faa det gjort. Jeg har klippet Laserne af 

det gamle Flag, og sømmet det, jeg synes, det var godt nok at flage med i denne Storm. 
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  Jeg havde Tøj med til nyt Trækgardin til Karlekammeret, det er synd, men nu er jeg syg efter Tøj 

til dem her i Stuen, men jeg kan jo ikke komme til Vig uden Cycle. I Aftes cyclede Pigebørnene, 

Yonnas paa Knuds, til Høve Stræde, og saa gav jeg Is, og Tikki var vild efter det, vi lod den smage, 

for at faa Fred, men den foer fra den ene til den anden for at faa Bidder. Der fulgte et smukt 

hjemmelavet Digt til Kjeld fra Merete, der er altsaa ingen Tvillinger endnu. 

  Kunde du ikke foredrage den Skrivelse paa Ibsensvej, for det er jo Livet paa ”Solbakken”, og ikke 

noget at gentage, jeg er meget taknemmelig for din Forplejning der. Kunde Altmuligmanden ikke 

ogsaa lægge Fliser? Vivi behøver ikke at tage Betræk med, kun Lagen, det ene jeg havde faaet med, 

viste sig at være laset, men det gjorde godt her som Klude, det skal man jo ogsaa bruge.  

Mange Hilsener til Jer alle sammen fra os alle. 

Jeres Grete. 

Brødmaskinen har jeg faaet lavet som ny for 50 Øre, med Reparationer er der rørende billigt. Nu 

gaar vi paa Sletten for at se, om der ikke skulde være saa moderat Vind, at Flyveren kan gaa til 

Vejrs.  

Vejret er blevet rart, vi agter at spise Lagkagen i Plantagen. Desværre er jeg fra i Dag hindret i 

Badning. 

 
Mormor til Grete i Sommerhuset 

[Krumstrup d. 26 juni 1939] 

Kære lille Grete! Hjertelig til Lykke med Kjeldsen i Morgen, gid han maa arte sig godt baade i det 

nye Aar og altid, han tegner jo godt det. Og saa blev det altsaa Døden for Provst Balle, stakkels Fru 

Balle, hvor er det svært for hende, men en fortsat Tilværelse med ham som en Stakkel, var ogsaa 

forfærdeligt. Men derfor er det øjeblikkelige Slag lige haardt. Hun kommer ud af saa meget, sit 

Hjem, sin Stilling indenfor Menigheden og ikke mindst pekuniert set. Nu flytter hun vel til Din 

Svigermor, men hvor vil det blive en stor Forandring i hele hendes Tilværelse. 

   Og saa har jeg Besøg af Onkel Svend, som befinder sig saa godt her og som Følge deraf er han 

saa rar. Han og Viggo er p.t. hos Købmanden for at købe Chocoladecigarer, Onkel Svend drog af 

med ham i Sele, han skulde bare vide, hvad det er at spadsere med ham, jeg har prøvet den Tur bare 

een Gang, da var vi undervejs fra Købmanden hjem. Der er ikke den Grøft, der ikke skal siddes i, 

og ikke den Steen der ikke helst skal medføres, saa han faar nok Lysten styret. Han kom i Lørdags, 

da spiste Fløjens hos mig, i Gaar spiste vi tidlig Middag deroppe, drak Kaffe hernede, som Grete 

medbragte Kringlen til, saa havde jeg bedt dem og Pillerne til skaaren Smørrebrød Kl-6, men 

Pillerne vilde hellere have Børnene i Seng og komme efter Aften. Jeg havde lækkert Smørrebrød, til 

det bidrog Grete med Rejer. Saa spiste vi Jordbær sammen med Pillerne. Merete er snart enorm, 

men hun [?] nok saa let og har det storartet. – Nej, nu øsregner det, jeg vil haabe, de to Vandrere 

kan søge Ly, ingen af dem er udstyret til saadan en Skylle. Og jeg har Pladsen fuld af Tøj, men det 

naar vel at tørre igen. Lis var oppe ½5 i Morges, tændte under Kedlen, imens det kogte, gjorde hun 

Stuerne i Stand, og da jeg kom 7½ var hun ved at skylle og 1/4 i 9 hængte vi det, da var Vejret da 

med blaa Himmel og Sol, skidt, vi lar’ det hænge, det tørrer nok. Jeg gad vide, om du tør lade 

Dagny være ene med Børnene, og Du tager til Begravelsen, mon Du gør? Jeg vil skrive til Kirsten 

og bede hende bestille en Krans fra mig, man faar dem saa yndige i København. Nu vil jeg bede 

Dig lade være at himle op, naar jeg fortæller Dig, hvordan jeg har tænkt at indrette mig i Vinter. Ser 

Du, jeg synes, det er Vanvid jeg alene muler midt i den store Lejlighed, og ikke mindst fyrer i det 

store Anlæg. Mogens, Poul og jeg har lagt Raad op om, hvordan jeg mest praktisk skal forholde 

mig, og det resulterede i, at  - og det er Mogens Forslag – jeg faar den store Radiator taget væk, 

eventuelt sat sammen med den lille i Krogen altsaa i denne Stue, faar en god Brændeovn sat op og 

en lille i Soveværelset, Brænde har jeg jo nok af, og saadan en Ovn behøver en hel Vinter ikke gaa 

ud, og Aske skal der tages ud een Gang i Løbet af Fyretiden. Saa lukker jeg helt og aldeles af til 
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Havestuen, og saa kommer det, som hverken Du eller andre maa hyle op om, naar Lis rejser, vil jeg 

ikke have Pige i Vinter, dels vil jeg ikke have et Pigeværelse at varme op, dels kan jeg ikke finde 

Arbejde til saadan en G?sto?ed naar jeg kun bruger Dagligstue og Soveværelse, og saa skal Du 

høre, saa har Grete og Poul inviteret mig til at spise til Middag hver Dag hos dem, jeg holder mig 

selv med tør Kost, jeg skal jo hverken opholde mig der mere eller mindre, fordi jeg spiser der, det er 

saa pænt af dem, synes jeg, de er bange for, jeg vilde leve af Risengrød og ikke andet, hvad de nu 

ikke behøvede at være bange for, men det vilde vel nok lette mig betydeligt, bare at være fri for at 

vaske Gryder af. Jeg maa ogsaa selv have noget at gøre, tænk Dig, om jeg skulde staa op og ikke 

saa meget som røre en Støveklud, det er en hel lang Vinter uudholdeligt, husk paa jeg sidder i lille 

Lejlighed, hvad jeg ikke bruger til daglig skal jo heller ikke gøres noget ved, men 1 eller 2 Gg om 

Ugen vil jeg have Gudrun, som vasker, saa gaar vi det igennem. Mere end Dagligstue og 

Soveværelse skal ikke gøres noget ved daglig, og hvad skulde jeg dog have et Væsen til 40 Kr til 

det. Saa til Maj ruller jeg mig og Huset ud igen med Pige. I Julen skal Gudrun saa være her, hun bor 

jo lige oppe paa Vejen, saa hun har let ved at komme her. Jeg bruger Brændsel for 800 til 1000 Kr. 

ligesom det er koldt til, det er da Vanvid. Jeg glæder mig til den Grad til den Ordning, vil jeg sige 

Dig, og jeg haaber saa jeg maa besøge Jer til en Tid, Dig og Kirsten og Bodil i eet Stræk, naar jeg 

ikke har en Pige daskende rundt herhjemme, har jeg jo ingen Hast, hvem ved om jeg kan faa en 

anden end Lis til at gøre Arbejdet i Fløjen, eller i modsat Fald kan være i sit Hjem uden de 

lovpligtige Kostpenge + Løn. Nej jeg vil prøve at være frank og fri og ikke have noget Baand paa 

mig. Fyret har jeg jo, saa det kan komme i Funktion til Jul, naar jeg skal fyre mere op, dog bliver 

det ikke Havestuen, den lukker jeg ikke op for. Jeg har ydermere Kakkelovn i Spisestuen, den har 

jeg prøvet at fyre i sidste Vinter, den brænder saa godt. Hvor ofte ønsker jeg ikke at have lidt Varme 

Foraar og Efteraar, og det sluger Fyret alt for meget til, hvad jeg har Gavn af. Dette skriver jeg ikke 

til Kirsten, hun kan faa det mundtligt, hun vilde bare tro, det havde noget at gøre med den 

Obligation, hun fik, men den havde jeg ingen Gavn af, det gaar kun ud over hendes egne Renter. 

Dette er for øvrigt planlagt længe før, W’erne saameget som tænkte paa Hus, men jeg har ikke 

skrevet om det, jeg vilde gerne tænke det helt, og Du kan være rolig, det bliver gennemført. Nu kom 

Parret hjem. Viggo var falden og havde skrabet Knæ og Kind, men han er bare forfærdelig stolt af 

den lille ”Dovle” hvilket betyder, han er daarlig. – Nu kom dit Brev, Tak for det. Du ved, da Du 

skrev det, altsaa ikke om Provstens Død. Det er kedeligt med Tikki, hvorfor siger alt hørende til 

Læger dog bestandig det modsatte, jeg vilde jo mene en eventuel Betændelse skulde have Luft. 

Hvor er Hornsleths dog hjemsøgt af Sygdom, man hører aldrig andet om dem, hvor er det stængt. 

Jeg kan saa godt forstaa, Du ikke keder Dig, har man Haandarbejde og Lekture er man altid 

ovenpaa – ja – og naar ingen fejler noget, hvor er man dog taknemmelig, naar det er godt paa den 

Maade. Vi havde ikke Regn uden om Natten til i Gaar men ækelt koldt. Poul siger, han vilde synes 

det bedst, at Tikki slet ikke havde Klemmer eller Bandage paa, det bedste Lægemiddel er, at den 

kan slikke Saaret rent. Rito rev sig ved en Jagttræf slemt paa et Pigtraad, den slikkede det og kom 

sig saa hurtig. I Mangel paa Strikketøj er jeg begyndt paa Julegaver – Du læser ikke forkert – jeg 

har saadan en Masse Garn i alle Farver, jeg strikker Y[?] og Pullover til Hans’ Børn, jeg skal lige 

have noget af det billigste Garn til Grundfarve, saa skal der strikkes af alt det brogede jeg har. Jeg 

strikker paa rund Pind, saa ved jeg, hvor langt hver Farve dækker, ellers kunde Striberne paa den 

ene Halvdel let blive anderledes end den første. Jeg vil i det hele taget begynde Julegaver, saa 

kommer man saa dejlig jævnt over det baade for Ideer og Penge. Du kan ikke tænke Dig, hvor jeg 

glæder mig til at ordne mig saadan i Vinter, tænk at høre en Kakkelovn buldre igen, have lille 

Lejlighed og saa til Foraaret lukke op baade her og der. Jeg vil ikke engang have Gennemgang i 

Havestuen, der hænger jeg Portierer for, og saa har jeg tænkt at sætte mit Toiletmøbel foran Døren 

til den, det maa nok staa paa skraa foran den og Radiatoren. Det kunde hænde, Du vilde sige, 

saadan kunde jeg have det, om jeg helt flyttede herfra, men det vil jeg ikke, jeg mærker klart, hvor 
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glad jeg er ved det her, naar jeg kommer hjem fra Rejse, og indrettet saadan om Vinteren, faar jeg 

det jo som i Villa. I Morgen skal Lis’ Far opereres, jeg tror nok, de, Familien altsaa, er klar over, det 

er Kræft, men Lægerne var nu ikke klar over det, det kommer han saamænd ikke over. Gertrud og 

Kirsten faar Ferie nu, saa det er godt for deres Mor. Hvor vil det blive slemt for hende, godt hun har 

en Søn, som kan styre Gaarden, det bliver jo ikke sikkert, W’erne kan blive saa længe herhjemme, 

som først ment, det er kedeligt, men nu glæder jeg mig foreløbig til de kommer Lørdg. Den Dag 

synes Svend, han har opgivet i Aarhus. Saa ved jeg vist ikke mere. Gid I nu fik bedre Vejr, det er 

mildere i Dag.  

Kærlig Hilsen Mor.    

Hvis Du vil indvende noget mod min Ordning for Vinteren, saa lad det være i en lille 

Privatskrivelse, jeg synes P. og G. gør saa meget for mig, saa de ikke skal høre Utilfredshed i nogen 

Retning. Poul sagde, da vi drøftede det, hvis Du skriver om det, vil de da tro Fanden er løs, men det 

er han heldigvis ikke, jeg holder bare ikke af at smide Penge ud, hvor de ikke gavner.  

 

Grete til Johs 

Onsdag  [Lyngen 28/6 1939] 

Kære Snuser! Kl er 7, og jeg oplever en af de Morgener, man drømmer om hele Vinteren, med Sol, 

Stilhed og Lærkesang, hele mit Mandskab undt. Tikki sover, den var ikke uvillig til at nyde 

Morgenen i mit Selskab. Det var nu ikke alene af Naturbegejstring, at jeg er tidlig oppe, jeg var af 

min sørgelige Tilstand tilredt, saa jeg maatte op og vaske Natkjole, før de andre viste sig. Jeg ligger 

paa Maven i Græsset udenfor. 

  Jeg sender dig her et Brev fra Mor, om en Ordning af hendes huslige Forhold, og det var jo ikke 

Mor, om hun ikke glædede sig til dem. Men for øvrigt synes jeg, det lyder udmærket, og hun vil jo 

nok rejse en Del i Vinter. Kun lidt besværligt med de andre Radiatorer, de maa jo da tømmes, og 

saa fyldes igen i Julen. Jeg har altsaa taget Forbindingen af Tikki, jeg tror aldrig, det var blevet lægt 

med den om, Betændelsen flød, det var saa modbydeligt, jeg skrev vist, at jeg selv har faaet 

Klemmerne ud, og nu holder den det selv rent, vi kunde have sparet alt det Dyrlægevrøvl. Den er 

saa artig, at du tror, den er blevet byttet, naar du kommer, den startede jo med at skulde gø af hvert 

Væsen, men det slog jeg ned med haard Haand fra Starten, saa ud over en svag underjordisk 

Knurren, hører man ikke noget, naar Leverandørerne kommer, den er jo i Grunden umaadelig 

opdragelig, og bange for Klø, og da Porten altid er lukket, er der kun den Udgang, hvor jeg breder 

mig, det er ikke som hjemme, hvor jeg ikke kan faa fat paa den. Vi bliver alle som Børn igen her, vi 

leger i skøn Forening, men i det Kapitel er Dagny som et forladt Barn. I Gaar var vi paa Sletten, og 

der skulde vi saa lege ”gemme”, saa blev det Dagnys tur til at ”staa”, og vi gemte os, og det varede 

længe, da der saa var gaaet en rum Tid gik jeg frem for at se, hvor hun blev af, saa laa hun 

minsandten og læste og erklærede ”I ku’ ha’ godt a’ at staa der Resten af Dagen”, nej, hvor blev jeg 

gal, men jeg sagde ikke et Pluk, kaldte bare paa Børnene, og saa frøs vi hende ud Resten af 

Eftermiddagen og lod hende sidde, mens vi andre legede videre, og du kan tro, der var en, der var 

dikkelik om Aftenen. Vi fik en Kringle, jeg aldrig Mage, har smagt til Kringle i mine Dage, 

Bageren havde misforstaaet mig, og havde den ikke med om Morgenen, da den saa kom Kl 2, fulgte 

der en Plade Chocolade med til Fødselsdagsbarnet, fordi den kom saa sent. Det er afgjort billigst at 

leve heroppe, jeg har til i Dag faaet store Makrel til 25 Øre Stk. (røgede), og Kartoflerne er saadan, 

at naar man kører dem rundt i en Spand er de hvide. Det største Apparat har Dagny og Knud ved 

fælles Anstrengelser faaet saa godt, det er næsten lige saa godt som det nye. Det lille har vi saa sat 

væk. Her var en voldsom flagning i Gaar, her maa have været flere Fødselsdage, eller Kjelds har 

været i Avisen. Grønthandleren spurgte, hvad i Alverden her var paa Færde, jeg kunde jo kun svare 

for os, saa trykkede han sig selv i Haanden og sagde til Lykke. Mejeristens [husets tidl. ejer] 

kommer her hver Aften, men jeg har kun paa Afstand hilst paa Sønnen. Fru Borup, som bor i 



 138 

samme Hus som gamle Fru Paludan, hørte jeg af Fru Brummerstedt skulde bo ved Bugten, det viser 

sig at være lige herved, vi traf hende en Aften, hun er Veninde med Fru Sahmel [Yonnas mor]. 

Helle havde en Dag Tilløb til Ørepine, men hun blev paa Landjorden, og saa var det væk igen. Husk 

Kikkerten og Filmsapparatet, naar du kommer. Tak for Kortet i Gaar, Kj. smiler bredt ved Tanken 

om en til Gave. 

Din Snuser. 

Vi maa have et Flag, Knuds er alt for lille, og det gamle blæste helt i Frynser igen i Gaar.  

 

Grete til Johs 

Vig d. 3. Juli [1939] 

Kære Snuser! Tusind Tak for Chocoladen, Vivi bragte med i Gaar, og Bogen til Kjeld, der i den 

Grad kom paa et tørt Sted, han fik nogle Eventyr af Bodil, men de er ikke vellykkede, saa vi trængte 

haardt til noget at læse højt i, og denne morer store og smaa. Det var et væmmeligt Vejr i Gaar, og 

det var kedeligt, naar netop vi havde Gæster. Natten før var det saadan, at jeg ikke lukkede et Øje 

før Kl 3, det regnede, saa jeg aldrig har oplevet noget lignende, og dertil blæste en Orkan, at det 

ikke er Overdrivelse at min Otto-Mand rystede. Det er dejligt at have Vivi, jeg tørstede 

efterhaanden efter en ligesindet at tale med. Hun synes godt om det hele, vi har lige været en 

Gaatur, som sædvanlig gennem Sletten og om Købmanden hjem. Tikki var ellevild ved at se hende. 

Du havde glemt, eller hun ikke hørt, at jeg skrev og bad dig sige til hende, om at tage nogle Tæpper 

med herop, saa det er ved at knibe os med Sengetøj, vi maa tage Badekaaber og dsl. til Hjælp. Jeg 

tror ikke, hun sov alt for godt i Daells Sengen, den er meget musikalsk og haard, men nu maa vi se 

af faa en anden Ordning i Nat. Sahmels var saa flinke, han er en noget Alvorsmand, hun saa sød, 

livlig og naturlig. Drengen [Per] er ved nærmere Eftersyn, en lidt kedelig Dinglerær, som ærgrer 

Moderen, han ser saa sygelig og uenergisk ud. De medbragte saa deres Frokost, vi havde spist, det 

var jo det mest praktiske, saa der blev Plads til dem, der gav jeg saa Kaffe. Saa gik vi en Tur til 

Vandet, det var saa højt, saa selv Midten af Broen var under Vand. Og saa var vi efter The med en 

Kæmpe-Kringle til, en Tur henne at hilse paa Fru Borup, som jeg vidst har fortalt er Veninde med 

Fru Sahmel. Fru Borup bor i Hviddahls ene Ende, Hviddahl viser sig at være en indfødt. Vi var nu 

enige om allesammen, at de her Indlejninger hos Indfødte i deres efterladte Møbler, ikke er lækker. 

Hun har sin Datter i Gentofte Skole, og havde sin Søn, men hun er saa gal paa den Skole, at Sønnen 

blev taget ud. I Dag er Vejret rigtig godt, i hvert Fald meget bedre end i Gaar. Helle var den eneste 

Vandgænger i Gaar. Men i Dag skal vi alle mobiliseres. Det er jo interessant at høre om de 

ibsenvejske Planer. Naar Vivi indskrænker sig til Vinter, maa vi faa hendes Divan, og Skrivebordet 

faar vi tilbage, begge Dele synes jeg, Helle skal have paa sit Værelse. Divanen kunde vi jo have 

brugt heroppe, men nu har vi jo Otto-Manden, som man ligger dejligt paa. 

  I Morgen, hvis Vejret er klart, tager Vivi og jeg en Tur med rutebilen til Asnæs, den er saa smuk, 

Turen, ikke Rutebilen, og jeg skal til Skomager med Helles Sko. Saa ser Vivi Høve Stræde, man 

kan faa Returbillet, og den gaar tilbage ½ Time efter Ankomsten dertil. 

  Kommer du ikke Onsdag??? Hvorfor??? Synes du ikke, man eventuelt kunde laane et Værelse til 

Vivi hos Mejeristens? Hils Farmor mange Gange, og sig, at jeg skal prøve at være lige saa god ved 

hendes Datter, som hun ved min Mand, selv om hun ikke faar 4 Retter Mad til Middag. Tikkis Ben 

er snart lægt, Naturen er den bedste Dyrlæge. Men nu maa jeg jo se at faa betalt Kalorius her. 

  Du sender os nok et Kort om, naar du kommer. Jeg maa hellere købe et Tæppe eller to i Asnæs, 

der kan bo heroppe, bare almindelige graa. Mange Hilsener fra Børnene. 

Din Snus. 

Hils Adda.  
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Johs til Grete 

Kbhvn d. 3/7-39 

Min kære Ægteviv! Tak skal Du ha for Dit Søndagsbrev, hvis gode Efterretninger glædede mig 

saare. Nu kan I snart vente mig selv, jeg regner med at dukke op hos Jer engang i Løbet af 

Torsdagen; paa hvilket Tidspunkt er jeg ikke rigtig klar over endnu. Af Nyheder har jeg ingen, da 

jeg gaar ud fra, at I har pumpet Farvi for, hvad hun kunde oplyse. Adda har idag været ved Hove 

sammen med Nicolai, men ellers er her saanænd ikke sket noget værd at fæstne til Papiret. 

Professoren optraadte her igen idag, han meldte alt vel fra Krumstrup og Svendborg, hvor saavel 

Moder som Barn [Henrik Fog f. 29/6], som det hedder, befinder sig vel. Morbror skal jo ogsaa i sin 

smerteblandede Fryd have taget Situationen med Fatning. Naa, tre Sønner er jo ogsaa flot, selvom 

jeg foretrækker vor Fordeling af Afkommet. Det glæder mig at høre, at Tikki har faaet sit Livsmod 

tilbage, det lille Fæ. Dyrlæger skal man altsaa saa vidt muligt undgaa. De Klemmer har ikke været 

rare at gaa med og endda til ingen Verdens Nytte. Jeg haaber, I stadig har det godt og kan nyde 

Opholdet i Naturen, selvom I maaske vilde ønske Jer lidt varmere Vejr. Det skal blive dejligt at 

mødes igen. Nu har jeg snart faaet nok af Ungkarletilværelsen, selv om Mor har sørget fortræffeligt 

for mig. Adda var i Gt. i Søndags, og vi drøftede Fremtidsplanerne lidt. Hun har Haab om allerede 

til September at komme af med den store Lejlighed, idet en Læge gærne vil ha den. Mens Du er paa 

Krumstrup vil hun gærne føre Hus for mig, hun tænker ikke paa at rejse nogen Steder. Trods Din 

Fraværelse har jeg baade faaet skrevet til Merete og lykønsket Otto. Men i øvrigt er det Mandag nu, 

saa jeg maa slutte. Jeg er inviteret til Aftenkaffe hos Mor og kan være der forholdsvis tidligt. De 

kærligste Hilsner til Dig selv og mine kære søde Børn med Tak for Brevet fra dem. Hils ogsaa de 

øvrige Medlemmer af Husstanden fra mig. Om det saa er Tikki, længes jeg efter at se den i dens 

Engletilstand. 

Din Johs. 

 

Helle til mor og far 

[Spejderlandslejr i Hørhaven ved Marselisborg d.  16/7 – 2/8 1939] 

Kære Far og Mor, Drengene, Tikki og Dagny! 

Mange Tak for Brevene særlig Versebrevet, som hele Troppen har haft Fornøjelse af, ogsaa Tak for 

Regnfrakken samt Bolcherne. Jeg har skrevet til Mormor og sagt at vi er i Odense Kl. 3, jeg vidste 

ikke, at der var to Banegaarde, og Spejderne aner ikke paa hvilken vi kommer, saa hvis du vil have 

det at vide maa du ringe til Statsbanerne og faa Besked. Det er da kedeligt, at Viggo og Karin er 

syge, jeg haaber da de er raske, naar jeg kommer derover. I Gaar var vi paa Mols vi delte os saadan 

at Halvdelen af Lejren kørte med Rutebil derud og den anden Halvdel sejlede derud, saa byttede vi 

lige over paa tilbageturen. Vi begyndte med at køre med Rutebil, der kom 50 efter hinanden fulde af 

Spejdere det var et flot Syn kan I tro. Vi kørte i halvanden Time derefter gik vi i bagende Sol 20 

Km. der er meget kønt med høje Bakker med Naaletræer opad, derefter hvilede vi os og fik Mad og 

Sodavand. Saa gik vi otte km. hen til Skibet og havde den dejlig Sejltur til Aarhus, hvorfra vi saa 

gik hjem. Det var en meget Anstrængende Tur, da vi blev vækket Kl. 6 Morgen og først kom hjem 

Kl. 6 Aften, heldigvis kom vi i Seng Kl 9½ ellers havde vi vist ikke været ret mange sure Sild værd 

i Dag. I Morges ankom Kronprinsessen til Lejren og lige da hun kom blev der raabt: ”Nu”, i 

Mikrofonen og alle Spejderne løb op for at se hende, saa holdt vores øverste Velkomsttalen for 

hende, nu er Lejrens yngste Spejder en lille Færing ved at vise hende rundt i alle Lejrpladserne og 

Teltene for at hun kan bedømme om, hvilken der er holdt i pænest Orden, og der har lavet mest ud 

af det. Ruth Henriksen bliver saa forkælet hun havde 5 Kroner med paa Lejr og i Forgaars havde 

hun slikket dem alle op, saa skrev hun hjem efter flere og fik straks tre Kroner samt en stor Pose 

med alt muligt, jeg forstaar ikke, at hun ikke bliver syg for selv om hun har saa meget er hun fedtet 

og giver slet ingen Ting væk. Jeg skrev Brev til Farmor i Gaar. For nogle Dage siden blev en 
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Nordmand kørt paa Hospitalet og opereret for Blindtarmsbetændelse. Sikke et Vejr i Nat det 

pladskede ned i Teltet til os og vi rykkede alle sammen oven paa hinanden paa de tørre Steder, jeg 

nøjedes med at faa Benene vaade. 

Nu skal vi spise Middag saa jeg kan ikke skrive mere 

mange Hilsener fra Helle 

P.S. Var Billedet fra ZooLogisk Have ikke godt. Moster Bodil har vasket og stoppet alle mine 

strømper. 

 

Grete til Johs 

Torsdag  [Krumstrup d. 3/8 1939] 

Kære Snuser! Saa er vi vel ankomne til Fyn, det var egentlig en udmærket Forbindelse, Motortoget 

holdt ved Færgen og kørte straks, saa vi lige var ½ Time om at naa Ryslinge, hvor vi blev hentet af 

Poul, Grete, Helle og Viggo. Kjelds Taalmodighed var da ogsaa paa Bristepunktet, han er vist skabt 

til Flyvemaskiner, men der maa jo ogsaa siges til hans Undskyldning, at han ikke kunde underholde 

sig med Læsning, hvad Knud og jeg forslog Tiden med. Helle strutter af Sundhed og Velvære, og er 

vokset flere Centimeter, og hvordan Krumstrup skal staa efter hendes Bortrejse, er vi alle 

bekymrede for, hun sætter Malkemaskinen paa Køernes Patter og skifter Karin, passer Viggo, kort 

sagt er alle Steds nærværende. Jeg blev modtaget med en Elskværdighed af alle Parter, der langt 

overgik min dristigste Forventning. Børnene er saa søde, Viggo er den bedste lille Dreng, man kan 

tænke sig, han har faaet den sødeste lille Skikkelse, er ikke Spor for tyk og lille Karin er en 

henrivende Unge, hun er kønnere end Viggo, selv om hun ligner sin Morbror [Ib Andersen] i 

udpræget Grad, men det bliver forhaabentlig kun i det ydre. Han har Lejlighed paa Aalekistevej 

med Viven, og har faaet en Stilling med noget Kontorarbejde paa ”Politiken”. Helle er lykkelig for 

Gensynet, Lejren har været mislykket for hende, hun betroede mig, at hun en Dag længtes hjem, saa 

hun næsten ikke kunde holde det ud. I Søndags havde de her været ved Kajbjerg Strand, og Helle i 

Vandet to Gange. I gaar Aftes var vi til Meretes Fødselsdag, der var ogsaa lutter Fred og 

Fordragelighed. De har faaet den yndigste Lejlighed efter Udvidelsen, og det er tre yndige Børn, 

Pille og Drengene legede, som om det var en daglig Foreteelse. Men jeg kan trøste dig med at 

Gudebarnet Pille forleden var kommet ind og havde klippet sit ene Overall-Bukseben af, efter at 

han saa havde faaet en anden paa, havde han tjæret Peter Henriksens Lukone[?], saa han selv var 

indsulet, saa han maatte rengøres paa Græsplænen, for ikke at smitte a' i Stuerne, saa det er kun paa 

Billeder, han ser saa artig ud. Han er en dejlig Dreng, Ole skulde lige have været en Pige, han har 

Muusernes fine Træk og er en lille lys spinkel en, den bitte er en Kraftkarl af et Spædbarn, med en 

mægtig Næse og langt sort Haar, han er dejlig. Merete selv er Amme i højeste Potens, svup, svup! 

Der skal være Barnedaab over alle Bredder, der skal være Træskur i Haven, Mogens nævnede lige, 

at vi maatte se at komme, og jeg svarede lige, at det kunde vi ikke, og saa undgik jeg videre 

Diskussion om Tingene, det gavner jo ingenting. Af Navne er, Jesper, Christian, Jens, Nicolaj, 

Claus paa Tapetet, jeg synes ikke nogen af dem er særlig yndige. Grete ser daarlig ud, jeg er fed ved 

Siden af hende, men hun har ingen Anfald haft. At Bodil egentlig har gjort sine Sager bedre er vist 

meget sagt, hun havde yderligere sendt et Brev, hvor hun skrev, at naar Mor kom til Aarhus, saa 

hun daarlig ud af Overanstrængelse her hjemmefra, saadan noget Sludder, Grete havde saa skrevet 

et hvast Brev til hende, som hun nu imidlertid ikke sendte af alligevel, godt jeg kun skal være 

sammen med dem et Par Dage, hvis de skal i Haar sammen. A [Andersen] Familien kommer paa 

Mandag, velbekomme 87, bare nu Drengene kan enes med Ib, men ellers maa de jo holde sig hver 

for sig. I Morgen er det saa Viggos Fødselsdag, Pillerne kommer mellem Ammetiderne 2-5, saa skal 

Helle og Knud med dem hjem og være et Par Dage, Kjeld maatte ogsaa gerne, men jeg er saa bange 

for, han skal tude ved Sengetid, om Dagen er der jo ingen Grænser for, hvor gerne han vil, men nu 
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skal  jeg forelægge han Spørgsmaalet, naar han skal i Seng i Aften, vakler han saa i Beslutningen 

hjælper ingen Dagslysbeslutninger. 

  Her er Brev fra Fru Bjerk. Du skal se, de ender med Bil. De begyndte at høste her i Gaar, her er en 

Jammer mellem Føl og Mødre, der brutalt er blevet skilt. Det var noget saa voldsomt, hvor det 

lynede i Aftes, Horisonten var oplyst i eet væk, men vi undgik Torden. Ingen har hørt noget om 

Fadderskab i Skoven, og jeg saa Bodils Brev med Tak for Indbydelsen, men ingen Tak for tiltænkt 

Fadderære, men det kan jo komme senere. Helle har udfoldet en mægtig Tegneenergi, hun har lavet 

Billeder til sit Værelse med kulørt Tusch, og 12 Kort til Mors Fødselsdag med smaa sorte Tusch-

Tegninger. Jeg skal hilse saa meget fra Kvinderne her og takke for Chocoladen. 

  Grete skal skifte Besætning til 1. Nov. Mor siger, at hun er saa rædselsfuld over for sine Piger, det 

er ligesom vor Naboerske [fru Jensen], enten er de som det Skidt man træder paa, eller ogsaa 

Hjerteveninde med dem, hun skælder dem ud for Bagateller, saa Huset ryster, eller rettere isner 

dem, saa Pigen, hverken ved ud eller ind. Men saa ved jeg heller ikke mere denne Gang.  

Mange Hilsener fra dine Børn og din Snuser. 

Her er ingen Fluer, hverken inde eller i Staldene, Mor har Kvasiabark paa Underkopper, det skal 

lige blødgøres med Vand, og saa overstrøes med Sukker, det er de tossede efter og saa ”dør de som 

Fluer” af det, Det skulde du taktere vores Husdyr med, det er et nemt Middel. Du skal bare købe for 

25 Øre, det er 1/4 .  

  Knud er aldeles fjollet med Viggo akkurat som med Pu [?]. Da Helle ønskede sig en lille Søster i 

Gaar, sagde jeg, at jeg var for gammel, saa vilde Knud sige, at jeg brugte alle Undskyldninger til 

ikke at faa nogen, men udtrykte det, ”Mor bruger alle Midler til ikke at faa nogen”, den var jo 

mindre heldig, der var heldigvis kun Kvinder til Stede.  

 

Vedlagt brev fra Helle 

 

Kære Far!  

Det var dejligt at se Mor og Drengene igen, vi var nede hos Pillerne i Gaar Aftes, du kan ikke tænke 

dig, hvor Ole er blevet yndig med helt gult Haar og smaa Krøller i Nakken. Jeg gav Tante Merete 

en Brik, jeg selv har lavet, til at sætte Blomstervase paa. Mange Tak for Chokoladen, det var dejligt 

at faa en Forfriskning. Viggo er saa glad for Drengene særlig Knud, han er nu ogsaa god til at lege 

med smaa Børn. Vi skal alle tre, hvis Kjeld vil, ned at bo hos Pillerne fra Fredag til Søndag, de ta’r 

os med naar de kommer til Viggos Fødselsdag. Karin er saa sød og jeg klæ’r hende af om Aftenen, 

og i Gaar fik jeg Lov til helt alene at bære hende nede fra Gaarden op i Stuen, skifte hende, gi’ 

hende Flaske og bære hende ned i Vognen igen. Aa, hvor jeg vil savne hende naar jeg kommer hjem 

igen, gid jeg dog havde en lille Søster! 

Nu ikke mere hils Farmor, faster Adda og Farvi ogsaa mange kærlige Hilsener til dig selv 

fra Helle. 

 

Grete til Johs 

 [Krumstrup d. 5/8 1939] 

Kære Snuser! Saa skal du ha’ en Søndagshilsen i Haab om snart at høre fra Kolonien derhjemme. I 

Gaar havde vi Regnvejr fra Morgen til Aften, det var jo værre for Høsten end for os. De fik begyndt 

i Forgaars, det var sjovt at overvære Gensynsglæden mellem Føl og Mødre, det var første Gang, de 

var grumt adskilt. I Gaar fejrede vi saa Viggos Fødselsdag, Pillerne og Dyrlægens kom til 

Chocolade. Dyrlægens har to Smaapiger paa 3 og 1 Aar, den store er et fuldstændig Englebarn at se 

paa, men er den mest ondskabsfulde lille Sluppert man kan tænke sig, hendes lille Søster bærer Ar 

af hendes Negle, en lille Pige i Ringe, havde hun nær bidt Næsen af, den maatte sættes sammen 

med Klemmer, og trods det, vi formelig skiftedes til at holde Vagt ved lille Karin, saa lykkedes det 



 142 

hende at rive hende, saa hun havde en lang Streg over Øjet, det er helt uhyggeligt. Børnene enedes 

godt ellers, og Helle og Knud drog med til Skoven. Torsdag Aften, da Kj. var godt søvnig sagde 

jeg: ”I Morgen Aften sidder du ned hos Tante Merete”, og straks laa han om min Hals, og dermed 

var der hverken ved Lys eller Mørke Tale om at forlade Krumstrup. Næppe var Gæsterne af Sted 

før Grete fik et Anfald af sine Smerter, saa her maatte Læge til at give hende Morfin, og saa er hun 

helt ødelagt bag efter. Nu har hun faaet nogle Draaber, i Begyndelsen var det Husraad, men 

efterhaanden som det hjalp adskillige Mennesker mod Gallesten, er det kommet i Handelen, paa 

Apoteket anbefalet af Overlæge Rinsholm. Det er Urter der er sat paa Portvin. Kjeld var stærkt 

optaget i Gaar af at være med til at sætte elektrisk Hegn om en Fold, derefter var jeg inviteret ud at 

faa Stød, det lykkedes glimrende. Det er en lille Kasse, der er fastgjort paa en af Ledstolperne og 

hvori der sidder et Batteri paa 7½ Volt, der leder Strømmen gennem Traaden, der kan lukkes af for 

den, naar der ingen Kreaturer er i Indhegningen. Poul troede, det hele var mislykket, for hverken 

paa ham eller Kjeld vilde det virke indtil de opdagede, at de havde henholdvis gummistøvler og do-

Sko paa. 

  Jeg har givet Pillerne Ideen at kalde Drengen Hans Hendrik, det lod til at Bundfælde. Fadderne 

skal være Dres, Bloch, og to af Meretes talrige Veninder, en Fru Marstrand Jørgensen og en Frøken 

Lomholt. Deltagerne er nu oppe paa 30. Merete vilde gerne lufte sin Samvittighed, saa jeg gør alt 

for ikke at komme i Enerum med hende. Hun begyndte i Gaar, men jeg fik travlt med at se efter 

Ungdommen. Vi endte ellers i Gaar hos Forpagterens til Vildænder og Fløderand, men Grete kunde 

jo ikke deltage. I Dag skal de spise her. Nu kom Posten, Tak for Brevet, han skal spise til Middag 

her, saa jeg har Tid at svare paa det. Stakkels Tikki, jeg vil tro, den keder sig, hils saa meget paa 

Ibsensvej, dette Brev kan du jo foredrage for dem. Der er lidt Tale om, at vi skal til Stranden i 

Morgen, hvis vi kan faa Pillerne til at køre dertil og aflevere Børnene der. De oplever da noget i 

denne Ferie, jeg har snart nok af Ferietilstand, selvom vi jo har det saa godt som smaa Aal i Mudder 

her, det er saamænd en ualmindelig Samling artige Børnebørn Mor har, vore egne iberegnet, den 

mindste Karin er aldeles henrivende, og saa stille, at vi næsten glemmer hende. Esther Petersens 

Mand er nu blevet kasseret som Flyver, sølle Skrog med omtrent 3 Børn hvor af den ældste ikke er 

fyldt 3 endnu. Men nu har Posten tygget færdig. Mange Hilsener fra os alle 4.  

Din Grete.  

 

Grete til Johs 

 [Krumstrup d. 7/8 1939] 

Kære Snuser! Saa er det altsaa blevet Mandag og med den er Sommervejret forbi for denne Gang. 

Vi havde en Steghede i Gaar, som vi nød i Haven, Grete blev nemlig syg igen Lørdag Eftermiddag, 

om Fredagen havde de Grosts Vikar til hende, men da de ikke syntes om ham, ringede de efter en 

Dr. Askholm fra Ringe, der var meget forarget over den tidligere Behandling af hende, som jo ikke 

var Behandling, kun et Standsning af Smerterne. Hun fik Ordre til at undersøge sin Afføring, med 

det Resultat at hun i Aftes mødte med en hel Æske fuld af smaa bitte Sten, ikke større end Fuglefrø, 

saa fik hun Piller, der skulde øge Galdeproduktionen, saa den ikke fik Tid til at danne Sten, og 

Vidunderdraaberne grinede han af (det var Overlægen i Ringe og ikke i Svendborg, der havde 

anbefalet dem). Dagen efter er hun saa saa sløj, saa der var ikke Tale om at tage nogen Steder. At de 

stadig tror paa Grost som paa Evangeliet, er ubegribeligt. Naa, Mogens og Merete skulde have 

været her til Aftenkaffe og bragt Børnene tilbage, ved 7 Tiden begyndte det at tordne, Kl 8 var det 

over, begge de smaa blev hentet op af deres Søvn, Mor og Grete er helt hysteriske i Torden, Lyset 

blev taget fra Odenseværket ved det første Skrald, saa vi ”hyggede” os ved Stearin, Telefonen var 

selv sagt afbrudt, saa trak det væk, de smaa blev lagt ind igen, og vi andre belavede os saa smaat 

paa at komme til Køjs, da Uvejret vendte tilbage endnu værre end før, Ungerne blev halet op igen, 

og da Himmel og Jord stod i eet, svang Mogens ind i Gaarden med de to store, da de var kørt 
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hjemmefra, havde nok hørt det buldre i det fjerne, men da det ikke blev til mere hos dem, var de 

kørt, men kørte lige ind i Uvejret, jeg var glad, jeg ikke vidste, de var paa Vej, Mogens ventede saa 

her til det var ovre, men var jo ikke glad ved Tanken om Merete, hvis det havde naaet dem. Hun 

ikke alene haler Børnene op, men ifører dem gummistøvler, Regnfrakke og Sydvest, og de er ude af 

sig selv af Skræk. Her kom 20 mm Regn i de to Omgange Torden. Børnene havde moret sig godt 

dernede, særlig var de henrykte for Ole, mindre for Pille, hvad der ikke falder i god Jord hos deres 

Mormor. Det omvendte vilde ha’ passet hende meget bedre. 

  Jeg tør nok sige, at de to Svigersker har ikke meget tilovers for hinanden. Meretes Mening om 

Grete kender vi jo fra tidligere Udtalelser, men Gretes om Merete er ikke bedre, hun lukker aldrig 

sin Mund op om noget godt om hende. I det hele taget er det en meget kritisk Dame, jeg hører 

hende egentlig  kun berømme de tre A[Andersen] Mennesker. De arriverer i Morgen, og vil du tro, 

A Far ringede til Grete forleden, om de paa hans Regning vilde købe en Springfjederseng med 

Krølhaarsmadras, da Ib ikke havde faaet Søvn i sine Øjne sidst han var her, fordi han skulde sove i 

et Tusindben, den samme for øvrigt, som Mor sov 14 Dage i hos Kirsten. Det gjorde de, 30 Kr. til 

Hr. A. Far, og saa maa vi jo haabe, Ib faar lidt Søvn. Poul lider af Kløe i Neglerødderne, naar der er 

Tale om Samme Ib. Jeg har været hos Marskandiseren og købt en Amagerhylde til ”Thorshytte” 

formedelst 80 Øre, men den skal males, den kan Jønsson faa Lov at øve sig paa, da jeg jo venter at 

finde ham hjemme, naar jeg igen kommer. Den har tre Hylder, er ellers helt glat. Lørdag Aften var 

Børnene i Biografen med Pillerne, de troede at skulle se ”I Kongens Klæ’r”, men saa var 

Programmet skiftet, og det var det værste uhyggelige Møg, de saa, saa det var ikke vellykket. Mor, 

Poul og jeg var for Resten ogsaa i Biografen i Ringe, vi saa et Stykke over Johan Strauss Melodier, 

det var meget godt, ikke Handlingen men Musikken. I Dag har Mor og jeg været til Frisør, jeg 

købte Servietbaand til den bitte i Skoven til d. 20, saa kan de trykke eller faa Navn i uden at det skal 

sendes. 

Men nu gaar Madklokken. Jeg har vist heller ikke mere at meddele.  

Din Snuser med Børn. 

 

Johs til Grete 

Kbh. 8/8-39 

Kære Snuser! Tak for Dine sidste Epistler. Sig ogsaa Helle Tak for Rebus’en, som Du kan fortælle 

hende, at jeg har løst. Det ”-d”, der stod ved Bananskallen, forstod jeg ganske vist ikke rigtig. I 

mine Skoledage stavedes Skal uden d, og det er jeg blevet staaende ved; men det er vel Verden, der 

er gaaet frem paa dette Omraade som paa saa mange andre. Hvad mon Ungdommen siger til at 

skulle begynde Skolen igen. Det bliver nok en Overgang, men nu synes jeg unægtelig ogsaa, at de 

snart maa kunne skrive af for en Sommerferie; de kan da ikke klage over, at den ikke har været 

indholdsrig og afvekslende. Selv synes jeg jo, jeg har lidt tilgode endnu. Jeg har Lyst til i nogle 

Dage at se noget nyt og gaa nogle Traveture, og mon vi ikke skulde faa en god Eftersommer? I Dag 

skinner Solen i hvert Fald forjættelsesfuldt. Jeg vilde helst tage bort omkring Maanedsskiftet eller 

maaske et Par Dage før og saa blive borte 4 -7 Dage, som det nu kan passe. Det kan nok være, 

Morbror skal have Barnedybbelse,. Hvad de gør derovre, gør de grundigt. Nu bliver det spændende, 

om Dit Forslag gaar igennem m.H.t. Navnet. Det er dog fælt med de Anfald, Grete E. har, hvor 

længe mon det skal blive ved? Herovre har Graner ikke kunnet begynde endnu, da der mangler en 

Godkendelse fra Kommunen, men nu tager han vist snart fat; det bliver rart for dem at faa det Rod 

overstaaet. Petersen har lagt Fliser her i Haven, det er pænt gjort, og jeg tænker, vi kan faa Græsset 

til at tage godt fat allerede iaar, hvis det bliver saaet nu inden for længe. Der er lagt ny Jord mellem 

og uden om fliserne. Den anden Kalorius har ikke vist sig endnu, nej jeg tror ikke vi skal lade ham 

male Amagerhylden, det er ikke godt Arbejde, han præsterer. Petersen skal have faaet Pasningen af 

Magistrenes Have overdraget for 200 Kr. om Aaret. Jeg vil nu hellere have det paa den anden 
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Maner, saa er man friere stillet med, hvor meget man vil have gjort, og man kan ringe efter ham, 

naar man har Brug for ham. Møblerne er ogsaa kommet. Det nye Betræk ser godt ud, og 

Lænestolene er jo nærmest blevet moderne. De smaa Stole kan der maaske være mere delte 

Meninger om, men skulde de have været helt brune, var det jo kommet endnu højere op med 

Hensyn til Udgiften, der blev 137 Kr. Skulde det endelig være, kunde vi jo senere faa Ryggen 

forandret paa dem. Dagny har gjort fint rent ovenpaa. Jeg anser hende nu for en flink Pige, som man 

godt kan stole paa. Der er vist ikke noget i Vejen for, at hun kan være alene med Børnene nogle 

Dage. Hun er ogsaa uhyre fornuftig med Maden. Den er god og afvekslende, uden at hun anvender 

for meget til den. Vi har pragtfulde Bønner i Haven, Der bliver ogsaa mange og gode Agurker at 

sylte. Vejret har nærmest været ideelt for dem. Hils nu Børnene og hele Familien mange Gange fra 

mig. Det skal blive rart snart at ses igen. Det bliver jo ogsaa spændende for Dig at se de 

Forandringer, som er sket her. Tikki var ikke glad, da vi forleden havde en Omgang Torden, der 

dog ikke var saa slem som hos Jer. Vi gaar ofte med Bolden til Parken, hvad der jo for den er 

Tilværelsens Højdepunkt, ja næsten dens raison d’être. Vivi kommer ogsaa undertiden og henter 

den. En af Dagene skal jeg spise Middag hos Agnete. 

Kærlig Hilsen Johs. 

 

Grete til Johs 

Onsdag  [Krumstrup d. 9/8 1939] 

Kære Snuser! Tak for Brevet, jeg havde netop tænkt at skrive ”Skriv for Pokker”! til dig, jeg var 

hos Købmanden og traf Posten, saa inden han nu kommer her og faar tygget af Munden, kan jeg 

grifle lidt. Jeg sender i Dag en Taske Tøj hjem, med Besked til Dagny om at vaske det, jeg kan 

tænke, hun nyder at gøre rent uden straks at faa svinet til igen, jeg mener ogsaa, at vi med Familie 

til alle Sider kan være væk nogle Dage, men for øvrigt har jeg vist ikke noget at klage over, hvad 

Ferie angaar, saa jeg vilde uden at mukke blive hjemme, men kan du ikke undvære mig er det jo en 

anden Sag, du maa bestemme det. For at tale om det uopslidelige Emne Vejret, er det rædsomt, i 

Gaar klarede det, saa vi fattede Haab, men kun for at graane hen paa Eftermiddagen, og saa styrtede 

det ned og har fortsat dermed i Nat og i Dag. Og bare det ser ud til Torden ta’r de Lyset, saa er vi 

baade uden Lys og Vand, og i Morges, da Malkemaskinen var i Gang, tog de den igen, og alle 

Sugerne faldt af. I Gaar kom saa Gretes Gæster, Drengene enes indtil videre godt, jeg priser 

Soldaterne, ellers ved jeg da ikke, hvad de skulde stille op i det Vejr, de leger i den store Spisestue, 

og der er der jo ingen, der forstyrrer dem. Det havde ogsaa været et rædsomt Uvejr over Skoven, 

mens Mogens var her, saa den arme Merete var ved at dø af Skræk, han fandt sin Familie parat til at 

hurtig Udrykning, og alle Kalkunerne var gaaet til Skovs, saa dem maatte han ud at bjerge. De er 

vist lige vidt med Navn dernede, Folmer var det sidste jeg hørte, det er jo rædsomt. Jeg glæder mig 

til at se saavel Stole som Fliser, jeg synes, Jønsson helt skulde kvitteres, naar han møder igen, han 

er en Slubbert, Amagerhylden kan vi male selv, den er helt glat, og der er jo Tid til det. 

  I Dag kommer Kirsten, det er ved hendes Afhentning, at Kufferten afgaar. Her var Brev fra Bodil i 

Gaar, der er død en Skovfoged, og nu mener de, at Dres faar hans Stilling ved Siden af den, han har, 

og saa ogsaa større Lønning, men de vil være meget bange for at faa tildelt hans Hus, da han er død 

af Tuberkulose, men nu vil Skovrideren slaa et kraftigt Slag for Hestehavegaard igen. Han har haft 

to Hjerteanfald igen, det er jo ængstende. Der har de jo ogsaa haft et rædsomt Vejr, de svømmende 

Møbler i Torsmølle, som du nok har set om i Avisen, skulde Dres staa Fadder til, mens Bodil sad 

rystende hjemme. De kommer jo i Selvejeren paa Lørdag. Frits Petersen var herude forleden Dag, 

han er ogsaa paa flødefarvet Selvejer, der har kostet ham et Aars Gage, det er den yndigste lille 

Kone, han har kapret sig. Jeg fortalte dig vist om Esthers Mand, der var blevet kasseret. Poul havde 

talt med en Mand her en Dag, og havde sagt, hvordan det nok gik hende, naar han altid fløj, hvortil 

Manden svarede, at da de ikke bestilte andet end faa Børn, maatte han da kigge ned til hende 



 145 

engang imellem, hun gjorde bedre i at faa en Bundventil sat i. Ernst blev gift forleden Dag, og 

tilbragte Natten før hos en Damefrisørinde i Ryslinge, hvor han en tid har holdt til, hvilket ikke er 

en Hemmelighed for Egnen, og Fru P. laante Kvindens Øreringe til at smykke sig med til 

Bryllupsfesten. – Børnene er desværre ikke Spor glade for at skulle i Skole igen, kun glæder Helle 

sig til at gense Yonna, hvem hun helt alene har skrevet et ret imponerende engelsk Brev til i Dag, 

og det er mærkværdigt, saa Hænderne dog sidder paa det Barn, naar blot hun faar Lov at komponere 

selv, hun laver de nydeligste Haandarbejder udaf ingenting, og saa kan reelle Ting falde hende saa 

svært. Mor har været i det rædsommeste Krigshumør, for Poul havde glemt, at Kirsten skulde 

hentes, og de maatte ringe ham hjem fra Ringe, men det naaes! Det glæder mig, at Tikki har en 

Bold at more sig med, har den selv kapret en igen? Rita er i Dag blevet lukket inde paa Naturens 

Vegne, de smaa Hunner har det ikke mere end godt. Trold overgaar alle Hundekælepotter, den 

følger Mor som en Skygge altid, og er hun i Køkkenet sidder den under hendes Kjole. Rita skal vist 

beriges med Hvalpe, sidste Gang blev det en Forbier, men Jomfru er den ikke. Det er en yndig 

Hund, men Pointere er jo noget urolige, og ikke morsomme at have indendørs. ”Dæk Tøs”, siger 

Viggo til den, naar den er ved at vælte ham. Da vi var hos Køerne forleden, tog han lidt Kraftfoder i 

sin lille fede Haand og gik lige hen til Tyren og sagde ”Ago Tyr”. Grete har da været rask siden, 

men det ved man aldrig, hvorlænge det varer, det kommer som en Nysen. Bare det ikke var saa 

lummert, vilde jeg sende Kyllinger hjem, de koster 75 Øre pr Stk (ved Bugten tog de 1,30), men jeg 

er bange for de ikke kan holde, jeg vilde saa sende dem til din Mor, saa fik du nok Lov at smage, 

men maaske bliver det køligere igen. Hils Agnete, jeg er glad for, at de er der endnu, naar vi vender 

hjem. 

Nu er Posten imidlertid forsvundet, men der bliver maaske en anden Lejlighed til at faa dette af 

Sted. 

Mange Hilsener ogsaa fra vore fælles Børn. 

Din Snuser. 

Nu er Kirsten lykkeligt hevet i Land, vi var ængstelig for at hun skulde blive hængende i Nyborg.   

 

Grete til Johs 

Fredag  [Krumstrup d. 11/8 1939] 

Kære Snuser! Ja, saa bliver det sidste Skrivelse fra denne Ferie, det er ikke fordi jeg har saa meget 

paa Hjerte, og saa ses vi altsaa paa Mandag paa et eller andet Tidspunkt, vi er i Kbh. Kl 12, og skal 

altsaa vente 20 Min paa S Toget, der er vel ingen Chanse for at se dig i dem paa Banen? I Gaar 

havde vi den eneste Dag, vi har haft her uden Regn paa et eller andet Tidspunkt, de høstede Byg 

lige til Kl. var 8,  men saa har det da pøset ned i Nat, og det ser ud til mere Væde, det er ligefrem 

pinligt at være paa Landet i saadan et Høstvejr. A Familien tilbringer Tiden i fornem 

Tilbagetrukkenhed, de faar The op om Morgenen, og saa anbringer de sig ved Nedkomsten i hver 

sin store Stol, og der rokker de kun fra til Spisetiderne, selv i Gaar i det gode Vejr listede de kun lidt 

ud, da de saa vi gik Tur, de holder sig demonstrativt fra Haven, Mor var oppe at indbyde dem til at 

sidde der, men det blev modtaget med Tavshed. Jeg hørte Grete give Merete til bedste overfor 

Moderen i Gaar, vi skal nok faa et Pulver alle sammen, hvis man kun kendte Grete, som hun er lige 

over for en selv, vilde hun omtrent være det fuldendte Menneske, for saa har hun jo de 

elskværdigste og fornuftigste Meninger, men det er noget andet, naar man ser bag Kulisserne. Det 

vilde jeg ikke kunne tage i det daglige. Hun er umaadeelig fornuftig med sine Børn, deres 

Opdragelse har baade hun og Poul et glimrende Tag paa, langt bedre end Pillerne, for det maa være 

gode Børn, naar de trods alt kan være saa søde. Tænk, Merete blev 29 forleden, jeg bliver altid saa 

forbavset, naar jeg opdager, at mine smaa Svigerinder ogsaa kravler støt op ad Aldersstigen. Mors 

Fødselsdag fejres med Chocolade om Eftermiddagen, Pillerne kommer med de to store mellem to 

Ammetider, og saa antager jeg Fru Hermann-Christensen kommer. Dillerne arriverer i Morgen, saa 
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er Huset fuldt. Mor opnaar altsaa ikke at have alle 9 Børnebørn under eet Tag, den mindste skal 

blive hjemme, jeg kan godt forstaa, de ikke ta’r ham med i den Forstyrrelse, han har det bedre 

hjemme.  

  Jeg har næsten aldrig oplevet Knud saa sød som herovre, han er det skikkeligste, man kan tænke 

sig, og hans Taalmodighed til at lege med Viggo er fuldstændig enestaaende. Helles Humør er 

noget svingende, hun er jo ved at glide ind i den velsignede Overgangsalder, hvor man enten er 

meget højstemt eller det modsatte, jeg tror, hun vil ha’ godt af at starte i Skolen igen. Kjelderen er 

Familiens store Fornøjelse, til alt, hvad der bliver talt om, kommer der promte ”hvordan?” fra ham, 

engang imellem maa man næsten tage sig til Hovedet. – Jeg opgiver at sende Kyllinger, for det er jo 

ikke alene at faa dem slagtet, de skal jo ogsaa til Stationen, jeg vil nødig gøre Ulejlighed, Poul har 

p.t. nok med at staa paa Pinde for Svigerfamilien, midt i Høsten i Gaar, maatte han køre dem til 

Ringe paa Visit hos Dyrlægens, de fattede varm Elskov for hinanden til Barnedaaben, Fru Dyrlæge 

og Grete er aandsbeslægtede, Grete tilbeder den Jord, hun triner paa. Nu skulde han af Sted for at 

afhente Ibs Cycle, der er ankommet til Ryslinge, tænk nu noget saa idiotisk, naar de skal rejse paa 

Mandag igen. Kirsten havde Brev fra Børge i Gaar, han bor hos sin Mor, hun og Gurlis har faaet 

Lejlighed paa Dosseringen til Flyttedag. Jytte Nehm har faaet et exploderende Spritapparat i 

Ansigtet, og var blevet slemt forbrændt, men Øjnene havde da ingen Skade taget, men det var ellers 

en slem Omgang. Hos en Godsejer Andersens ved Ringe havde de taget et 5aars Feriebarn, men han 

viste sig ikke fin nok til at færdes i Salonerne, saa de anbragte ham hos Folkene, og han skulde 

spise i Folkestuen o.s.v., aldeles forbryderisk overfor saa lille et Barn, saa opstod der Jalousi 

mellem ham og deres egen 6aars Dreng, hvad man jo ikke kan undre sig over, og en Dag snubbede 

Feriedrengen en Salonbøsse og skød Øjet ud paa Godsejerdrengen, som nu i 14 Dage har ligget paa 

Sygehuset svævende mellem Liv og Død. 

  Jeg haaber Tasken er kommet, saa Dagny har kunnet vaske, hun har vist egentlig ikke haft Tid til 

at kede sig særlig. Det er de sødeste Piger, der er her. Skade man ikke er i Trang for Varen, for 

ellers kunde jeg vist godt have kapret en. Gertrud bliver hos Bjerks i Vinter, han har vinket med at 

ville gøre hendes Gebis i Stand, hvis hun vilde blive. Søsteren her er moderlig dygtig ogsaa, men 

saa klodset at se paa, men det er jo den mindste Side af Sagen. Grete har Tilbud om en 27aarig 

Kokkepige, der skulde være meget dygtig, men Mor mener aldrig hun vil kunne enes med den 

Aargang, men det gaar jo nu altid paa Pumperne, hvad Aargang, hun saa har i sit Køkken. Hvad hun 

vil gøre uden Mor som Barnepige i Vinter er mig en Gaade, han bliver sendt ned til hende Kl 8 om 

Morgenen, og hun har ham hele Dagen paa nær Sove og Spisetider, han vil overhovedet ikke være 

hos sig selv, ”ne’ Farmor”, hedder det straks, han kommer derop, saa Mor nyder at have Helle og 

Knud som Afløsere. Mor agter sig paa en længere Turne i Vinter, en Maaned, Nov., hos Bodil, og 

efter Jul et Par Maaneder fordelt mellem Gentofte og Virum. 

  Naa, men saa kan vi jo snart ses, og tale sammen igen, jeg glæder mig til at komme i normal 

Gænge med Skole og det hele. Mange Hilsener, Snuser, din Snuser. 

 

7 August 1939 
D. 23 juni kørte vi til Sommerhuset, Børnene, Dagny, Tikki, Helles Veninde Yonna Sahmel 
[fra USA] og jeg. Yonna var hos os i 16 Dage. Vivi besøgte os tre Dage, og d. 7/7 kom 
Johs der op, og vi kørte hjem sammen d. 23/7.  
  Det har været en regnfuld Sommer, saa vi havde en Del mørke Dage i Sommerhuset, 
men Alt i Alt var vi glade for at være der. D. 16 drog Helle paa Landslejr, den var i 
Hørhaven ved Marselisborg, hvor der var 2800 Pigespejdere samlede, men ogsaa der 
havde de Regn, og Helles Telt øsede det igennem, saa helt den store Oplevelse, det 
skulde have været blev det ikke. Hun rejste over Fyn derfra og blev paa Krumstrup, hvortil 
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Drengene og jeg kom d. 2. Aug. og var Mors Fødselsdag over, og nu er de saa i Gang 
med Skolen igen, i Dag har vi været i Tivoli. 

d. 15 Okt. 39 
D. 12 var Helle til Skolebal, trods Krig og Ufred maa Humøret jo holdes oppe, og det har 
Børnene jo heldigvis ikke saa ondt ved, saa længe det ikke berører os direkte. Yonna 
boede her om Natten, og det forhøjede Stemningen. Kjeld havde mange Planer om, hvad 
han skulde bruge Pengene for de forventede ug til i hans Karakterbog, og saa var der 3 
mg? og 1 mg+, saa de Spekulationer kom han nemt om ved. Jeg maa til at holde ham lidt i 
Ørene. Knud gaar 5 Klasse om af Mangel paa Modenhed, men Lysten til Lektielæsning 
mangler stadig, selv om Skolegangen for ham nu er mere smertefri. Det er Skade, de ikke 
har et Fag, der hedder Udenrigspolitik, han læser Aviser, saa vi andre daarligt kan komme 
til, og kender Navnene paa alle ledende Generaler og andre fremtrædende Mænd, selv 
om de ikke altid er lige rigtigt udtalt. 

18 Okt. 1939 
Vi fejrer Efteraarsferie. I Forgaars drog vi gennem Dyrehaven og drak Te hos Peter Lip, og 
i Gaar var vi paa Prinsessestien og paa Frilandsmuseet. Yonna har boet her et Par Dage. 
 

9. Nov. 1939 
Kjeld kom hjem før med Øjne som Tekopper ”Sten og Allans unge Pige har faaet et Barn, 
og hun er ikke spor gift, det plejer man da ikke, vel Mor.” 

26 Nov 1939 
Jeg har med Børnene været til ”Nøddebo Præstegaard” i Eftermiddag, det var Kjelds 
første Teatertur, men han var ogsaa brøstholden over ”at han i 7 lange og brede Aar aldrig 
har været i Teateret”, det gav hans Forældre Anledning til Eftertanke. Kjeld fortalte mig 
forleden om Kammerat Leifs Mor, at hun var saa tyk, saa det var helt usandsynligt, han 
havde ovenikøbet set hende i Underskørt. Jeg mente, der var en naturlig Grund, og 
spurgte: ”har Leif ikke fornylig faaet en lille Bror?” Hvortil det alvidende Barn svarede 
”Derfor sidder Tykkelsen da ikke i Laarene.” Agnete og Otto og lille Benedicte har boet her 
i 3 Uger, til deres Hus i Klampenborg blev færdigt, Put boede paa Ibsensvej. Agnete 
forærede Kjeld en Æske Tudser ved Afrejsen, og da de store spurgte ham, hvorfor han 
havde faaet den, udslyngede han flot ”Hun er min Gudsøn.” 

6 Marts 1940 
Vi har haft en Vinter, som sikkert vil mindes længe, hvis vi da ikke begynder paa en ny 
Istid, saa de herefter bliver værre og værre. Frosten begyndte ved Juletid og varer ved 

endnu. Det højeste det har frosset i Landet er 24, her har vi haft 21 Frost. Alle Sunde og 
Bælter har været lukket af Is, i Dag optages den normale Forbindelse igen af Færgerne. 
Dels paa Gr. af Krigen og vel mest paa Gr. a. Isen har det i den Grad knebet med 
Brændsel, i en Maaned har vi ikke maattet bruge det varme Vand. Koks har kostet 12 Kr 
pr. Hl. Krigen raser i Finland, i Danmark som i de andre nordiske Lande har vi strikket som 
vanvittige til de ulykkelig Finner. Jeg har syet Veste, saaler o.m.a., og samlet Sager til dem 
her fra Gentofte og sendt ind til en finsk Dame, der atter sender det derop. I Gaar kom det 
første Hold finske Børn hertil Landet, og skal efterfølges af mange. Vi skal ogsaa have en 
lille Pige. Alle tre Børn har ligget med Influenza paa een Gang. Men ellers har det rigtig 
været en Sportsvinter, jeg er ogsaa begyndt at staa paa Ski, og det lader ikke til, at den er 

forbi endnu, det har frosset 10 i Nat. Helle er begyndt at faa privat Tegneundervisning af 
Hr. Djuurhus. Knud var til 1. Del af Mellemskoleprøven d. 12 Januar, men var syg d. 12 
Febr. da anden Del var for, men nu paa Mandag skal de til det, som var syge. I Julen var 
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vi alle raske, og havde en saa ualmindelig hyggelig Jul, da var det ogsaa saa nyt endnu 
med Frost og Sne, saa vi nød det, nu er man efterhaanden noget træt af at se paa det. 
 

6. April 1940 
Vi har stadig Hundekulde, i Paasken skulde vi have besøg af Aarhusianerne, men grundet 
paa fuldstændig Uvejr maatte de opsætte deres Rejse fra Onsdag til Skærtorsdag, og da 
de endelig fra Kalundborg meldte, at de var kommet dertil, havde Helle faaet Influenza, og 
de maatte indkvarteres i Virum. (Paaskesøndag var d. 24 Marts). Kjeld har langt om længe 
lært at cykle, han kom begejstret ind forleden og meldte ”nu kan jeg baade staa af og paa, 
og der gik nogle smaa Børn paa Vejen, dem kørte jeg uden om.” Han havde været oppe i 
Bibelhistorie forleden og aabenbart brilleret, for Læreren havde sagt ”Det er ikke jer alle, 
der er saa klog som Thorborg.” Knuds Klasse skrev for første Gang Fristil forleden, hans 
blev som den bedste læst højt for Klassen. Helle er begyndt at faa Privatundervisning i 
Tegning hos en af Skolens Lærere, Hr. Djurhuus. Mor er herovre for Tiden, bor i Virum. 
Kjeld spurgte ”Hvor ligger Rusland egentlig.” ”Mod Øst”, svarede jeg, ”naa jeg troede, det 
var ved vores Køkkenvinduer”, svarede han. 

12 April 1940 
D. 9 April vaagnede vi Kl 6 om Morgenen ved en vanvittig Spektakel af Flyvemaskiner, det 
viste sig at være tyske Bombere, hele Landet er besat af Tyskere, som Svar paa Englands 
Mineudlægning ved norske Havne. Norge er i Krig med Tyskland. Vi har Mørkelægning 
over hele Landet. Helle har fejret sin 13 Aars Fødselsdag uberørt af Tidens Alvor, ja gid de 
maa blive ved at være uberørte. Hun har haft 7 Veninder til Chocolade og Yonna og Eva 
Sahmel til Middag. 

5. Maj 1940 
Dagny er rejst til 1. Maj, og da vi efter al Sandsynlighed ikke faar Brændsel til mere end 
det kvarte Hus til Vinter, har jeg ikke faaet en anden. Børnene skiftes til at hjælpe mig med 
Opvask om Aftenen, Helle og Knud hveranden Dag og Kjeld om Søndagen. Han 
bemærkede ellers i Gaar ”Det er ikke saa slemt, som jeg troede at undvære Dagny, 
egentlig mærker jeg det slet ikke.” Han cykler noget saa fornemt nu, jeg har for første 
Gang i Dag haft dem alle tre med pr Cykle i Dyrehaven, de var paa Bakken ogsaa for 
første Gang, vi havde Kaffe med paa Thermoflaske, som vi nød ikke i det grønne, men 
brune for Skoven er brun endnu, de sidste Par Dage har været taalelige men med en 
modbydelig Blæst, men man har da kunnet sidde ude i Læ og Sol. Vi har faaet sat 
Kakkelovn op i Kontoret og faar en sat op i Drengenes Værelse. Vi har lavet 
Beskyttelsesrum i Fyrrummet, med Sandkasser sat for Vinduerne, to Senge og et Par 
Stole i selve Rummet. 
  Knud har faaet Mellemskoleprøve med 5,47 mg+, nøjagtig det samme, som Helle fik. 

 
d. 21 Maj 1940 

Helle har haft den Hjertesorg, at Yonna Sahmel i Morgen med sine Forældre rejser til 
Amerika, grundet paa Tidernes Ugunst er de nødsaget til at rejse. 

24 Juni 1940 
Efter en lang varm Tørkeperiode fik vi endelig Regn i Dag, og det med store kantede 
Isklumper i, jeg har aldrig oplevet noget lignende ikke engang om Vinteren. Børnene har 
nu Ferie, Helle og Knud følges stadig ad i Karaktererne, de fik begge 5,19. Det er lidt i det 
uvisse endnu, hvornaar vi rejser til Vandet. 
  Vi har haft Bud fra Skoletandlægen, at Knud bider forkert med sin Fortænder, hvorfor jeg 
var med ham til Specialist, en Fru Clausen. Det vil efter hendes Udsagn koste 1500 Kr og 
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tage 6 Aar at faa det rettet, vi spekulerer over det til Sept. Vi nyder alle fem at være paa 
Cycle, Dagen før Grundlovsdag var vi med Aftensmad, Smørrebrød fra Byen, ved 
Bøllemosen, og vi har to Gange været ved Bellevue at bade. 
  Kjeld fejrede sin Fødselsdag for Kammerater d. 20, i Aar er vi for engangs Skyld 
herhjemme til hans Fødselsdag, saa vi kan fejre Familien. 
 

Grete til Johs 

Kahytten Kl. 12½. Torsdag [4/7 1940] 

Kære Snuser, Drengene er lige svinget ind paa Grunden, sad 2 Minutter og skyllede en 

Appelsinvand i sig , og saa af Sted i fuld Firspring for at lege med Franco. De har gjort en mægtig 

Omvej, men altsaa ingen Skade taget. De havde kun rastet, mens de spiste, spist 3 Is og drukket 

Vand et sted. Med os andre, hvem Bekymringerne ikke har samlet sig om, gik det saadan, at Helles 

Cycle stod i Asnæs og min og Kjelds var gaaet til Kalundborg, det var en rar Skiveskydning, ingen 

Rutebil, og i bedste Fald vilde Cyklerne ankomme Kl 6 i Aften. Saa maatte vi formedelst 9,50 Kr 

tage en Bil, og saa alligevel skal vi jo have Lad-Manden til at hente Tøjet i Vig. Jeg spurgte, 

hvordan det dog i Alverden kunde gaa til, hvortil han trøstende svarede, at det skete hver Dag. Saa 

maa vi pr Rutebil til Asnæs og hente dem i Morgen. Turen var ellers aldeles smertefri, fra Tølløse 

var vi helt alene, og næsten ingen i Oddsherredstoget, som for øvrigt havde Lyntogsfarve, og 

Estogsindmad og ikke eet Minut forsinket. Tikki en Engel. Hegnet er sat op og ser baade pænt og 

solidt ud, alt forefandtes her paa det bedste. Idet jeg satte Nøglen i Døren, kom Fiskemanden ”god 

Dag, var det ikke Deres Mand, der fotograferede mig sidste Aar”, og saa arriverde lille Birte 

Kjellund, hun er, som hendes egen Mor udtrykker sig, saa frejdig, at det grænser til Frækhed, og 

hun forlangte sin Part med, da vi pakkede Maden ud. Men hun er bange for Tikki, saa det dæmper 

hende lidt. Vi tre først ankomne gik paa Ho’det i Vandet, pragtfuldt!! der er fuldt af hvidt Sand. I 

Musebo regerer Franco og en Ven, men han skal sammen med Aldo 8 Dage i Lejr fra Lørdag, den 

Dag Arriverer Fru Eggers med Følge, Eggert er her ikke, saa det er godt, vi har Kaj med som 

Selskabsdame. Lynghytten er tom. Men Puddelfamilien er her, men endnu har Tikki og Fru Puddel 

ikke ædt hinanden. Lærkerne synger om Kap med Græshopperne, at der er Krig nogen Steder maa 

vist være en ond Drøm. Den henrivende lille grønne Pumpe virker fortræffeligt. Tikki er 

fuldstændig hjemme og lykkelig, den er paa stadig Fart til og fra Stranden, med den eller dem, der 

gaar. De sukker stærkt efter Regn heroppe, dem, der altsaa har noget mere end Lyng at vogte. Jeg 

har ordnet det med Købmanden, det er to nye, der er i Forretningen. Der bliver ikke Brød-Udsalg i 

Darling 1. Hele Striben [af Darlinghuse] er beboet. 

  Lad-Manden ordnede Købmanden for os, nu venter jeg ham med Længsel. Vi skal have kold 

Kærnemælk og Stetter (Fisk af de flade) til Middag. Kjeld tog det som en Kæmpe-Vittighed, da en 

Banemand gik gennem Toget og forespurgte, om nogen ønskede at komme ud i Kisserup, det var 

der aabenbart ikke, for vi holdt ikke. Gid du var her, saa vilde det hele være fuldendt. Hils saa 

meget rundt. Helle ryster fortvivlet paa Ho’det, at jeg ikke kan komme ind ad Døren, før jeg sidder 

med en Skriveblok. Men jeg ved, du længes efter Beretning, saa derfor har jeg overvundet min 

Uvilje mod Skriveri. 

Din Snuser 

Nu koster det 50 Øre at ringe til Kbh., saa den Sport vil jeg ikke drive meget.  

 

Grete til Johs 

Onsdag [Lyngen d. 10/7 1940] 

Kære Snuser! Jeg er helt syg i Maven over, at Vejret er blevet saa vidunderlig nu, hvor du skulde 

have været her, det er dog ogsaa forbistret, at det blev udsat. Hvor er her skønt, vi var i Morges paa 

”Birkely” for at afhente Trækul og Apparat, sikke et Held, at vi fik det saa langt paa saa snild en 
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Maade, det kostede 1,10 Kr med Banen, men da vores samlede Formue bestaar af 66 Øre, maatte 

jeg stille dem Betaling i Udsigt i Morgen. Det er sandelig et fikst lille Apparat, og ser ikke mere 

indviklet ud, end at jeg kan betjene det, mon Trækullet brænder op? Jeg har tænkt at stille det i 

Vaskestativet ude i Gaarden, saa kan der da ikke ske noget, hverken paa den ene eller anden Maade. 

Paa Vejen mødte jeg den Herre, vi fulgtes i Tog med, jeg spurgte, om han var tilfreds heroppe, og 

han svarede, at nærmere Paradis, kom man vist ikke her paa Jorden. Jeg har sovet som en Sten i 

Nat, og det meste af Eftermiddagen i Gaar efter at Gæsterne var dampet af, Spektaklet, de medførte 

generede mig mest paa Naboers Vegne, naar man ikke hører en Lyd fra de andre Huse, er man lidt 

ked af at være Avlscenter for Raab og Skrig. Men nu er der til Gengæld faldet Ro over Landskabet. 

Tandlægedrengene er kommet, og siden har jeg kun set Drengene til Spisetiderne, de er ved 

Stranden og graver med englelig Taalmodighed Kanaler, som Tidevandet regelmæssigt tilintetgør, 

men de morer sig vidunderligt, Eggert har vi indtil videre været forskaanet for, hvad Helle og jeg 

ikke græder over. Jeg skrev paa mit Kort til Dang om Penge, jeg troede jo, han var i Gentofte. Vi 

levede af Kartofler og Spejleæg i Gaar, men det er nu heller ikke værst heroppe. Helle er kørt til 

Kirsten Kristensen, det er godt, hun har hende i Baghaanden. Kellunds har liggende Gæster, og de 

sad allerede ude og drak Morgenkaffe Kl 7½ i Morges. Tak for dit Brev i Gaar, det var dejligt, 

Judithe tog sig af din Menage, hils hende og fortæl, at jeg siger det med Kaffe, naar jeg kommer 

hjem. Familien tager sig jo pænt af dig, de maa da ogsaa have ond af dig. Hvordan mon du klarer 

dig med Vasketøj? Men selvfølgelig er det ikke saa længe siden, at jeg forlod dig, som det synes for 

mig, jeg synes vi har været adskilt en Maaned. Der er nok sket store Ting paa Rigsdagen, og efter 

min svage Forstand, synes jeg det ser ud, som kunde det blive til det bedre, der er i hvert Fald flere 

af de afgaaede, der vist ikke begrædes, det blev en kort Ministertilværelse for Unmark Larsen og 

Axel Sørensen [socialdemokratiske ministre 15/9 39-8/7 40], men nu sidder de vel med Pension paa 

Livstid, den skal ”din Mor” altsaa betale. Havde jeg nu bare vidst, om Dang ikke kom, kunde jeg 

have sent Fru Hostrup S[chultz] et Kort om ledig Køje, hun havde svært Mod paa det, jeg tror, hun 

vilde nyde at slappe af. Man maa da haabe for Brita Hartz, at den lille klarer Skærene, kom hun paa 

Gr. af Sirenen? Hun skal vel hedde Sirene Hartz. Det var trist med den 16aargies Død, der er da 

idelig noget i den Familie, og det sidste var da forfærdeligt, hvad var Aarsagen? 

  Jeg havde Brev fra Fyn i Gaar, der var W’erne vel ankommet, men var startet med at være i 

Beskyttelsesrum i Grønnehøj, det var godt, at de var lokalt kendt, det havde kun været slemt over 

Fyn, hvor de havde haft Modvind. De lider stadig af Tørke derovre. Mogens havde været vaagen 

den Nat, de havde bombet paa Langeland, de havde tydeligt hørt det, det maa være rædselsfuldt, 

naar man er lige ved, naar Bomber fra Langeland kan drøne paa Midtfyn. Nu har jeg faaet dresseret 

min lille Mælkedreng til at stille Mælk her udenfor efter en Plakat paa en udstillet tom Flaske, saa 

betaler jeg det i Skuret, han kom undertiden Kl 6½, og det var virkelig morsomt. Tikki svømmer nu 

langt ud, vi har mistet dens Bold paa Stranden, det er meget trist, den er fuldstændig skør efter at 

lege med den dernede, og naar vi er i Bølgerne, er der gerne andre, der forlyster den. Anne Mette 

vilde saa gerne lege med den, men du maa ikke tro, den var til at formaa til at rende efter en Bold, 

hun kastede, det har den anset for Barnepjat. Det er den mest skøre Tid at faa Post paa Kl 4-4½, jeg 

skal til Vig efter Føde, naar dit Brev med Penge kommer, saa ta’r jeg dette med. Det vil nok komme 

til at knibe med Lekture heroppe efterhaanden, du har vel ingen fra et eller andet Forlag. 

  Det kan være jeg skulde sige Tak til Spionbogen alligevel, naar jeg bliver rigtig nødlidende. D. 12 

[juli] er det Børges Fødselsdag. Du skal ikke sende de Ting, jeg har skrevet om, det kan naaes, naar 

du kommer. Jeg er kommet af Sted med siger og skriver een Undertrøje til mig selv, men jeg gør 

som Kællingen vender den af og i, og vasker den saa for øvrigt ud, bare det ikke skal stryges, skal 

det nok gaa. Helle skrev Brev til Frk. Mathiesen forleden, som Tora ogsaa fik med til Aflevering, 

heldigvis læste hun det højt for mig, for hun skrev ”Tora faar det med, for nu er Rapporten blevet 

saa dyr”, det skulde være Portoen, selv om det andet maaske til Nøds kunde forsvares. 
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  Nej, nu ser jeg af dit Brev, at det ikke var Sirenen, der fremkaldte Frk. Hartz. Den Blikbakke, du 

købte til at stille Apparat paa staar hjemme, vi har ikke faaet den herop, men Petroleumsappparatet 

staar paa Opvaskebakken. 

  I den brune Kagekasse i Spisekammeret, staar nogle Smaakager, spis dem endelig. 

Mange Hilsener fra os alle 4 + 2 

Din Snuser. 

Jeg lader alligevel det her gaa med Posten, det ser saa vældig ud til Torden, saa jeg muligvis ikke 

komme til Vig.   

 

Grete til mormors 60 års fødselsdag på Krumstrup 

Udsigten d. 11-8-40 

Kære lille Mor! 

Du ved ikke, hvor gerne jeg vilde 

Ha’ væet med til dit Fødselsdagsgilde, 

I hvert Fald ha’ hyldet dig på Melodi, 

Men den har tabt, i den tossede Ti’. 

(Du mangler et d, maa jeg her tilføje, 

Men det ta’r paa Fyn man ikke saa nøje). 

Men altså, jeg gaar i ”Ærbødigst”’ Spor 

Og ønsker dig Lykke min egen Mor,  

og takker for alle de 60, du har levet, 

De 36 mig tildelt er blevet,  

Men dem før min Tid, kender jeg grant, 

For da jeg var lille, jeg altid andt, 

At Bedstemor mmig ret skulde more, 

Hun skulde kberette, hvad som som lille, du gjorde. 

Jeg ved, at du dengang var umaadelig rund, 

At du med Klæ’rne paa faldt i Svendborg Sund, 

At Oldefars Bydreng sig engang besværte 

Over at du ham Uartighed lærte, 

’og at du af Viveke lod dig skalpere, 

Ja Bedste fortalte vist meget mere! 

Hvad husker jeg selv, ja, kort fortalt, 

Du var min Tilflugt i et og alt, 

De eneste Gange, du ikke var Helt, 

Var naar der skete os Børn noget fælt. 

Engang jeg skulde til Odder, o, Skræk, 

Og ha’ fire s?ke Kindtænder væk, 

Det var Far, der maatte Affære tage, 

Og jeg var en Helt til jeg kom tilbage, 

Og aned’ den ømme Modervarme, 

Jeg tudede Spande i dine Arme. 

 

Det hele Hus gik efter en Snor, 

Men sommetider for hastigt du foer, 

Det kunde knibe, at la’ vær’ med at grine, 

Naar du faldt på Maven for at se en Flyvemaskine, 

Eller da du med Hiv og Sving af de raske 



 152 

Lagde dig med en Skuffe med Aske, 

Og mindes vil jeg da ogsaa længe, 

Da en Bondemand skulde betale dig Penge, 

Og du pludselig ned for hans Fødder faldt, 

Gad vidst om han egn’lig fik Mønsten betalt. 

 

Se det har jeg oplevet, saa det er sandt, 

Det mnæste har bare jeg faaet fortalt, 

At der var engang, skønt jeg næppe det tror, 

Du opdagede at dine Daaser var tomme, 

Du bestilte saa straks 2 pd Kardemomme, 

Købmanden blev baade rød og bleg, 

Som Kunde han nødig mistede dig. 

 

Ja, dygtigere Mor har aldrig jeg kendt, 

Du kunde sy, det var medfødt Talent,  

men det kneb, da man byttede Meter for Alen, 

En Manufakturmand var nær gaaet på Halen, 

En Bestilling, der ej før eller senere set er. 

 

Alle fem var vi enige om 

At faa os en Brud eller ogsaa en Gom, 

Som det sig nu med Kønnene passed’. 

Jeg var den første, der gled fra Paladset. 

Du ansagde Briller, og Glæden var stor, 

For niu var du også Svigermor, 

(fra Arilds Tid man hende jo ?anden, 

Det er rart at faa en Datter fra Haanden). 

Med Sønnerne er det en anden Sag, 

Der venter en Mor i Ro og Mag, 

Men Meretee blev tilgi’et, det maa jeg sige, 

Men hun var ogsaa en gæv lille Pige, 

Med Bodil vænnede du dig til Tanken, 

Saa nærmset du tænte ”Gott sei Danken”, 

Da efer seks Forlovelsesaar 

Bodille og Dres for Alteret staar. 

 

Poul, du troede, du havde beholdt, 

Men ak, der blev du unægtelig skoldt, 

For Grete, kold Jomfru, men kendt med det Varme 

Var den næste du sluttede i dine Arme. 

Og saa, det varede ikke længe 

Før Børge fik sig en Ægtemage 

Il Liden Kirsten, der nu var tilbage. 

 

Resultater kommer nu Slag i Slag, 

Du bli’r ”Bæste” hver anden Dag 

Og det er dog 60, du endnu kun har naaet, 
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(altsaa Aar, ikke Børn har vel du forstaaet), 

Men 9 søde Unger er Far- Mor-mor du til, 

Og mange endnu der jo komme vil, 

Jeg er sikker paa Virum, de Firlinger faar, 

Fordi de venter saa mange Aar, 

Og nille er ene uha o, Skræk, 

Der kommer nok en flere Aar i Træk, 

Saa Glæder en masse du i Vente har! 

 

Alt godt for vor elskede Fødselar!! 

 

Grete til Johs hos morbror i Skoven 

Torsdag Kl. 1½ [Gentofte d. 19/12 1940] 

Kære Snuser! Selv om det kun er 5 Timer siden, du forlod mig, har jeg da et og andet at berette, 

først og fremmest Kortet fra Merete om, at der er en Kalkun paa Trapperne, det er jo alt for galt, 

kan du ikke bestille en Kransekage til dem, paa en eller anden Maade, eller kan vi sende en herfra, 

naar du kommer hjem, kan det ikke naaes til Jul, kan vi jo gøre det til Nytaar. Ellers var der en 

Konditor Menck i Svendborg i min Tid, der lavede god Kransekage. Vi er blevet inviteret til Agnete 

til Frokost 1. Juledag, vi skal med Bussen Kl 11 (fordi Jenny for engangs Skyld skal ha’ fri), saa 

skal det foregaa saa tidligt. 

  I Aften skal vi tre spise hos Adda, saa vi lever næsten paa offentlig Bekostning, hvad ogsaa kan 

behøves, jeg har lige været hos Skomageren med Helles lange Støvler, de viste sig smaskraadne, saa 

nu maa hun ha’ nye. Fru Sørensen skal fra 1. Januar overtage Fru Esingtons Trapper, til hun er 

slank igen, det meddelte hun mig saadan,” jeg har saa godt som skaffet Dem en 16 Aars Pige i mit 

Sted fra den første”, det er meget rart, naar Folk lægger Tingene til Rette for en, men jeg tillod mig 

at blande mig i Sagen, da Fru Sørensen skal vaske Trapper Onsdag, Fredag og Lørdag, er det jo kun 

Lørdag, der karambolerer med mig, saa vil jeg da foretrække at have hende de to Gange, jeg skal 

ikke have nogen 16 Aarig til at valse rundt her, hvordan Lørdagen saa skal ordnes, ved jeg ikke 

endnu. Men Fru Sørensen vil jeg da holde paa med Næb og Kløer, alene at følge Theodors Liv og 

Færden er da en Oplevelse. 

  Jeg har smurt Lagkage sammen til Eftermiddagsteen, kan du hilse Kjeld og sige. Her falder en hel 

Del Julesne, Fru S. har skuffet Trappe og Havegang, bare I ikke bliver hængende. 

  Paa Søndag har jeg inviteret Fru Andersens tre store Piger her ud om Eftermiddagen, saa kan de 

faa Julepakker og Penge med hjem, men jeg skrev til hende, saa om de kommer, ved jeg ikke. 

Ovnen har det godt, og det har Tikki og jeg ogsaa, vi er de eneste tre levende Væsener p.t., + 

Kanaierne. 

Hils min lille Dukkerstang mange Gang, ogsaa de andre. Her er Brødmærker til Merete. 

Din Snuser. 

Vi tænker lidt paa paa Lørdag at tage ind og se ”Sørensen og Rasmussen”, vi er nemlig ikke af dem, 

der sidder stille og sørger. 

Nu kom der den højeleganteste Æske Choc. fra Tante Jane. Agnete havde aldrig været presenteret 

for saa rædselsfuld en Hare, som hos Mette, den Dag, vi ogsaa skulde have været der. 
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Grete til Jørgen Fog på sygehuset 

[Må være skrevet 1940/41] 

Kære lille Jørgen! Kan du huske, da Knud laa paa Sygehuset, da var du tit ude at se til ham, og nu 

burde jeg jo egentlig rejse over til dig og se til dig, men der er noget langt, og saa kan de herhjemme 

ikke saa godt undvære mig, jeg forsikrer dig for, de vilde sove hele Dagen, hvis jeg ikke var der til 

at hale dem ud af Sengen, de kan rigtig godt lide mig alle tre, undtagen naar jeg om Morgenen 

kommer ind og melder, ”nu er Kl 7, kan I saa komme op”, saa brummer de en hel Del og gaber 

næsten Kæberne af Led, for det sære er, at de altid ligger allerbedst, netop naar de skal af Fjerene. 

Men da jeg altsaa ikke kan rejse over til dig, og sidde paa sin Sengekant (som man slet ikke maa 

paa et Sygehus) og fortælle dig en Historie, vil jeg skrive den til dig i Stedet for, saa kan din Mor 

læse den højt for dig. Og det er en virkelig Historie.  

  Du ved maaske nok , at da din Far ikke var større end lille Henrik og jeg var fem Aar gammel, saa 

døde vores Far, altsaa din Farfar, han red hver Dag en Ridetur paa en Hest, som jeg nok tror hed 

Frits. Men en Dag blev den bange for en Mand, der slog Skærver, og da den sprang til Side faldt din 

Farfar af og slog sig saa slemt at han døde. 

  Nogle Aar efter giftede Farmor (som jo er din Fars og min Mor) sig med Bedstefar paa Krumstrup, 

ham kan du maaske huske endnu, men dengang boede de ikke paa Krumstrup, men paa en Gaard 

ovre i Jylland, der hed Faurgaard. Naar jeg nu tænker tilbage paa den Gaard, saa ved du ikke, hvor 

jeg synes, der var yndigt, og naar jeg fortæller Onkel Johs om den, og det gør jeg tit, saa siger han 

”du synes, der var saa dejligt, fordi du var Barn der”, men det passer nu ikke helt, for der var nu helt 

ualmindelig yndigt, og saa er der det forfærdelig kedelige, at de Mennesker, der siden købte den, 

helt har ødelagt den, de har revet Laderne ned, og taget Haven ind til Mark, for ellers vilde jeg rejse 

derover engang og faa Lov til at vise Helle, Knud og Kjeld den og alle de Steder, hvor vi legede. 

 

             
 

Har Far fortalt dig om ”Abraham”? Det er ikke ham i Bibelhistorien, som du maaske har hørt om i 

Skolen. Nej, det var en Høne. Ligesom du gør nu, saadan passede jeg Hønsene og Kyllingerne paa 

Faurgaard, en Aften, da jeg skulde om i Kyllingegaarden for at lukke for dem, laa der en lille sort 

Kylling, der ikke var kommet med Mutter i Hus, ude i Gaarden, den saa ud, som om den var død, 

men da jeg fik den op i Haanden, saa jeg, at der var lidt Liv i den. Jeg fik den ind ved Komfuret, og 

der kom den til Hægterne, og næste Dag satte jeg den ud til Hønen, men tænk, det Skarn, den 

huggede efter den ligesom Andemoderen i ”den grimme Ællling”, der var bare den Forskel, at 

denne lille Kylling saa ud som enhver anden lille Kylling. Jeg maatte tage den ind og være Mor for 

den. Vi troede, den var en Hanekylling, saa vi kaldte den Abraham, siden viste det sig, at det var en 

Høne, men den var ikke Spor fornærmet over, at hedde Abraham. Den trivedes glimrende, den var 

saa tam som en lille Hund, naar vi sad og spiste, tiggede den, og fik den ikke noget, fløj den op paa 
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Bordet og tog selv. Den holdt saa meget af Røræg, at den spiste for meget og kastede op. En anden 

Gang var der en, der kom til at træde paa dens ene Taa, saa den maatte gaa med Klud paa. Til sidst 

blev den saa stor, at den lagde Æg, saa blev den sat ud i Hønsehuset om Natten, men hver Dag kom 

den en Tur ind i Køkkenet og fik Mad. 

 

 
 

  En anden Gang fik vi en stor hvid Kanin forærende, den havde røde Øjne, du kan tro, den var sød, 

den boede i Kyllingegaarden, men pludselig en Dag var den væk. Vi var meget kede af det, vi 

troede den havde gravet sig ud, og var løbet bort. Men kan du saa tænke dig, pludselig en Dag 

dumpede vi ned i et Hul i selv Kyllingegaarden, og der laa Mutter Kanin med 7 Unger, de var netop 

saa store, at de kunde løbe rundt, der var 6 helt hvide med røde Øjne og en brun. 

  Og saa havde vi Hundehvalpe, dem jeg husker bedst, var Børn af en plettet Jagthund, der hed 

Diana, jeg tror nok, det var 8, den havde paa een Gang, og hver Sommer havde vi Gedekid, naar 

vores Vaskekone, Ingrids Ged fik Kid, kom hun og forærede os det, og engang fik vi ovenikøbet to, 

i Begyndelsen fik de Flaske med Sut paa, senere kunde de nok drikke Mælk af en Spand, og de blev 

saa tamme, at naar vi gik Tur, gik de med uden Baand, som et Par smaa Hunde.  

  Og saa skulde du bare se en Have, der var paa Faurgaard, med en Dam, hvor Ællingerne 

svømmede om Sommeren, og en stor Høj, hvor der voksede tre store Bøgetræer, og et mægtigt stort 

Valnødetræ var der ogsaa i Haven. Hvis jeg engang vinder eller faar en Masse Penge, mange flere 

end jeg ved, hvad jeg skal stille op med, saa rejser jeg over til Jylland og køber Faurgaard og saa 

bygger jeg Laderne op igen, og faar en Havearkitekt til at lave Haven akkurat som den var, da jeg 

var Barn, og saa vil jeg bo i Stuerne og invitere dig og Henrik og Ole og jeres Mor og Far, ja, hele 

Familien over til mig, var det ikke en god Ide, det værste bliver med de store Bøgetrær paa Højen, 

for jeg har hørt noget om, at de er fældet, mon vi kunde flytte nogen fra jeres Skov derover og 

plante dem? Og I skal komme i Kirsebærtiden, for du ved ikke, hvad der er af Kirsebær, baade sorte 

og gule. Jeg vilde ønske, Bedstefar aldrig havde solgt Faurgaard, for saa havde der alligevel ikke 

været saa meget at lave for mig naar jeg engang faar alle de Penge, det er vist mange, der skal til. 

Og saa var der saaden en yndig Skov, det var bare en lille Klat, men den var saa fuld af dejlige Stier 

og Bække og helt hvid af Anemoner om Foraaret. 

  Engang havde vi en væmmelig stor Tyr, som vi alle sammen var saa bange for, for den var saa 

slem til at rive sig løs, og det gjorde den da ogsaa en Dag, og Fodermestrene og Karlene var efter 
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den, men lige saa snart de fik fat i den, gjorde den et Hop, og saa rev den Manden om Kuld og saa 

galopperede den af Sted. Det var en værre Redelighed, men saa fik vi Besøg af en Herre, han havde 

sin store St. Bernhardshund, Bjørn, med, og vil du tro, den kunde fange Tyren, den sprang op og 

bed sig fast i Ringen i Næsen, og der holdt den fast til de kunde faa den forsvarligt tøjret. 

  Alle de her Historier har jeg fortalt Helle og Knud og Kjeld saa mange Gange, at de kan dem 

udenad, og naar vi saa kommer hertil, saa udbryder de ”Fortæl os om, da du tissede i Bukserne paa 

Steensgaard”. Hvad mener du, men nu skal du ogsaa faa den flove Historie. 

  Det var da jeg var blevet voksen, men endnu ikke gift med Onkel Johs, da var jeg et Aar paa en 

Gaard, der hed Steensgaard paa Langeland hos en Fru Andersen. Der paa Steensgaard havde de den 

mest modbydelig store Gedebuk, du kan tænke dig, med lange Haar helt ned til Jorden og mægtige 

Horn og en modbydelig Lugt, men saa havde den en Stemme, saa spæd og fin, som om den var et 

henrivende lille Gedekid, ”Be-be”, sagde den. Og saa var den saa rædsom ondskabsfuld, jo, det var 

et dejligt Dyr. En Dag gik Fru Andersen og jeg ude paa en stor aaben Plads, hvor der var et lille 

Hus, hvor vi puttede Høns ind, der vilde ruge, og som ikke maatte ruge. Vi gik netop med en Høne i 

hver Haand hver, og anede intet ondt, da vi hørte ”Be-be”, bag ved os, og der kom ”Mads” i fuld 

Galop, nej, hvor blev vi forskrækkede, vi smed Hønsene og styrtede af Sted med Gedebukken lige i 

Hælene, og vi naaede lige at smutte ind i Svinestalden og lukke Døren for Næsen af den, og saa var 

det det skrækkelige skete, jeg tissede i Bukserne af lutter Forskrækkelse, og den stod udenfor og 

sagde ”Be-be”, med saa sød en Stemme, men vi holdt paa Døren, kan du tro, til der kom en og 

fangede Uhyret. 

  Saa kan jeg ikke flere Historier denne Gang. Ha’ det nu godt, lille Pilleren, og mange Hilsener fra 

Faster Grete.   

 

10 Marts 1941 
Den 20 Febr. fik Helle taget Polypper ud for anden Gang i sin Tilværelse. Vi troede, hun 
havde Pandehulebetændelse, saa sløj var hun, men det klarede omgaaende Begreberne. 
  Vi tilbragte sidste Sommer en Maaned i ”Kahytten”, Forholdene tillod ingen Fynstur. Vi 
tog dertil med Tog, nu er Biler, om de overhovedet kan faas, ubetalelige, og vi havde stor 
Fornøjelse af Cyklerne hele Vejen hjem. Vi kom hjem til 3 Gange Luftalarm, siden har vi 
indtil Dato haft Ro her paa disse Kanter. 
   Vi har boet i et Kvart Hus, hvad Fyring angaar i Vinter, den har været jævn streng, dog 
ikke slet saa slem, som den foregaaende. Men det kniber med Brændsel. Kort har vi paa 
Sæbe, Sukker, Smør, Kaffe, Te, Kakao, Havre- og Byggryn, Mel, Rug og Hvedebrød. Vi 
har spist i Køkkenet hele Vinteren, og siden Maj har jeg kun haft Konehjælp. Den lille Tove 
Andersen har været her 14 Dage for at komme til Hægterne efter Sygdom i Vinter.  
  Kjeld fejrede en rask Fastelavn, han havde 15 til at slaa ”Katten af Tønden” her i Haven, 
derefter blev de i Entreen budt paa Boller og Sodavand. Senere var der Fest paa Skolen. 
Hans Beretning lød: ”Først saa vi Tryllekunster, saa drak vi en sød Sodavand, og saa 
dansede vi, og som jeg bøvsede.” 
  Helle var til Skolebal d. 28-Febr. fra 4-7 paa Grund af Mørkelægningen.  
 

5. April 1941 
Kjeld fik ”røde Hunde” d. 20 Marts, trods det, han er noteret for det samme d. 2. Febr. 
1936, han fik det netop den Dag, han skulde til stor Fødselsdag hos Steen Hornsleth. For 
3 Dage siden fik Knud det, og i Dag Helle. Helle er nu lidt højere end jeg. Hendes 14 Aars 
Fødselsdag skal fejres med Middag for 8 Veninder, det er Paaskelørdag, og lille Tove 
Andersen er her ogsaa, hun skal holde Paaskeferie herude. Vi er ved at faa bygget 
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Læveranda mod Vestsiden af Huset. Det er stadig koldt for to Dage siden sneede det. 
Helle skal begynde at gaa til Præst i denne Maaned. 
 
 

 
 

4 Juni 41 
d. 19 maj blev jeg opereret for Blindtarmsbetændelse og laa paa Gentofte Amtssygehus til 
d. 29 Maj. Imens klarede de Ærterne herhjemme som de bedst kunde og ved Familjens 
Hjælp. Foranstaaende Dokument havde Knud efterladt sig, efter at være gaaet i Biografen, 
til Johs. Mor har været her siden jeg kom hjem. Vi har endelig faaet Sommer, endnu den 
16 Maj havde vi en Snebyge. Men nu savner vi Regn paa det frygteligste. 
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Grete til Johs 

”Kahytten” Tirsdag [17/6 1941] 

Kære Snuser! Saa er vi efter en ikke hel umulig Rejse landet i Kahytten, som vi forefandt i bedste 

Velgaaende, paa nær Pumpen, men derom senere. Starten var forfærdelig, Tikki var som et vildt 

Dyr, den hoppede i sin forfjamskelse op paa en Bænk paa Gentofte St., til saa stor Forargelse for en 

Kvinde, at hun, trods det, at den straks blev værfet ned, flere Gange i den mest haanlige Tone, 

forsikrede ”Den er velopdragen, det maa jeg sige.” I S-Toget var den aldeles hysterisk, og en 

skældte mig ud, fordi Halsbaandet strammede, paa Hovedbanegaarden maatte jeg overlade Børnene 

al Bagagen, og bære Uhyret, og saa maatte vi vente til alle var inde, før vi kom ind. Den eneste 

Hundekupe var fuld af Folk uden Hund, men saa kom der en Konduktør og værfede dem alle 

sammen, du kan tro, det var morsomt, og saa kom der en Herre og Dame med en Bokser og to smaa 

Drenge, en Herre og Dame med to ruhaarede, og en Dame og to Pigebørn med en ruhaaret, og 

endelig en Dame med en ruhaaret, og hun begyndte med at sige ”det er vel ikke Hunhunde, for min 

er aldeles rasende paa dem”, det var de alle sammen paa nær een, og engang imellem lød det som et 

Tærskeværk, naar de her Terrier saa sig gale paa hinanden, men fra det Øjeblik, vi kom ind i 

Holbæktoget var Tikki som en Engel, og det lige til vi var i Vig, det var lige saa de ruhaaredes 

Forældre misundte mig med den exemplariske Hund. Bokseren med Familie skred ud i Holbæk. Jeg 

maa dertil sige, at Kjeld med [skilpadden] Tordenskjold slap ind i min Kupe, mens de to store med 

al den anden Bagage slap ind et andet Sted mig ubekendt. De tre ruhaaredes Familier hørte sammen, 

de skulde ogsaa til Vig, de havde lejet Hus paa Vej 8, de var saa flinke og kultiverede, og inden vi 

naaede Vig, vidste vi meget om hinanden, dog ikke Navnene, men han havde da engang været i 

München med Provst Schultz-Lorentzen, han var saa ualmindelig nydelig, hans Kvinder rare men 

mindre nydelige. Det var en skrap tur fra Holbæk til Vig, vi var 20 Min. forsinket til Holbæk, holdt 

ikke desto mindre ½ Time der og havde naaet 1 times Forsinkelse, da vi efter at have holdt 16 

Gange (for vi holdt ogsaa mellem Stationerne) naaede Vejs Ende. Der var Cyklerne med Knuds 

Kædekasse og Kjelds Bagagebærer afslaaet og min siger som et Tærskeværk. Der holdt en Mand 

med en Hestevogn, der formedelst 2,50 rullede vores Bagage til Døren. Tikki fulgte Cyklerne uden 

Baand som ”en lille Hund”, og vi var her Kl 7, saa var Forretningerne jo lukkede, men Kellunds 

Vimpel fortalte at de var der, saa der laante jeg et halvt Rugbrød, saa vores Aftensmad bestod af tørt 

Rugbrød med Marmelade, en Daase Tunfisk, som stod her fra Pinse og to Sodavand ogsaa fra 

Pinse. Her er blevet Brødudsalg i Darling Nr 1. fra 7-10 hver Dag, den er vel nok fin, her strømmer 

de til fra fjern og nær og handler. Børnene var i Vandet Kl 8½ i Gaar Aftes, jeg gad ikke saa sent. 

Men nu til Formiddag har vi været i alle Mand. Kellunds er her altsaa, de har været her fra Lørdag, 

Oppermanns har lejet deres ud, og kommer her først om 14 Dage, Lynghytten er tom, Fru Lense er 

her ikke, der bor nogle andre, de to andre D.huse er ogsaa beboet, det sidste er altsaa Butik. Her er 

vokset det sødeste lille Hus op efter Pilekrogen. Tandlægens er her, men jeg har ingen Børn set der, 

og Jettestuen er ogsaa fuld. Solhjem staar tom, Jeg har hilst paa Willumsen i Dag. Vi har sovet 

dejlig i Nat, det blæser noget, men det er jo varmt, og Vinden ikke paa Døren. Men Pumpen er ikke 

i Orden, den er gaaet løs forneden, saa Vandet strømmer ud der, flyder over Dækket og ned i 

Brønden igen, mens der kun kommer ganske lidt ud af Tuden, saa jeg maa have fat i Rosemanden, 

eller den anden. Mælkemanden kommer om Morgenen, og Købmanden paa Cykle tre Gange om 

Ugen, men jeg sagde til ham, at vi hellere selv vilde hente Varer. Tikki var hjemme her straks, der 

er ingen Tvivl om, at den kunde kende det, den og Drengene løb straks til Stranden i Gaar, men da 

den kedede sig, kom den selv hjem. Den ligger paa Teltet inde hos Drengene om Natten. Foreløbig 

har jeg kun opdaget, at jeg har glemt mine Solbriller, dem med rigtig Solglas i, de ligger i Hylster, 

men hvor aner jeg ikke. Børnene er glade og søde. Nu skal vi have Frokost og saa skal jeg til 

Købmanden. Vi har taget skrapt fat med Tikkis Gøen, saa den siger ikke et Pluk. 
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De smaa Træer er saa søde med friske grønne Spidser, der er et enkelt gaaet ud. Stokroserne kan 

lige skimtes. 

  Saa er her vist ikke mere at berette. Petersen har Benzin til at hente Folk i Vig. Jeg talte med ham 

paa Stationen i Gaar, og da det vist nok efter de nye Takster koster 2,20 at faa en Cykle med, betaler 

det sig jo tykt for Fru B., da Petersen ta’r 4 Kr. 

  Jeg har gjort rent i Stuen og Køkken i Dag, og ordnet Skabe, det er egentlig utroligt, hvad her er af 

Skabsplads, og det er saamænd kun godt, at have saa lidt med. 

Hvordan mon du har det, gid nu det gode Vejr maa blive ved, saa du faar Flæskestegen stegt 

heroppe ogsaa. 

Mange Hilsener og Kys og (Slik fra Tikki) 

Din Snuser. 

Hils! 

Jeg har gjort større Indkøb hos Slagteren, han kommer Tirsdag og Torsdag. Kartofler koster 40 øre 

pr. , Jordbær 60 øre, men de er ikke pæne og næsten paa Slut. Mælk 34 Øre pr L. Smør 1,82.  

 

Påskrevet: 

Kære Far! 

Her er dejligt oppe. Vi har lige været i Vandet der var mægtige Bølger med hvidt Skum. Jeg tror 

Mor har fortalt hvad der er at fortælle, derfor skriver jeg allerede: Hils alle mange Gange og dig 

selv fra din 

Helle. 

3.000.000 Hilsener fra Knud. 

Hilsen fra Kjeld. 

 

Grete til Johs 

Torsdag [Lyngen d. 19/6 1941] 

Kære Snuser! Vi har det vidunderligt, der blæser en laber Brise, og det var selvfølgelig tiltalende, 

om den lagde sig, men det er som havde vi Blæsten med i Kufferten, i Gaar var det Graavejr til hen 

under Aften, saa kom Solen, og det var den yndigste Aften, Tikki og jeg gik til Petersen for at 

bestille ham til at køre for Fru Bjerk i Dag, købte Is i Strandlyst og gik hjem langs Stranden, 

Børnene var saa optagede af at ”skrive Sange” og den Slags. Helle er grebet af en Søvnighed, saa 

hun sover som et Spædbarn, jeg tror hun har godt af, at Tora kommer, saa hun maa tage sig lidt 

sammen. Hun har malet Maalebaand til Kellunds lille Pige med Peter og Pinger paa. Jeg har gjort 

Gæsteværelset i Stand til Formiddag, mens Ungdommen var ved Stranden, jeg har slaaet 

Lejrsengen op i Stedet for Tusindbenet, og jeg har faaet det saa godt arrangeret i Skuret, slaaet Søm 

i saa al vores Overtøj og Badekaaber hænger der, Taskerne staar paa Lokum, og jeg har trukket 

Snore til Badetøjet. Jeg har lavet ”Hø” Kasse af Aviser i det ene Køkkenskab, Linnedhylde i det ene 

Rum i det lange Køkkenskab, her er en Orden, der er fuldstændig rørende. Vi vil beholde de tre 

Sovepladser i Gæsteværelset, naar du kommer, saa vi er fri for Opredning i Stuen, det er saadan 

noget Rod. Jeg var hos Købmanden Kl 9½ i Morges for at høre, om Fru Bjerk havde ringet Afbud, 

det var en Aftale, hun kunde ringe dertil, men der var ingenting, saa maa de vel være paa Vej, hvor 

vil hun bande os, naar hun holder ved d. 11 Station mellem Holbæk og Vig, det er en skrap Tur, jeg 

raader dig inderligt til at cykle fra Holbæk, du kan være her paa den Tid, vi venter i Holbæk paa 

Afgang. Børnenes Appetit er enorm, særlig til Frokost, og der drikker vi kun Mælk til, vi har endnu 

ikke fyldt Petroleum paa, men lever paa det fra Pinse. Jeg vasker op een Gang om Dagen, men om 

det kan gaa, naar vi bliver 7, ved jeg ikke rigtig. Jeg hilste paa Tandlægefruen i Gaar, hendes store 

Drenge er paa Lejr ved Roskilde, men kommer paa Søndag, jeg synes, hun var kommet til at se saa 

gammel ud, men hun var heller ikke i rødt. Muus er den samme lille Prop, hvis Tidsfordriv er at 
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rende efter hendes Cykle. Mejeristens bor her nu og har liggende Gæster med Barnevogn, Børnene 

tipper det er Sønnen, der er blevet gift, men den tror jeg dog ikke paa, Vi var i Asnæs i Gaar 

Formiddags, jeg var kommet af Sted uden Magnyl, det turde jeg ikke være foruden, hvis en eller 

anden Pine skulde opstaa om Natten. Jeg købte en lyserød Pelargonie til Vindueskarmen. Knud fik 

Pulterkammeret ryddet og fik 10 Øre af Barberen, betalte dog 90 for Rydningen. 

  Rosenmanden ordnede Pumpen for 1 Kr, der skulde et eller andet nyt i. Der er gaaet c 15 smaa 

Kanttræer ud og 2 af de større, det er kedeligt, men de var plantet med Garanti, ikke? 

Darlingbeboerne er den sædvanlige Type, men umaadelig stilfærdige, Kl 10 er der lukket derovre. 

Og saa er det en Velsignelse at være fri for Bilerne, Fru Eggert sagde ogsaa, at der havde aldrig 

været saa rart som i Aar, grundet paa de stilfærdige Hestevogne i Stedet for. Tikki er en fuldstændig 

Engel, og den er lige saa begejstret for at gaa Tur ved Stranden som hjemme ved Søen. Helle traf  

Familien Dr. Kristensen fra Søborg i Gaar, tænk dig, deres Datter skal giftes paa Søndag heroppe, 

naar det var overstaaet, skulde Helle komme ned til dem. Vi faar dog Avisen fra samme Dag, den er 

trykt, men først Kl 4-4½ om Eftermiddagen, saa den forstyrrer ikke vores Middagssøvn. Tak for dit 

og alle andre Breve i Gaar, Meretes var der da lidt Kød paa for engangs Skyld, jeg misunder ikke 

W’erne deres Cykletur, bare de nu maa komme godt fra det, det er for mig, som al Uro hører 

Fortiden til, at det kun er et Par Dage siden vi var hjemme, begriber jeg ikke. Helle fortalte, at da 

hun og Kjeld sad for sig selv en Tid paa Vejen herop i en anden Kupe end jeg, saa Helle pludselig 

ham rejse sig op, bukke dybt for en Dame og sige ”Undskyld, men maa jeg laane den 

Familiejournal, der stikker op af Deres Taske”, Damen saa lidt forbavset ud, men laante ham den, 

men han ønskede ikke bare Lønforhøjelse for sig selv, da han var færdig, pegede han paa Helle og 

sagde ”Maa hun osse li’e?” Senere landede han inde hos mig, hvor en Dame adskillige Gange 

fortalte mig, hvor dejlig han var, han holdt beredvilligt Foredrag om Tordenskjold, saa sagde hun 

”han hedder vel ikke Erik, for det hedder min egen”, det kunde vi jo desværre ikke tjene hende  

med. Jeg vilde have mere Fred, hvis der ikke var noget, der hed Ispinde, men saa var her maaske for 

idyllisk. Helle er et være Skravl til at cykle, vi havde nær aldrig faaet hende halet hjem fra Asnæs i 

Gaar, Knud maatte ligefrem trække hende det sidste Stk. Vej. Paa Hjemturen maa vi hellere proppe 

hende, Kjeld og Tikki i Vig-Toget, og saa kan vi andre cykle til Holbæk, den Tur fra Vig til 

Holbæk, synes jeg næsten ikke, jeg kan tage mere. Vi skal spise til Middag naar Fru Bjerk kommer, 

Bayonneskinke og kold Kærnemælk. Jeg købte dejlige Jordbær i Asnæs i Gaar til 65 Øre pr. . 

Tordenskjold faar vi en Kasse til i Morgen, den graver sig ned i  Sandet i Gaarden, saa den ikke er 

til at finde, men Grøntdrengen har lovet at laane os en, den har været appetitløs heroppe, Lyng er 

aabenbart ikke dens Livret, men i Dag har den taget lidt Næring igen. Jeg læser en meget interessant 

Bog, ”Fra en Læges Konsultationsværelse”, det er halvt en Lægebog, og der beskrives mange 

nyttige Ting. Helle har hos Agnete læst en Bog, der har sat hendes Tanker i Sving om Fødsler og 

jeg ved ikke hvad, der er adskilligt hun trænger til at drøfte, naar vi er kommet til Køjs, hun har 

svært Mod paa den, jeg læser, men trods alt, der er dog Grænser for, hvad hun behøver at vide 

endnu, for viderekomne er den ellers meget sobert skrevet. Du skulde se Tikki ligge saa flad som en 

Pandekage og nyde Solen, den nyder Landlivet i fulde Drag. 

Hils nu saa mange Gange paa Ibsensvej, dem skriver jeg først til, naar du er kommet herop, nu kan 

du jo fortælle om vores Gøren og Laden. 

Mange Hilsener fra os alle paa 2 og 4 Ben. Helle vil saa gerne have sit Fotografiapparat, det staar i 

Servanten i Gæsteværelset, jeg synes nu, det var mere besparende ikke at faa det. Ellers savner jeg 

som skrevet kun mine Solbriller. Saa jeg kan ikke tro, jeg skal lægge særlig Beslag paa din 

Bagagebærer. I Gaar var det saa koldt at gaa i Vandet, at jeg havde Lighænder en time efter. 

Familien Bjerg er velankommet uden Forsinkelse, men fandt Turen forfærdelig. Nu har vi alle været 

i Bølgerne. Den Herre, vi rejste med sagde, at de Trækulsapparater maatte kun bruges for aabent 

Vindue, da de kunde udvikle en umærkelig giftig Gasart.  
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Grete til Johs 

d. ? Lørdag [Lyngen d. 21/6 1941] 

Kære Snuser! Her gaar det godt, Fru Bjerk med Ungdom arriverede i god Behold og alt i alt enes de 

rigtig godt, hvilket ikke udelukker, at vi maa opløfte Rejekæften engang imellem, særlig virker 

Knud, Tora og Anne-Mette til Tider voldsomt under et forholdsvis lille Tag. Vejret er meget 

omskifteligt, vi havde den mest henrivende Aften i Gaar, Børnene legede i Plantagen (med 

Evighedsblomsterne) og Fru B. og jeg gik Tur, og der var den skønneste Solnedgang, ikke desto 

mindre vaagnede vi en Times Tid efter, at vi var kommet i Seng ved øsende Regn, og saa vaagnede 

vi til den dejligste Morgen, og nu øser det ned , vi har lige spist Frokost, men det kunde være meget 

værre, men altsaa ogsaa bedre. Natten mellem Torsdag og Fredag vaagnede jeg ved 2½ Tiden og 

hørte en mærkelig Lyd, Luftalarm strejfede mine Tanker, men Lyden var saa fjern. Dagen efter 

hørte vi, at der havde været en Times Luftalarm over Holbæk. I formiddag var Fru B., Knud og jeg i 

Asnæs, først en Afstikker til Teltlejren for at vise Fru B. den, hun er nærmest betaget af Egnen, og 

Fatter Bjerk faar nu ikke Fred før de engang lander heroppe. Hun har været paa Visit hos en 

Bekendt, der bor i Nærheden af Høve i et Hus, Telegrafvæsenet ejer og laaner Personalet. Vi har 

ogsaa set Huset, vi havde tiltænkt dem, hun var godt tilfreds med det, det var kun udefra, vi saa det, 

det er lejet ud. I Asnæs købte jeg Sko til Helle, hun havde helt gaaet Saalerne ud af sine, som saa 

blev indleveret til Forsaaling. Du aner ikke Appetitterne heroppe, Ungerne er nærmest bundløse, 

men det plejer nu at være værst den første Tid. Tikki og Tordenskjold befinder sig godt, nu sover 

Tikki i Køkkenet, den egner sig bedst til eget Værelse, den er for interesseret i alt, hvad den kan se 

gennem Dørruderne til at ligge stille herinde, den er helt vanvittig om Aftenen, naar vi samler os 

sammen til Aftentur, men den maa i Snor over Hovedvejen, trods det, at den er lige saa fredelig som 

Bivejene, har den Følelsen af, at det er der, der kunde foregaa noget, den vil helst til Stranden, den 

svømmer med ud, men holder mest af at kunne bunde. 

  Jeg spejder i Avisen efter Tegn til Rigsdagens Ophør, jeg haaber, den stikker hjem i Dag. De 

Mennesker Fru Bjerk besøgte i Dag, var cyklet hertil fra Kbh., var startet Kl 5½ Morgen, holdt 

Frokostpause, og var her Kl 1½. Anne Mette har ellers foreslaaet en ny Ordning, hendes Far skal for 

Fremtiden bære Fru Bjerk, mig og Helle, og saa maa du faa Kjeld, Knud og Tora, jeg ved ikke om I 

billiger Planen. Fru B. og jeg er lidt bange for vort fortsatte Venskab, naar vi skal konkurrere om 

Yndlingshustrupladsen. I Morgen gi’r Fru B. Jordbær til Middag, de er næsten ikke til at faa mere 

heroppe, det er kedeligt. Vi bruger stadig Pinsepetroleum, saa Tandlægens maa nu leve paa en stor 

Fod, naar de kan bruge 1 l om Dagen. Fru B. kom med en l Petroleum og en ½ Flaske Sprit, men 

jeg tror nu vi klarer os med Petroleummet i Sommer, saa har du ikke købt Apparatet, saa vent bare 

med det. Vi faar dejlig Mad, og det gaar som en Sveske at faa det paa Bordet, jeg koger Kartofler til 

to Dage, og de er lige til at skruppe rene i en Spand, hvad der eventuelt kan hænge paa af Skræl ta’r 

vi som Vitaminer og æder med. Vi fik en fuldstændig himmelsk Medister i Gaar, og kold 

Kærnemælk. Nu skinner Solen igen, Vinden drejer i det uendelige, men i Gaar var det Nymaane, 

det spaar vi os meget af, nu er Vinden Øst, det skulde vist give varme. Ja, nu tordner det altsaa, og 

Tikki forsvinder op under Køjen, der kom ogsaa et Par Skrald forleden Aften, uden at det blev til 

mere. Børnene var ellers lige paa Vej til Plantagen, og vi gamle glædede os til Freden, for 

naturligvis kunde man se dem hængt alle fem paa Rad til Tider bare for at faa Ro. Dette bliver lige 

saa svært at finde Rede i som Meretes Brev, men Arkene hang sammen. 

Hils nu saa meget paa Ibsensvej, Helle er spændt paa, hvordan Ungerne har det, om de begge har 

klaret Skærene. 

Her er en nem Oversigt over, hvad jeg gerne vil have med herop med dig. 
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I mit Skab hænger en Bluse med blaa Striber og korte Ærmer. Mine Solbriller, om du kan finde 

dem. Helles Fotografiapparat, som jeg synes er overflødigt. Din Kikkert, vi er saa spændt paa noget, 

som vi antager er et Krigsskib paa Gniben. 

Nu skal vi i Bølgerne. 

Din Snuser. 

Jeg skal hilse fra mine Gæster. 

Jeg har lige talt med Kellund, han var ved Stranden og opsætte Privatskilt til begge Sider af Broen, 

jeg forhørte om det var møntet paa os, men det var det ikke, det var Løsgængere, der skulde holde 

sig væk, de havde været sat op eengang, men Franck havde ganske rolig hevet dem op og smidt 

dem, hvorfor var endnu en Gaade, men Manden, der assisterede sagde, at det fik de saamænd nok at 

vide. Jeg saa hans Søn i Købmandshandelen, det er Franck lige om igen kun lidt tyndere, han skal 

være endnu mere bøllet (sagde Manden). 

Saa hører du vel sagtens ikke mere fra mig før vi ses heroppe. 

Sin Snuser.  

 

Grete til Johs 

Søndag [Lyngen d. 22/6 1941] 

Kære Snuser! Tak for Brevet i Gaar, det var rart at høre fra dig, jeg haaber Ibsensvej fik mit 

Søndagsbrev, saa du deraf fik Nyt om os. Kjeld og jeg var som deri skrevet i Asnæs i Gaar efter 

Cyklerne, indtil Middag nærede vi Haab om, at Vejret skulde blive godt, men vi blev sørgelig 

skuffede, ved Middagstid tog det fat med at regne, saa det engang imellem lød som Hagl, men 

Regnen er jo god for Landbruget, hvad jeg trøster den sørgende Ungdom med, men det er ogsaa 

nogle lange Dage heroppe i saadan et Vejr, men jeg forudsaa det, den danske Sommer varer ikke 

længe ad Gangen. Det med Mors Feriepige var vel Volapyk for dig, Sagen var, at Margrethe var 

inde hos os før vi rejste, og spurgte, om jeg ikke kendte nogen, der kunde have Anna de Plass’ 

Datter i 14 Dage, jeg skrev det til Mor, og glemte det saa i Hurlumhejen med at komme af Sted, nu 

ved jeg ikke, om Mor har været saa fiffig at skrive direkte til Margrethe, at hun gerne vil have 

hende, for jeg kan jo ikke sidde heroppe og foretage mig noget, men kunde du ikke ringe til hende 

(Margrethe) og spørge om det, og altsaa sige, at Mor gerne vi have Pigebarnet naar som helst. 

  I Aftes i et af de værste Skybrud ankom Fru ”Muus” pr Cykle, det saa ud som var hun ene, saa 

Helle, der skulde til Købmanden og var iført Regntøj, røg ud og spurgte om hun ikke vilde ind at 

have en Kop Kaffe, idet samme kom Tandlægen og Muus, og det blev saa til, at de kom her Kl 8, vi 

havde Rester af Fødselsdagskringlen [fra Kjelds fødselsdag 27/6] og Landbrød at byde paa. Han 

kom med stor Cigar paa, men det kan jo være en praktisk Ting i disse Tider, og sjove er de og 

yderst elskværdige. De fortalte, at Mejeribestyreren længe har ligget paa Hospitalet af 

Lungebetændelse og daarligt Hjerte, Udbygningen, de har lavet indeholder deres opklodsede Bil og 

et rum med 4 Køjer, som jeg har regnet ud maa være til paying guests, mon ikke. Jeg fandt en 

Pakke med fem Cigaretter i Skabet, saa  jeg kunde byde Madame, jeg haaber, det er vore egne, og 

ikke nogen Jørgen har glemt. Han har ikke nægtet sig noget til at holde Humøret oppe, der stod et 

Batteri af Bajerflasker og en tom Cognac og tom Whyskyflaske i Gaarden, men nu har Købmanden 

afhentet Godset. Fru Eggers fortalte meget malende, at i ”Ekas” W.C. Tønde var der en Fuglerede 

med Unger, da Familien kom, og da hun spurgte Drengen, hvordan de kom paa W.C., svarede han 

(og dette er bedst i hendes herlige Accent) ”Naar vi skal lille, gaar vi i Lyngen, naar vi skal stort 

gaar vi til Stranden.” Godt for dem, at Fugleunger udvikles hurtigt. Muusebo er blevet indrettet til 

deres egen Evakuering, de har faaet lagt elektrisk Lys og elektrisk Komfur ind, og har 1 t. Tørv 

deroppe, forøvrigt har de tilbragt alle Ferier her hele Aaret. Aldo er nu kommet i 2 g. og Franco i 1., 

de er 15 og 16 Aar. Muus har ikke forskønnet sig, nu mangler han sine Fortænder, og taler saa 

forkælet, saa det er rædsomt. 
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  Vi sover som smaa Sten om Natten, det er Mælkemanden Kl 7½, der vækker os. Det er den samme 

fede lille Bagerdreng, der kommer, han var meget bekymret i Dag, for der skal være Høfest i Dag, 

hvilket er en stor Begivenhed for de Indfødte, der skal være Gymnastikopvisning og Fodbold, sidste 

Aar druknede det i Regn. Børnenes Hovedbeskæftigelse under Regnen er at lave Figurer paa Bordet 

af Tændstikker, og saa gav Helle Kjeld et Pindespil, og naar det ikke bruges efter Bestemmelsen, 

laver de Telegrafer, bare jeg kunde faa fat i et Loppespil, vi skulde have haft nogle Spil med herop. 

Men hvad værre er, vi er kommet af Sted uden Overtøj til Kjeld, vi har ikke savnet det endnu, men 

naar du engang kommer, smaa du endelig tage hans blaa Vindtrøje med, som enten hænger i 

Gangen eller paa Laagen ved Siden af hans Seng. Merete sendte ham 5 Kr og et Brev, nærmest pr. 

Telegram. Nu er Muus arriveret og leger med Tændstikker, men jeg er bange for, at det ikke er en 

Gevinst at faa ham med i Laget, men bliver der Balon med ham, smider jeg ham ud, han er som tre 

Aar af bare Forkælelse. Tikki er meget skikkelig, den og Napse sidder henne ved Døren og Kigger 

ud af vinduet, de ser saa sjove ud. Engang imellem møder den sorte, eller ogsaa en Efterkommer af 

den vi har paa Film, og den og Tikki leger, som de Hvalpe de trods Alder endnu er. 

  Kørelæreren har sin Bil staaende hos Oppermanns, og mærkelig nok har den i disse Regnvejrsdage 

staaet uden for Garagen, men det er maaske for at faa den gratis vasket. Kellund ankom i Gaar Aftes 

med samt en fremmed Herre, Tandlægens mente, at hun havde Penge, hvad mon han foretager sig? 

Barnet er blevet noget saa henrivende, med store mørkebrune Øjne. 

  Jeg synes, vores Træer er vokset godt, og jeg skal indrømme, der er eet nede ved Pumpen, der er 

paa Højde med dig. 

  Det gaar godt med Fourageringen, de har en Appetit af den anden Verden, saa det er ikke 

Smaating, der skal til. 

  Jeg synes, Trækulsapparatet er saa godt, Spritapparatet er ikke nær saa godt, og det lugter, saa ens 

Øjne rinder, men det er alligevel det klogeste stadig at gemme Petroleumet, hvis vi til næste Aar 

heller ikke kan faa Sprit. 

  Nu kom der en Avismand, det er den første Avis jeg ser, siden jeg rejste, men saa glæder jeg mig 

til Nationaltidende fra i Morgen. – Saa nu røg Døren fra Helle, og der knaldede en Rude i den, det 

er Storm, saa vi næsten ikke kan holde os paa Benene, men Solen ser ud til at komme nu maa vi saa 

have en Glarmester i Morgen. Nu har jeg laast den, og saa maa vi bruge Porten, men det er jo den 

gamle Historie om at kaste Brønden til o.s.v. 

  Ja, saa er her ikke mere, bare Vejret nu i hvert Fald kunde blive godt til du kommer herop. 

Hils rundt omkring, og ring til Margrethe, please. 1388. 

Din snuser. 

Tandlæge Eggers mødte i Gaar Aftes i sin Kones Bukser, da hans egne var gennemblødte, det er 

praktisk at være saadan en nem lille en. 
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Kjeld og Don ved Kahytten 

 
Grete til Johs 

Mandag [Lyngen d. 23/6 1941] 

Kære lille Snuser! Tak for dit Brev i Lørdags, det var en værre Afbrænder, at den fjantede Rigsdag 

ikke kan holde Ferie, Hr Møller har nok sendt mig en venlig Tanke, da han dampede af, han svor 

omtrent paa - hin Dag paa Toppen af Kirkebakken, - at efter den 4. Juli skulde han ihvert Fald ikke 

lægge dig Hindringer i Vejen, men har han lejet, vilde det være haardt ikke at komme af Sted. Men 

jeg har virkelig ondt af dig, der maa friste den fjollede Tilværelse, kan du ikke faa Frk. Bach til at 

gøre rent, du kan faa en af Ibsensvejerne til at ringe til Fru Geil efter hende, der maa jo se farligt ud 

efterhaanden. Engang imellem trænger der Rygter ind til os fra den store Verden, baade om 

Luftalarm over Storkøbenhavn, og i Dag om Bomber paa Langeland, det sidste satte Fru B. stærkt i 

Oprør, hun har jo sine gamle Forældre i Lohals, og paa Fredag skal Tora dertil med en Tante, en af 

Grundene, hvorfor de skal rejse i Morgen. Jeg har skrevet til Dang, at han er hjertelig velkommen, 

Børnene jublede ved Tanken, saa skal han og Drengene bo i Gæsteværelset. Natten mellem Lørdag 

og Søndag var der 2 Timers Luftalarm i Holbæk, jeg hørte det ikke, det er aabenbart som Vinden er, 

for jeg sover egentlig skidt om Natten, saa jeg er ikke sovet fra det. Jeg vaagner hver Nat ved 12-

Tiden og ligger og lytter efter Tuden, det er skørt, men det gaar en paa Nerverne efterhaanden. Jeg 

er ikke ked af at være skaanet for Kælderturen hjemme forleden, jeg gad vide, om du sov fra det, for 

det kunde bedst ligne dig. 

  I Gaar begyndte vi med Regn, men saa klarede det, og vi havde den mest henrivende og brølende 

varme Eftermiddag, vi var i Badedragter og laa ved Stranden, og Vandet var pragtfuldt, saa trak det 

op ved 5-Tiden, det tordnede i det fjerne, og det klarede og kølnede Luften en Del, endnu i Dag er 

det graat, men derfor kan vi godt faa Varme, jeg synes aldrig, jeg har oplevet et saa omskifteligt 

Vejr, men det er maaske fordi, det er vores Hovedinteresse. 

  Fru B., Tora, Kj. og Knud er startet ad Estershøj til, det var Meningen, at Tora og Knud skulde 

have været til Museet i Stenstrup, men saa gad Tora ikke, hun er i det hele taget ikke meget 

bevægelig, Knud er Fyr og Flamme, naar han kan være Vejviser. Fru B. skulde igen paa Hjemvejen 

ind at se Telegrafhuset, hendes Svigerinde er ved Telegrafvæsenet, og nu har hun regnet ud, at hun 
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maatte kunne søge om Laan af Huset til næste Aar, og tage Familien Bjerk med i Købet, der er 

nemlig 6 Køjer, det ligger nær Høve. Efter Bomberne paa Langeland tvivler hun om sin Ferie der, 

men hvor længe er vi sikre her, man synes jo Tilværelsen er ret usikker alle Vegne. I Dag har her 

været en Mand med Skrupper, han bor i Rosen, saa vi kan afhente al den Fisk der, vi vil, saa selv 

om Slagteren svigter, behøver vi ikke at græde, og Skrupperne var billige, 55 Øre pr. . Fru Bjerk 

tager dette Brev med i Morgen, saa har Tora lovet at køre ned til dig med det, saa sparer vi de 20 

Øre, og du faar det omtrent lige hurtigt. Jeg talte med Mejeristens ved Stranden i Gaar, han var i 

Badebukser og Aspargeskrop, og hun en lille Omgang trindere, de har stadig fremmed med Barn. 

Oppermanns var paa Besøg i Gaar hos Kellunds, det maa være sært at se paa sit eget Hus uden at 

komme der. Lille Birte Kellund er daglig gæst her et Øjeblik, Anne Mette henter hende for at vise 

hende sin Dukke og Skilpadden, hun ligner fuldstændig selv en lille Dukke, der er trukket op, hun 

er ikke dristig ved Tikki, men trøster sig selv ved ustandselig at sige, ”dør idde no’et”. Her er Myg i 

Aar, selv her, men vi kan jo ikke leve for lukket Vindue om Natten, bliver det for galt, maa jeg købe 

noget Tavletan[?] og slaa paa Vinduet i Soveværelset, her er nogle enkelte Fluer, nok til at sætte 

Knud i Sving, men det skal der jo som bekendt ikke saa meget til, os andre generer de ikke, saa han 

maa have særlig Fluetække. 

 

 

 
 

”Banden” 1941 
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Helle om ”Banden” 2006:  
”Aldo og Franko Eggers-Lura, faderen var tandlæge, moren fra det italienske Schweiz, gnistrende sorthåret og meget 
smuk. Vores far stærkt interesseret. Han gik ned på stranden og fotograferede hende, når hun red ud i vandkanten. Mor 
jaloux!” 
Niels og Mogens Wibolt, sønner af en oberstløjtnant, som var en brutal herre, og som blev skilt fra deres mor. Holbæk. 
Eggert Oppermann, søn af kaptajn Oppermann, Holbæk. 
Hans Christian Amsinck, eneste barn, også fra Holbæk. Han døde ung. De gik alle på Stenhus. 
Alice og Mogens Rørly, Kbh. 
Jørgen Justesen, boede i huset lige bag Kahytten. Hans far var pressefotograf, det var ham, der tog alle de gode billeder 
og cyklede med os på lange ture i omegnen.” 

 

  Fru B. havde i Asnæs bestilt Jordbær til i Gaar, men glemte at sige ”Vej 14”, og altsaa kom de 

ikke, der er et Hus, der ogsaa hedder ”Kahytten” paa vej til Høve, maaske har de nydt godt af dem. 

Saa købte hun Is i Strandlyst, til Ungdommens Jubel. Jeg har 15 Krus tilbage, saa jeg haaber paa 

Forstærkning med J. V., hvis han da kommer. I Gaar foranstaltede vi en spændende Konkurrence, 

Børnene skulde i Løbet af en Time se hvem, der kunde finde de fleste Blomsterarter her i Omegnen, 

Helle gik af med Sejren med 71 Arter, Tora Nr. 2 med 60, Knud 45, Anne Mette, der dog var 

hjulpet af de store 37 og Kjeld 36. Derefter maatte jeg skrabe alle Daaser og overflødige Kander 

sammen til Buketterne, saa her er meget fint. Jeg broderer Gardiner til Afløsning af dem, der 

hænger, og som snart er helt farveløse, de kan saa hænge om Vinteren og til eventuelle Laanere af 

Huset. Knud er allerede færdig med al den medbragte Børnelekture, men i Dag skulde 

Tandlægedrengene arrivere, saa kan han nok laane noget, ihvert Fald maa Eggert være Mand for at 

kunne laane ud, naar han kommer. Helle skriver til Frk. Mathiasen, det skal ogsaa med Bjerks, og vi 

har overtaget Anne Mette, vi er næsten skøre af hendes Snak, hun er et ubeskriveligt snakkende og 

uroligt Barn, og man skal staa Fadder til alt, hvad hun foretager sig. Fru B. er forfærdelig sød at 

have, men vi passer ogsaa helt os selv, og gør lige, hvad der passer os. Hun hjælper med til at vaske 

op om Aftenen, ellers staar jeg for Menagen, og det vil jeg ogsaa helst. Men nu skal vi til 

Købmanden efter Leverpostej, de nyder Daaseleverpostejen, idet hele taget er der god Aftræk paa 

Maden. Jeg kan næsten svømme, jeg er saa øm i Læggene i Dag efter de vist noget overdrevne 

Anstrengelser i Gaar. Tikki gør end ikke af Mælkedrengen, naar han banker paa om Morgenen. 

Aften. 

Det har regnet hele Dagen, saa den har været mindre morsom, og nu har Helle ødelagt Spidsen paa 

min Fyldepen, er det ikke ærgerligt baade for Udgiften og at jeg ikke har en Pen Resten af 

Sommerferien. Knud og jeg har været en Tur i Vig efter Jordbær, nu er de vist færdige for i Aar, 

men de var ualmindelig pragtfulde. Da det blev lidt finere Regn hen under Aften, drog vi i sluttet 

Trop til Rævefarmen, hvor vi var saa heldige at komme ligesom de skulde fodres. Det kostede 50 

Øre for os alle 7, saa det var en billig Fornøjelse. Han havde en tam Sølvræv, men den var til 

Gengæld ogsaa saa kælen, at da den i Foraaret havde 4 Unger døde de tre, fordi den slæbte dem ud 

af Huset, hver Gang han kom derhen til den, for at presentere dem, og den Medfart taalte de ikke. 

  Der er kommet Anmeldelse om Trækullenes Ankomst, derimod stod der intet om Apparatet, men 

det er maaske med, jeg vil bede Petersen tage det med i Bilen til sig selv, naar han kører for Fru B. i 

Morgen, saa kan vi jo nok nemt faa dem helt herhjem paa Cyklerne, men det bruger jeg nu ikke før 

du kommer, det har jeg ikke Mod til. Fru B. er saa indtaget i Tikki, hun siger, at hun aldrig har 

oplevet saa dejlig en Hund, den er ogsaa ualmindelig skikkelig heroppe. Hvis J.V. [Jens Vilhelm 

Thorborg] ikke skulde komme, maa du endelig omgaaende sende mig Penge, min Formue er 7 

Krus, det kommer jeg ikke langt med. Fru B. er fuldstændig udgaaet med Penge, saa jeg kan ikke 

engang laane nogen. Vi har end ikke været i Vandet i Dag, det er den eneste Dag, der har været helt 

gal, men det undgaar man jo ikke, og jeg tænker Markerne kan tage en Del.  

Ja, saa kan du ellers faa Fru Bjerk i Tale, hvis der er mere, du ønsker Besked paa. 

Mange Hilsener fra os alle 4-5-6 Stk. 

Din Snuser. Hils!  
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Grete til Johs 

Fredag [Lyngen d. 27/6 1941] 

Kære Snuser! Tusind Tak for Pengene baade de 10 og de 90, nu kan vi da leve standsmæssigt igen. 

Her har vi det storartet, i Gaar Formiddags havde vi Regn, men ved 12 Tiden kom Solen, og vi 

havde den pragtfuldeste Eftermiddag og Aften, og i Dag er det lige saa skønt, og hvordan Vinden 

saa drejer er det Varme, der blæser ned, vi har allerede haft mange gode Dage. Fru Bjerk var 

uheldig, maa man sige. I Nat vaagnede jeg ved Drøn og spekulerede paa, om det var Ufreden, der 

nærmede sig, men saa kom der et Lyn til min usigelige Lettelse, skal man slaas ihjel, saa lad det da 

blive af Vorherre, det rullede, men det kom ikke over, samtidig var det det herligste Maaneskin, det 

var en Trøst, hvis vi skulde have været op, naar man ikke maa tænde Lys, Børnene vaagnede slet 

ikke. Jeg begynder at tro paa, at det sjældent tordner her, det har hængt over Hovedet paa os, men 

mere end et Par Fjerne Skrald er det ikke blevet til. I Gaar havde Helle Besøg af Kirsten Kristensen, 

Brudeparret holder Hvedebrødsdage hos den samlede Familie i Sommerhuset, en harsk Kop The, 

synes jeg, jeg spurgte, om de slet ikke skulde rejse, ”næ”, sagde Kirsten, ”han er cand. mag. uden 

Stilling, saa Far skal betale deres Lejlighed, deres Tøj og deres Mad, saa synes han ikke, han ogsaa 

vilde betale en Rejse.” Det er i det hele taget en sjov Menage, Fru Kristensen har boet heroppe 

mutters alene fra 8 Maj til 15 Juni, og bliver her til Sept. De holdt Juleaften heroppe, og stod i Julen 

paa Ski ned ad Høve Stræde, her maa have været dejligt. 

  Tandlægehunden Napse har ædt 7 af Willumsens Kalkunkyllinger, de fik en Regning paa 21 Kr, 

saa nu vandrer Napse i Snor, de er vist i Krig med Willumsen, kan jeg forstaa. Trækulsapparatet 

virker aldeles fortræffeligt, nu gælder det bare om at lære, hvor meget, der skal paa af Trækul, igaar 

vilde jeg koge Stikkelsbærgrød, men saa brændte det ud, inden den var kogt, jeg har det alligevel 

inde paa Metalbakken, der gaar for meget Varme tabt, tror jeg, naar det staar i det Fri. Her skal være 

Generalforsamling i Grundejerforeningen d. 21, saa er du her da. I Dag har jeg bestilt 

Lokumsudsmideren, der bærer Navnet Hans Jørgensen, jeg betalte ham med det samme for den 

Gang, naar vi bruger en T-Spand til det smaa behøver det kun at ske hver anden Lørdag. I det 

Darlinghus, der ligger helt ned ved Hovedvejen, og som ligner en Zigøjnervogn er flyttet en Flok 

ind under al Beskrivelse, de laver en Spektakkel, saa jeg den første Aften troede, det var fra 

Sportspladsen, for mindre end 22 Fodboldspillere synes jeg ikke det kunde være, og nu op paa 

Formiddagen promenerede Kvinderne i Pyjamas og Natkjoler, havde det været i det nærliggende 

D.Hus, havde Tilværelsen været spoleret for os. Nu er det dog trods alt paa Afstand. Kellunds 

Gæster havde nu heller  ikke ”Sordin paa Tungen”, men de er rejst igen, det var et Ægtepar med en 

stor Dreng, og Ægtemanden var den værste, hele Flokken legede fra Morgen til Aften, med Ring, 

Ringspil og Krokket, og en Aften galede denne Mand ud over det hele ”Jeg griner bare hver Gang 

jeg slaar en, saa kan I ikke høre det”. Nu kan jeg altsaa svømme, men ikke saa langt uden at blive 

træt. Jeg skal se at komme til Asnæs, for at indløse Helles Sko, der er til Forsaaling, Drengene er 

aldeles døde for Byærinder efter at Tandlægedrengene er kommet, det er et Par vældig flinke 

Drenge, paa Mandag kommer Eggert, desværre. ”Solhjem” staar stadig lukket. Jeg er vældig paa 

Hat med Hr og Fru Kørerlæreren, som lader meget forelskede i hinanden. Fru Eriksen ligger i stadig 

Rutefart mellem deres eget Hus og Kellunds, det er meget hedt aabenbart mellem de to Familier. 

Det var kedeligt, det ikke blev til noget med Dangs [Jens Vilhelm] Besøg, det havde været saa 

morsomt at se ham. Jeg fryder mig hver Dag over vores pæne Billeder paa Væggene, hvor vilde jeg 

gerne have tre pæne Klubstole, nu begynder der ovenikøbet at rage Søm ud af Mejeristens 

Overleveringer, de er saa ækle, at man end ikke vil sætte en bar Ryg op ad dem. Jeg har skrubbet 

Huset igennem igen i Dag, ogsaa det lille Hus, og saa har jeg vasket, det gaar alt sammen saa nemt. 

Jeg har købt to Termoflasker, saa jeg kan have The og Kaffe fra om Morgenen til 

Eftermiddagsmaaltidet. 
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Saa ses vi vel paa Tirsdag, jeg er ikke rolig før jeg har dig indfanget, nu stikker Thalbitzer vel ikke 

pludselig af? Jeg ringer til dig til Kontoret Mandag Kl 11, skal vi ikke sige det? Og saa hører du 

ellers ikke fra os mere. 

Mange Hilsener fra os alle 4. 

Din Snuser. 

Hils saa meget paa Ibsensvej og Tak for Brevene, dem skriver jeg til en anden Dag, nu kan du jo 

delagtiggøre dem i dette. 

Jeg har end ikke set et Glimt af Hviddahl. 

 

Grete til Johs 

Kahytten d. 30/6-41 

Kære Snuser! Tusind Tak for Brev i Dag, jeg fik ingen Avis, der er overhovedet ingen 

Københavnerblade naaet til vor Afkrog i Dag, sagde Postemanden, han vidste ikke Grunden, men i 

Gaar Søndag var her en Avismand, saa jeg købte Politiken, og kunde studere Tyskernes 

Kæmpefremskridt. Knud har forstuvet sin Haand, den venstre, og samme som sad paa den engang 

brukne Arm. Han og Kaj havde foranstaltet ”Pudekamp”, og det var altsaa Resultatet, jeg viklede 

den i vaadt Haandklæde, og senere i Arnikaomslag, Humøret har været a la raadent Æg, men det er 

jo heller ikke saa morsomt, han kan slet ikke tage med den, men det hører til de hændelige Uheld, 

og dem er Knud jo ivrig efter at rave til sig. Vi har haft en rigtig rar Dag i Dag, ganske vist var 

Helle og jeg i Vig i øsende Regn, vi vaagnede med Regn, men det saa ud til at klare, og saa 

begyndte det at styrte da vi naaede Købm. og fortsatte til  vi var hjemme. Hun skulde købe Papir til 

Maalebaand, Arbejdet kastede hun sig over med Iver og er færdig med det, det er saa nydeligt. Ved 

Frokosttid kom Solen, og vi, der ikke var Invalider, var i Bølgerne, det var dejligt, jeg har ellers 

maattet holde mig paa Strandkanten i 3 Dage, men de sidste har det jo ikke været saa svært, men saa 

har jeg nu Tiden for mig.  

  Kaj er en mægtig sød Dreng, det viser sig, at han kan tegne, saa han og Helle har ikke mindst 

Fornøjelse af hinanden, om det saa er Kjeld udfolder han et hidtil ukendt Talent. Det er en uhyre 

praktisk Foranstaltning med den ituslaaede Rude, for Tikki bruger den til Ud og Indgang, særlig i 

Gaar, da vi havde den voldsomme Storm og ikke kunde ha’ Døren aaben, var det praktisk, og jeg 

antager, at forsøger nogen at stikke Næsen ind om Natten, skal Tikki nok faa ham til at trække den 

til sig igen. Man har i det hele taget saadan en Følelse af Fred heroppe, saadan hvad hele 

Situationen angaar, for ellers kan et Sæt Darlingfolk i det grønne Skur nok sætte Kulør paa 

Tilværelsen, de er 3 Piger og 2 Karlfolk, der logerer der, og jeg tror ikke de bestiller andet end kilde 

Pigerne, efter Hvinene at dømme, og saa gaar den rædsomme Gramofon med Jazplader fra Morgen 

til Aften. Men de har forhaabentlig ikke Raad til at bo der evig. 

  Jeg talte med Hr Kellund i Gaar, han var cyklet fra Holbæk i strid Modvind og øsende Regn i 

Lørdags, han tager det her Lørdags-Weekend-Tog, det koster tur-retur 4 Kr, og saa har han Cyklen i 

Holbæk. Han kommer hver Lørdag, Fru Kellund har stadig liggende Gæst med Barn, hun skal være 

her til midt i August. Det er trist med Onkel Svend, det gamle Skind, det er underligt, man kan have 

en Knude i Halsen, som man ikke selv ved af. Det lader ikke til paa dit Brev, at du har set mit 

Søndagsbrev, det var uheldigt, at jeg netop adresserede det til Adda, naar hun ikke var hjemme, det 

var maaske derfor, jeg synes, det var hende, der har mest Ulejlighed, saa derfor gjorde jeg det. 

   Du kan tro, her er Solnedgang i Aften, Ungerne er alle fire i Seng, det er rart at have Salonen for 

sig selv en lille Stund, man kan godt køre lidt træt af deres Snærren, særlig naar Knud er gnaven. 

Men her er saa kønt heroppe som nogensinde, det er en fuldkommen Nydelse at sidde ved 

Hjørnevinduet og kigge ud. 

  Tikki bliver fodret med Kødben rundt ved alle Husene, saa den daarlig kan spise 

Leverpomademad herhjemme. Den er henrykt, og du skulde se den, bare vi rører en Badekaabe, saa 
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er den lige saa sindssvag, som naar vi hjemme siger ”med”. Fru Puddel er her slet ikke, i hvert Fald 

ser vi den aldrig, jeg har hilst paa Fru Halkjær, vi mødtes ved Bagervognen, hun er saa elskværdig. 

  Jeg drejer Bageren ganske efter mit Behag med Mælken, den fede Dreng har ikke mere Begreb om 

Mærker end Tikki har, saa nu har jeg betalt med Junimærker lige til paa Søndag. Men ser du min 

Formue svinder stærkt ind, det er alligevel den mindste Part, jeg faar hos Købmanden, naar først jeg 

har Mel og Melis og dsl. i Huset, det er Kød, Brød og Mælk, der tager det største Haps, saa nu i 

Aften beløber min Formue sig til 25 Kr. Jeg føler mig næsten som en Solsortemor med evig 

gabende Unger, og det er nu ikke Orm, de lever af. Nej, nu skal du høre, du ved jeg tog den nye 

Frejaæske med herop, den var forseglet med Cellofanpapir, og da jeg brød det, og lukkede den op, 

var der et Kræ i den med store klare Vinger, nærmest som en Døgnflue, den fløj glad ud i 

Verdensrummet, jeg undersøgte  Chocoladerne, men der er ingenting at se, og de smager dejligt. 

  Ja, jeg havde helt glemt at fortælle dig om Ottos nye Forlovelse, hun er jo Missionærdatter, jeg 

under ham af ganske Hjerte et godt Efterspil. Kjeld var lidt lang i Masken ved Tanken om Slipset, 

han er ellers saa spændt paa de Gaver han har til Gode, han fik en Bog fra Grete E. Her kom Brev 

fra Merete i Dag, men det var ganske uden Nyheder. Jeg haaber, I ikke har været Stedbørn med 

Regn, vi har faaet Masser her, Fredbo var tilfreds, og ønsker nu bare Varme, saa faar vi vel ogsaa 

Jordbær. 

  Det er kedeligt, Hr. Hansen ikke svarede til Forventningerne, og endnu kedeligere, skal I have 

kvindelig Hjælp, det troede jeg, var slaaet af Ho’det. Det er trist at se Lynghytten staa saa tillukket, 

særlig naar man ved at det skyldes Sygdom. 

  Kellund har i Aar givet sine Træer en Skefuld Kunstgødning, og ikke eet var frosset i Vinter, han 

mener, det er godt. Vores Maling har holdt forbavsende godt, jeg kan paa Trækgardinerne se, at der 

maa have været Væde inde, men Malingen har det ikke taget. Muus var her i Gaar fra Morgen til 

Aften, man skulde ikke tro, den Dreng var helt rigtig klog, i hvert Fald er han meget langt tilbage, 

og sikke et Sprog, til alt, hvad man spørger om siger han ”ded ved jeg ikke”. Heldigvis er Laust nu 

kommet, han har optaget ham i Dag. Han er ikke morsom. Kan du ikke sende mig et 

Frimærkehæfte, jeg kan ikke faa dem her, og det er saa rart, at have dem samlet. Kaj bliver 14 aar 6 

Aug; og Stig bliver 14 d. 7 Aug. der er Forskel paa Folks Længde. Men Kaj og Helle er altsaa ogsaa 

de nærmest jævnaldrende af Flokken her, jeg tror,  han kan staa under hendes Arm. Men nu maa jeg 

vist stoppe for i Aften. Solen er væk, men Tikki sidder uden for sit Indgangshus og vil ikke i Seng, 

den skulde altid være saa sød som her, her er den aabenbart i sit rette Element. 

1.-7-41 

Det har regnet igen i Nat, saa det trommede paa Huset, det saa ud til at blive dejligt Vejr i Morges, 

men nu regner det igen, jeg vilde gerne have et Par varme Dage nu, at Taalmodighederne ikke skal 

slippe op. Knuds Haand er meget hævet, men mindre øm i Dag, men han er jo bedst tilpas, naar han 

styrter rundt paa Cykle. Nu vil jeg trodse Elementerne og tage til Vig, noget maa man foretage sig, 

og Slagteren kommer ikke i Dag. Kjelds Cykle er atter punkteret, den er ikke meget værd, hvad 

Dæk og Slange angaar, kan man faa dem, maa vi hellere faa sat nye paa. Jeg tror ogsaa vi maa have 

et Cyklestativ i Skuret her, og have noget mere af Gaarden overbygget, det maa vi se paa, naar du 

kommer. Skriv snart igen. 

Mange Hilsener fra os alle sammen. Din Snuser. 

 

Grete til Johs 

Onsdag Aften [Lyngen d. 2/7 1941] 

Kære Snuser! Vi har haft en pragtfuld Dag i Dag lige fra den aarle Morgenstund, Drengene har kun 

vist sig ved Spisetiderne, og ja det saakaldte Temaaltid, hvor vi ihvertfald aldrig faar Te, bragte jeg 

ned til Stranden. De har lavet en stor Gryde, hvor vi skal se at faa Navn paa. Knuds Haand er stadig 

hævet og helt blaa indeni, men den er mindre øm, saa vi fortsætter med Arnikaomslagene om 



 170 

Natten. Men der maatte en Omgang til for at rense Luften, men nu virker den forhaabentlig ogsaa 

for Resten af Ferien. I Gaar gik Helle, Knud og jeg Tur ved Stranden og i Aften har Helle, Kjeld og 

jeg travet i Jyderup Skov, Kaj er ikke til at faa med paa nogen Ekspeditioner. Vi var hos Petermenik 

med Kjelds Cykle, nu lapper han den, og kan han skaffe et Dæk og en Slange til den, bad jeg ham 

gøre det. Det varer Evigheder, inden Kjeld kan naa en voksen Cycle, saa noget maa der laves ved 

den her. Jeg troede Tikki var blevet vanvittig forleden Aften, ligesom vi sidder, begynder den at 

hoppe op af Væggen ud til Køkkenet, og halvt op paa den lille Kommode, saa den nær havde væltet 

en Vase med Blomster, saa havde den faaet Øje paa Gongon-Pinden, hvis tykke ende akkurat ligner 

dens Bold, var det ikke komisk. Helle har saa været til Fødselsdag i Dag og moret sig yndigt, og 

Traktementet stod paa Kringle, Lagkage, ægte Chocolade og do. Kaffe. Paa Fredag kommer Inge 

Marie og en jævnaldrende Kusine, der bor hos dem, her til Te.  

  Jeg har købt Trækul, 5 , 85 Øre Kiloet, Spritapparatet er en Taalmodighedsprøve. Jeg har den 

flade Radiatorkedel med herop, og den gi’r saa varmt Vand, opvarmet af Solen, at jeg kun har 

varmet Vand til Middagsopvasken, Jeg har haft Brev fra Mor, deres Feriepige tuder Spande af 

Hjemve, hun medførte 5 Kr fra Hjemmet til Slik, saa hun blev syg efter hyppige Besøg hos 

Købmanden, og da endelig Pengene var brugt op, fik hun sendt en Skotøjsæske fuld af samme Vare 

fra Moderen, Følgen er, at hun overho’det ikke rører ved Mad, saa om Fruerne Eggertsens 

Taalmodighed holder til det en hel Ferie er vist tvivlsomt. Du skulde se en Solnedgang, den er 

vidunderlig jeg nyder Naturen her, ikke mindst om Aftenen, naar jeg har faaet Ungdommen pudset i 

Seng. Det er vidunderligt at faa godt Vejr efter en saa velkommen Regn. Vi har faaet Havregrød og 

ny Kartofler med Smør til Middag, de koster 50 Øre pr  endnu, og Jordbær er stadig ikke til at faa 

for nogenlunde normale Penge. Nu kommer Avisen regelmæssigt. Jeg er ved at læse en Bog af 

Frederik Poulsen ”Jyske Dage og Mennesker”, den er saa morsomt fortalt, den skal du ogsaa læse. 

Men det er jo en skrækkelig Tanke, at der mindst er 14 Dage til endnu, inden du kommer herop, 

fortæl lidt om din Tilværelse, næste Gang du skriver. Jeg havde Kort fra Fru Hostrup-Schultz i 

Gaar, at hendes Mand ikke syntes, hun kunde være væk i flere Dage, saa hun kom desværre ikke, 

hun har det trods alt ikke meget mere end godt. Kaj er forfærdelig sød og nem, og jeg tror, han er 

henrykt for at være her. De tre Knægtes Appetit er grænseløs, i Gaar spiste de hver 13 halve Stk. 

Rugbrød og 1 Stk. Sigtebrød til Frokost, og det er ikke Skiver, der er skaaret til Spædbørn. Helle og 

jeg spiser Tykmælk, den er bundfrosset og iskold, jeg sætter den i Kælderen saa snart, den er stiv. 

Naar fraregnes de fastboende, synes jeg Publikum er meget blandet, Darlingerne er givet et simplere 

Folkefærd, dem i det grønne dansede forleden efter deres herlige Grammofon, det maa være yndigt, 

naar man kender Lokaliteterne. Det er en Lidelse, at komme til Købmanden, der hænger altid et 

Læs Ungmøer, der flirter med de to smaa Adonisser, der staar bag Disken, jeg hørte en af dem sige 

til en Mø ”nej sikke nogle smarte Sko, De har paa”, saa en anden gammel Kone har ondt ved at 

blive expederet. Jeg glæder mig til Fru Bjerk kommer, hun medfører ganske vist en eller to 

Svigerinder, men jeg haaber, hun faar lidt Tid til mig ogsaa. Jeg lider endnu af Sovesyge og er 

meget uenergisk med at gøre rent, Vinduerne trænger saa skrækkelig til at pudses, jeg haaber Fru 

Bjerks Ankomst skal loppe mig op. Men nu vil jeg se at komme til Køjs, og maaske Morgendagen 

bringer mere at skrive om, det er Søren til tid at faa Post og Avis Kl 5. Der er Maleriudstilling paa 

Strandlyst af en Maler, der hedder Carl Baier (eller Beier), han udstiller paa Kunstnernes 

Efteraarsudstilling, der er et ret stort af Udsigt fra Estershøj, det er ikke skeløjet, men de hænger til 

31 Juli, der er et andet af en Gade, som ogsaa er pænt, jeg ved nu ikke om det er herfra. Priserne 

kender jeg ikke, men jeg kan vel faa dem at vide. 

  Her er saa mange Myg, de er vist en Landeplage i Aar. 

Til højre for Franck er bygget en lang Træbro, men den er ikke for Familien Franck at træde paa, 

saa nu vader de gennem Skidtet med en Bro paa hver Side. 

3-7. 
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Igen dejligt Vejr, Drengene var ved Stranden saasnart Morgenmaden var fortæret, og jeg har baade 

vasket Gulv og pudset Vinduer. Min lille smækfede Bagerdreng og jeg er saa fine Venner, at 

forleden stak han mig et 10 øres Wienerbrød med Fingrene og spurgte om jeg vilde ha’ det, det 

manglede et Hjørne, saa han mente ikke det kunde sælges, og jeg fik det med Ordene ”Ta’et bare, 

der er ingen, der har bidt a’ det.” I Dag havde han glemt Landbrødet, men saa lovede han mig et 

uden Mærker ”naar bare De ikke siger det til Baveren”, og jeg er tavs som Graven. Du maa endelig 

hilse Adda og takke for hendes Brev, du kan lade dem nyde godt af denne Skrivelse, naar du 

kommer derop. Stakkels Schaffelitskys, Gigtfeber er ikke Spøg at komme i Lag med for saadan et 

lille Pigebarn. 

  Det undrer mig, at Kellunds har annekteret Mejeristens Græsplæne som Legeplads for Birte og det 

besøgende Barn, de kører med Legevogn dernede Dagen lang. Og i Morges var det Justesens Høj 

det gik ud over, begge Unger kurede ned ad den, og der er Blomster paa for Tiden. Lige heroverfor 

paa den anden Side Vejen fløj to Agerhøns op forleden Dag, Tikki, der dog ellers er vant til 

Ænderne, blev helt skør, den foer efter dem, trods mine hæftige Protester, og kom først, da den 

indsaa det haabløse i Jagten, man skal altsaa ikke tage den med i Skoven. Der saa vi et Dyr i Gaar. 

  Rosenmanden kommer og sætter Ruden i i Dag. Willumsen har to henrivende smaa bitte hvide 

Gedekid, som Helle er lige ved at spise levende af bare Kærlighed. Kellund sagde nemlig, at 

Willumsen nu havde sørget for en Rude for ham, men det viste sig, at den Besørgelse bestod i, at 

han havde sendt Bud til Rosenmanden, og det var jeg jo nærmere ved. Saa tror jeg heller ikke her er 

mere at berette om. Mon J.V. saa kommer herop paa Rotur? 

Mange Hilsner til jer allesammen fra hele Striben. 

Din Snuser 

Her er Sæbemærkerne, vi du købe 3 Stk. 80 % for dem, og faa ½ Mærke tilbage.  

 

Grete til Johs 

Kahytten Mandag [7/7 1941] 

Kære Snuser! Det var næsten gloende Trækul at faa Brev fra dig igen i Dag, jeg havde netop tænkt, 

at i Dag skrev jeg ikke, men Aftenen er saa køn, saa en lille Tur til Vig vil være dejlig. Dit arme 

Skind, der har været i Byen hele Dagen, det har da vist været den varmeste Dag i Aar, du kan tro, vi 

har nydt den. Naa, jeg slap i Gaar ved vor Udflugt, Børnene vilde absolut til Vejrhøj, og a’ startede 

vi lidt over 1. Vi tog over Veddinge, jeg synes Udsigten bliver mere betagende for hver Gang, man 

kommer der. Da vi kom til et Skilt, hvorpaa der stod Ris 2 km. punkterede Kjeld, vi pumpede 4 

Gange og naaede Ris, hvor Smeden ikke var hjemme, saa pumpede vi igen den sidste km til 

Faarevejle (du ser, vi drejede ikke af hvor der stod Ordrup, men kørte lige ud). Nej, jeg glemmer at 

fortælle, at midt i Høve Stræde, mødte vi Fru Bjerk med Følge, var det ikke et mærkeligt Træf, de 

kom fra Asnæs. I Faarevejle var der Cyklereparationsværksted, og jeg gik ind til en ung Mand, der, 

og bad ham lappe. ”Nej, jeg er pyntet, jeg lapper ikke om Søndagen, skulde jeg det, skulde jeg op at 

skifte Tøj”, Toiletteproblemet kunde jeg jo ikke debattere med ham, selv om jeg nok synes det var 

en drastisk Gestus for at lappe en Smule Cykle, men jeg gjorde mig myg i Stemmen og forestillede 

ham, hvor elendig vi var stillet, og saa gav han sig og uden Omklædning lappede han Bæstet. Saa 

gik vi ind i et Konditori, hvor vi drak Kaffe, særlig idyllisk var der ikke, foran var der Billardstue, 

saa vi dyrkede Studier over Landsbyens Søndagsliv, mens vi en rum Tid ventede paa Forplejningen. 

Men det var en Kaffe som Englesang. Saa besteg vi atter Dyrene og et lille Stykke fra Vejrhøj 

punkterede Kaj. Vi spurgte nogle Børn, hvor den nærmeste Smed var til modsat Side af det gale 

Asen i Faarevejle, ja, det var mindst 1 km. I det samme kom et Par unge Mennesker, som jeg 

stoppede, og spurgte, om de i al Venlighed kunde laane os Lappesager, og det gjorde de, og vi 

vendte Cyklen og kunde ikke finde Hullet, jeg foreslog, at det var Ventilen, vi satte Slangen ind 

igen, rensede Ventilen, pumpede og besteg Vejrhøj. Jeg forsikrer dig for, at det var som, det var 
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Dagen før, man havde været der, der var Gedekid paa samme Sted, og Vejret var saa henrivende, 

ikke stegende, men dejligt at køre i. Vi var længe paa Højen, og da vi kom ned igen, var Cyklen flad 

som en Pandekage. Dels pumpede han og kørte lidt og dels gik han eskorteret at de tre andre paa 

langsom Cyklefart, til Faareveje, mens jeg spænede i Forvejen til det andet Faarevejle med Brevet 

til dig, saa du altsaa ser jeg sled for, og som jeg haaber, du modtog Mandag. Saa gik vi ind paa 

Konditoriet og laante en Spand Vand, og saa fandt vi Hullet ved at putte Slangen i den, og mens vi 

gjorde det, kom en grøn Spejder forbi og gjorde sin gode Gerning for den Dag ved at lappe for os, 

ganske uopfordret, han var vel nok en Guttermand. Saa endelig kørte vi hjem, og var hjemme lidt i 

6. Til glæde for den firbenede, der jo ikke havde tilbragt nogen morsom Eftermiddag. Vi røg i 

Badetøjet og gik til Stranden inden Aftensmaden, og vil du tro, at de sidste Dages Storm har bragt 

Oceaner af Tang ind, i Gaar var der et Stykke saa bredt som vores Have fra Verandaen til Søen, ude 

i Vandet fyldt med Blæver, det var næsten ikke til at sætte Benene i, men i Dag er det kommet op 

paa Stranden i et bredt Bælte, men det har vi lavet Spadseresti igennem, saa er det ikke saa slemt, 

men det er kedeligt, for Stranden var saa ualmindelig fin.  

  I Dag har jeg været paa Visit hos Fru Bjerk, det er et yndigt Hus, de bor midt inde i en Plantage, i 

Dag var der nu næsten ikke til at aande, men saadan en Dag er jo sjælden, der maa være rart i Blæst. 

Men Udsigt har de ikke. Det bestaar af Stue kun beregnet som Spisestue med Træbænk og Bord, og 

en lukket Veranda med Kurvemøbler, 3 Soverum med to Køjer i hver, og elektrisk Køkken og 

Kælder under det meste af Huset. Hun har foruden Børn og Pige saa en Datter af Sagføreren med 

derop. I Morgen Aften kommer hele Striben her, ja, saa er der altsaa ogsaa Svigerinden, der lader 

vældig sød. Fru B. havde ringet til dig 2 Gange og været nede hos os en Gang, for at faa en frisk 

Hilsen med herop, men forgæves. Anne Mette var øretæveindbydende som sædvanlig, hun er dog et 

mærkeligt Barn, og mens jeg dog kan sætte de fleste Personer paa Plads, med en rygende Omgang, 

er der intet, der hjælper paa hende.  

  Kaj har haft Brev fra sin Tante i Dag, Steen Hornsleth har ligget med Mellemørebetændelse i flere 

Dage med over 40, saa jeg kan altsaa bringe dig Nyheder fra Udsigten, men skal nu være i Bedring, 

de er da altid syge, de Børn. Det var behjertet af dig at rense ud i Møblerne. Jeg har haft et lille 

Besøg af Willumsen i Eftermiddag, han vilde ned at se, om Ruden var sat i. Jeg lovede ham vores 

Køkkenaffald til Hønsene. Helle var derhenne og fotograferede Gedekiddene og hans Kone. Han 

spurgte, hvad Tikki hed, og  var absolut ikke tilfreds med Navnet, nej, hans hed Trofast, det vidste 

man da, hvad var. Samme Tiksen er stadig en Engel, jeg talte ogsaa med Juul-Jensen i Dag, han 

undrede sig over Tikkis Fredelighed, de havde saa meget Vrøvl med deres og en i øvrigt  

henrivende Spids, men det er jo Hunkønnet, der gør sig gældende, det maa vi erindre de to mindre 

morsomme Gange om Aaret. Alle Mennesker vil saa gerne klappe den, men nej Tak, den snuser 

forsigtigt til deres Fingre, og stikker saa af, den skal vel se, om der skulde være et Kødben skjult, 

som den hellere maa tage med. Ved Fru Bjerks Strand saa jeg dens Dobbeltgænger ogsaa en Tæve, 

de snusede til hinanden med strittende Børster, men ikke mere. 

  Her er kommet ny Indmad i Darling 1. – 6 i Tallet, og ikke af de mest afdæmpede, særlig skraaler 

et Par stor Mænner op, mens de spiller Ring. 

  Men, Skat, saa kører jeg til Vig, Aldo og Franco er kommet i Aften, al Ungdom er paa Stranden. 

Helle var glad for de to Bjerkske Pigebørn, hun var der lige fra efter Frokost, Skuderne er vist for 

dannede, selv for Helle. Gid du var her!!! 8 Dage er der da til endnu. 

Din egen Snuser. 

Hils!!!! 

Vi glæder os til J.V.’s Besøg, jeg synes , det er en lidt dristig Færd, jeg er glad, jeg ikke er Mor til 

Foretagendet. Her skyller stadig sære Ting i Land, i Gaar var det Rabarber, og Kjeld sagde før 

ganske uanfægtet, ”der kommer saamænd ogsaa nok et Lig eller saadan noget.” Før vi kom blev 

Befolkningen forsynet med Citroner, de kom svømmende pr Kasse. ”Vor Beskytter” ligger her 
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stadig, kan tydelig ses med blotte Øjne. Hr. Kellund pjækkede i Dag, og har nydt det gode Vejr, 

hvem der var gift med ham. Birte er den dejligste Unge, jeg vilde holde hende i Haanden over 

Broen, det vilde hun ikke, men da jeg forsikrede hende, at det var hende, der skulde passe paa mig, 

gik det, da vi naaede over sagde hun ”Tror du nu du kan gaa alene?”  

 

Grete til Johs 

Krumstup Tirsdag [13/8 1941] 

Kære Snuser! Saa er jeg ankommet, men det var ikke et Løb uden Forhindringer, Toget afgik i 3 

Afd., jeg var i den mellemste, og lige uden for Kbh. gik Lokomotivet i Stykker, vi kunde endnu se 

Byens Tage, vi holdt en ½ time, og det sidste Tog holdt bag ved, saa sneglede vi til Glostrup og der 

ventede vi en rum Tid paa et nyt Lokomotiv, alt i alt var vi 7 Kvarter om at naa Roskilde. Men jeg 

havde Vinduesplads, saa større Nød led jeg ikke. Færgerne skal aabenbart gaa Parvis over, for vi 

kom om Bord i en ældgammel en, og den store laa ved Siden af og ventede. Dagen før var der ingen 

gaaet, og en Dame, der var med, havde om Morgenen ringet til Hovedbanen og spurgt, om de gik 

og der var blevet svaret ”muligvis”. I Nyborg Færgehal opholdt vi os ½ Time, og det var extra Tog, 

der kørte til Ryslinge, de havde hjemmefra ringet og spurgt, om Toget var forsinket, og da var 

Svaret nej, saa Helle og Poul var lange i Ansigtet, da jeg ikke var med det første. De ventede over 

en  Time, jeg var der ikke før 2½. Jeg kom jo straks til Fødselsdag [mormors 13/8], der var 

Chocolade i Fløjen, Astrid skulde have været her med Børnene, men Dagen før var en Fætter til 

dem væltet med den mindste paa sin Cyklestang, saa hun laa i Sengen forslaaet, saa i Stedet kom 

Astrids Søster, Drengen og det store Pigebarn, og Snedkerens Kone med Barnebarn, saa med de 

andres Gæster her var vi et langt Bord. Onkel Sv. ligner et Fugleskræmsel, han vejer 100  med alt 

Tøj og Støvler paa, Rejsen over med ham havde været rædselsfuld, der var Øjeblikke, hvor Lonny 

troede, han døde mellem Hænderne paa hende, han vakte Opsigt paa Færgen, saadan stønnede han. 

De havde indset herhjemme, at de aldrig fik ham op i Giggen, saa de havde taget en Bil, og den 

kostede 10 Kr fra Ryslinge hertil, saa var vores ved Sejerøb. jo billig ved Siden af. Men nu er han 

da kommet til Hægterne og er endnu i højt Humør. Thalbitzer havde været ude at se til ham paa 

Hospitalet og havde sendt Blomster og forsikret ham om, hvor savnet han var paa Kontoret, og saa 

tilføjede han, Onkel Sv. altsaa ”den anden er vist ikke meget bevendt derinde”, dertil svarede jeg, at 

han var saa vidt jeg vidste rigtig flink, og i hvert Fald et yderst elskværdigt Menneske. Tante Lonny 

er noget af det sødeste, Mor er meget begejstret for hende som Gæst. Jeg kan daarlig tro, Onkel Sv. 

bliver til at arbejde de første Maaneder, men jeg ved det selvfølgelig ikke, han er en ældgammel 

Mand at se paa. Hos Pillerne staar det sørgeligt til, de har alle Roskildesyge, Merete, Piger og Børn 

har haft det, og i Dag er Mogens syg, havde Vejret været godt og Mogens ellers rask, var Mor, 

Helle og jeg cyklet dertil i Dag (22 km den ene Vej), men det regner og blæser, det har ikke hele 

Sommeren været saa væmmeligt, det er rædsomt for Høsten. Vi var alle sammen til en fin 

Fødselsdagsmiddag i Fløjen i Gaar med to Slags Vin, og Viggo skar kogte Gulerødder i Stykker 

med Kniv for første Gang i sit Liv. ”Se Søs”, sagde han, ”jeg har faaet Kniv”, hvortil hun med dyb 

Betagelse svarede ”Avra”, det er de sødeste Unger, de er helt ualmindelig søde, og saa glade for 

hinanden, de kan ikke undvære hinanden et Øjeblik, men de bliver ogsaa opdraget, og det har Børn 

nu godt af. Hestestalden bliver meget fornem, hele Indmaden + den tilstødende Vognport er revet 

ned, og der bliver bygget Følrum og Baase, det koster 4000, hvoraf de faar de 1000, og skulde det 

overskride Kalkulationen, skal Poul selv betale. 
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Viggo og Karin 

 

  Helle fandt jeg i bedste Velgaaende, men kun halvt saa brun, vi tre logerer i Mors fine Gemak 

ovenpaa, hvor hun ogsaa har faaet en bred moderne Seng, som hun havde redt op til mig, men det 

fik jeg snart byttet om paa. Men i Morges, da hun var staaet op, hoppede jeg op i den for at prøve 

den, og saa laa Trold i Benenden under Dynen, jeg blev saa forskrækket, at jeg røg ud af Sengen 

igen med et Vræl, og Trold blev smæk fornærmet, den luskede hen i Kurven. Haven er saa velholdt 

som aldrig før, de har konstant en gammel Sut til at gaa i den, der er Masser af al Slags i 

Køkkenhaven. Poul sagde i Gaar, at blev Børnene ikke bedt med til Konfirmation [Helles 25/9], 

kunde de ikke komme, jeg svarede rent ud, at med den Hjælp, jeg havde, kunde jeg ikke have to 

smaa Børn, jeg synes, at Far og Mor er nærmere til det, det burde vel dreje sig om to Timer før 

deres Sengetid. 

  Jeg haaber, din Mave er i Orden igen, hvor er det kedeligt for Drengene med det daarlige Vejr, 

men det havde jo ikke været bedre ved Vandet. Her kom 9 mm Regn i Gaar og det har styrtet ned 

hele Natten og Formiddagen. 

Saa ved jeg ikke mere at berette, hils de kære Drenge og Farmor og de andre. 

Din Snuser. Hilsen fra Helle og den øvrige Familie. 

 
31 Aug. 41 

Saa er Sommeren snart gaaet, Børnene og jeg var 5 Uger i Kahytten, og i hvert Fald de 
fire havde vi straalende Vejr, Johs var der de sidste 14 Dage. Helle rejste hjem med Grete 
Eggertsen, da hun besøgte sine Forældre i Stenstrup, og var paa Krumstrup i 14 Dage, 
jeg hentede hende d. 4 Aug. og vi rejste hjem d. 8. Den næstsidste Dag var vi hos Mogens 
pr Cykle. Bodil var hjemme med Nille, Dres maatte rejse tilbage til Aarhus efter en Dags 
Forløb, da hans Far brækkede Benet. 
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  Mens vi var i Kahytten gjorde vi mange Ture, vi var i Faarevejle, det var en lidt besværlig 
Tur, da Kjelds Cykle punkterede, og grundet paa det var Søndag, var det meget svært at 
faa den lappet, og da det endelig var lykkedes med den, punkterede Kaj, det var Knuds 
Kammerat, der var hos os i 16 Dage, og den lappede vi selv ved Hjælp af en Spejder og 
Lappegrejer, som vi fravristede to tilfældige forbicyklende. Helle klappede Gidekid paa 
Grøftekanten, og kom for nær Moderen, der satte sine Horn i hendes Ende, saa hun med 
en vist Fart kom op af Grøften. Vi var paa Vejrhøj. Med Johs var vi i Hyllebo, en Kro, 
meget idyllisk. Børnene havde en stor Tid med alle Kammeraterne deroppe, en Aften 
foranstaltede vi Badmintonkonkurrence, og midt i et Hop efter Bolden tissede Helle i 
Bukserne, et lidt uheldigt Optrin, da alle Deltagerne paa nær Tora Bjerk var Drenge. Det 
blev dog taget med Humør. Knud og Kaj cyklede hele Vejen derop. Knud blev der to Dage 
længere end vi andre, og cyklede saa med Aldo og Franco Eggers om Hundested hjem. Vi 
tre andre cyklede til Holbæk. 
  Den niende Aften var der Haandboldkamp mellem Landliggere og Leverandører, Johs 
deltog. 
  Vi har haft Regn omtrent ustandselig siden vi kom hjem, det ser mange Steder galt ud for 
Høsten. 
 

d. 10 Okt 1941 
D. 28 Sept. blev Helle konfirmeret. Det var en dejlig Dag med Sol fra Morgenstunden, og 
alle var vi raske, og vi fik Familien fra Fyn herover i god Behold. Vi gav 10 Kr for en Bil til 
Kirke. Til Frokost var her Mogens, Merete, Jens Vilhelm, Mudde, Mor, Tora Bjerk, og til 
Middag nedenstaaende. 

 

 
 
Vi fik Maden fra Palægade, og den bestod af Fisketunballe med Rejer, hummer og 
Champignon, Oksemørbrad med Ærter, fr. Kartofler, Tomater og Salat, Ostesmør og Kiks 
og Is med Pandekager. Hun fik mange dejlige Ting. 

 
Farmor gav hende sit Skrivebord i nypoleret Stand 
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Mor  en Fyldepen (Mont Blanc) 
Adda  Gavekort 10 Kr 
Mette  Gavekort 10 Kr 
Mogens  Rejsetaske 
Poul  2 Lysestager (han var paa Jagt) 
Margrethe  Halstørklæde 
Mudde Dang En svensk Bog 
Bod  En lille Skaal 
Agnete + Keldby En Paraply 
Vivi + Holger Et Divantæppe 
Kirsten  Et Tegnebrædt 
Trysse  En Pude 
Tora  Kongemærket 
Brummerstedts  Hjortens Flugt 
Onkel Svend En Bog 
Jane  Et Lommetørklæde 
Thalbitzers  Et Sølvarmbaand 
Fru Jensen  Et Filligranarmbaand 
Bodil  En Sølvnaal 
Vi gav hende Et Armbaandsur 
Af Knud Erik En Margueritbroche 
 
Om Tirsdagen havde vi Tante Jane, Ebis, (der siden gav hende sin Mands Tegnebestik), 
og Fru Jensen til Frokost. Om Mandagen var vi sammen med Mogens og Merete til Aften i 
Virum. 

8 Maj 1942 
I Forgaars var det Børnehjælpsdag, Kjeld havde en stor Dag, han trak i Tombola for 3 Kr 
og vandt et Kaffestel til 12 Personer, et Gavekort til Rubow paa 8 17 Øres Kager, en 
Pakke Kaffesurrogat, 2 Æg og en Billet til Galopbanen. 
  Sv.mor ligger paa Amtssygehuset med brækket Hofteskaal, hun faldt lige før Helles 
Fødselsdag paa sit Stuegulv. Helles Fødselsdag blev fejret som Familiefest, det var en 
Søndag, og vi var 19 til Chocolade, hvilket vil sige Kakao, men at den var ægte, var 
allerede store Ting, og 9 til Aftensmad. 
  Vi har jævnlig Luftalarm, men indtil nu har vi ikke været i Kælderen. 
 

D. 3 Juli 1942 
For en god Maanedstid siden kunde jeg fortælle min undrende Børneflok, at vi til 
November kan vente en Lillesøster eller -bror. Egentlig vilde jeg ikke saa snart have røbet 
det for Drengene, men en Aften ved Middagsbordet erklærede Knud ”Vi er egentlig Alt for 
lidt, det bliver kedeligt for mine Børn, kun at have en af hver.” Saa syntes jeg, at jeg 
maatte trøste ham, og Glæden blev meget større, end jeg havde troet. Kjeld er særlig 
morsom i sin nye Værdighed som ikke-den-mindste-in spe. Han var meget bekymret, da 
han hørte, jeg vilde have Babyen paa Frk. Fiehns Klinik, som han troede var det samme 
som Finsens Institut, han blev dog beroliget, da han hørte den rette Sammenhæng. En 
Dag sagde han til mig ”det gør vist ondt at blive vaccineret, det gør ondt et Øjeblik, og saa 
mærker man ikke Spor bagefter.” Da jeg iførte mig en til Anledningen indrettet Kjole, 
sagde han overlegent, ”Naa, er du begyndt paa din Anstændighedskjole.” 
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  Eksamen er nu overstaaet, Helle fik 7,25 til Mellemskoleeksamen, Knud brillerede med 
ug i alle seks Læsefag, og havde 7,47 i Gennemsnit. Kjelds Fødselsdag faldt som 
sædvanlig i to Afdelinger, d. 9 Juni havde han 10 Kammerater, som jeg drog til Akvariet i 
Charlottenlund med og bagefter sejlede de i smaa Baade ved Fortet. Og paa selve 
Fødselsdagen var jeg med de tre i Tivoli med medbragt Aftensmad. Det var 
Afslutningsdagen. 
  D. 1. Juli stod Johs’ Udnævnelse som Landstingssekretær i Avisen fra. 1. Okt. at regne, 
og Kjeld udbrød begejstret, ”saa er du færdig med at være cand. polit, Far.” Han er i det 
hele taget vores Forlystelsesraad for Tiden. Helle var i Dag paa Finanstidende for at passe 
Telefonen, da Johs skulde paa Rigsdagen, og nogen var bortrejst og andre syge, saa 
siger Kjeld: ”Naar saa Telefonen ringer skal du sige: Det er cand. politens Kontorchef.” 
  Paa Mandag d. 6 rejser Børnene og jeg til Kahytten, Tøjet er afgaaet i Dag. Vor ellers 
fastsatte Rejse til Fyn maatte vi opgive p. Gr. a. rædsomme Trafikforhold og Minefare. 
 

 

Grete til Johs 

Mandag Aften [Lyngen d. 6/7 1942] 

Kære lille Snuser! Her er Fred, Alice Rørby har afhentet Helle til Spadseretur, og Eggert og 

Drengene hang paa. Vi har haft et gevaldigt Tordenvejr, jeg har aldrig set Mage til Vejr, det lynede 

og buldrede hele Horisonten rundt, og samtidig stormede det, saa man daarlig kunde se, hvad der 

var Regn og hvad der var Støvskyer. 

  Som sagt staar alt vel til heroppe, her er mere snavset end her plejer at være, men det maa vente til 

i Morgen, jeg har faaet Gardiner op – Tøjet kom Kl 4 og efter at det var pakket ud og Sengene redt, 

gik vi i Vandet, det var pragtfuldt, jeg dyppede mig nu kun et Par Gange, men det friskede dejligt, 

det er lidt drøjt at faa Skik paa det hele og saa var det saa trykkende varmt. 

  Jeg har lige haft Visit af Fru Eggers, ih, som hun snakkede, hun og en Kælling i et Darling Hus har 

været oppe at skændes, jeg fik hele Historien, det var ikke Smaating, de fik sagt til hinanden, og ind 

imellem sagde hun ” hvor ser De godt ud, De er blevet tykkere, men nu havde De jo ogsaa været 

syg sidste Aar, hvor det klæ’r Dem at være blevet tykkere”, Lillesøster er aabenbart ikke helt 

oplagt. Jeg fulgtes med Hr. og Fru Oppermann fra Stranden, og Kellunds har jeg vinket til. 

  Du skulde ha’ oplevet et Selskab, vi var i Kupe med fra Holbæk til Vig, det bestod af et gammelt 

Ægtepar og et ungt Ægtepar, en lille Pige og en Bekendt. De skulde allesammen til en Bondegaard i 

Højby, den yngste Mand var Taxachauffør i Kbh. De medbragte Mad i lange Baner, ½ Fl. Snaps, og 

jeg gad vide hvor mange Bajere, der forsvandt som Dug for Solen, og ved en af de mange smaa 

Stationer fik de Konduktøren til at springe over i en Købmandshandel efter 3 Bajere til, 

Snapseflasken fik de tømt, os fodrede de med Bolsjer og Jordbær, og to dem ganske fremmede 

Mænd med store fine Cigarer. Og saa sad de og fortalte, at de havde taget en Fl. Snaps med og 2 

Portvinsflasker, saa de kunde faa lidt til Morgenmaden. Det kan ikke være Landboerne alene, der 

opbevarer deres Penge i Tasker. 

  Der er kommet nye Købmænd, der absolut ikke er Sheiker, hvad maaske er godt for Forretningen. 

Vi har saa spist til Middag paa Strandlyst, Middagen koster 2,75 om Hverdagen og 3,25 om 

Søndagen, og de gaar ikke ind paa noget Arrangement. Det er dejlig Mad, og rigeligt, i Dag fik vi 

Hakkebøf og Rabarbergrød, men det er jo 11 Kr pr Gang + 1 Kr i Drikkepenge, hvad jeg synes er 

nok, naar det skal gentages hver Dag, hvad synes du om det? Her kommer ikke Slagter mere, alt 

hvad man skal bruge af Kød og Paalæg skal hentes i Vig, men Grøntmanden kommer 3 Gange om 

Ugen og holder 1 Time ved Købmanden, saa kan man gaa derned og handle. Det var meget 

hyggeligt, da vi provianterede i hans Forretning, sagde han straks ”godav Kjeld”, og spurgte i det 

hele taget til vores Befindende. 
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Tirsdag Morgen 

Nu er hele Huset gjort rent undt. Kælderen, det har lettet svært paa min Husmodervigtighed, 

heldigvis vaagner man jo med fornyede Kræfter, i Aftes troede jeg aldrig, jeg var blevet Menneske 

mere, ikke desto mindre sov jeg kun som sædvanlig til Kl 3, saa maatte jeg slumre videre paa 

Sovetablet, det er da skørt. Tænk, at vaagne med det herlige Vejr efter saadan en Torden, det havde 

man ikke turdet haabe. Lærkerne synger, Halkjær gaar med sin Ketsjer, Hviddahl med sin Hund i en 

lang Snor, om det saa er Edderkoppepuppen findes den atter bag Køkkendøren, det er som Tiden 

har staaet stille heroppe. Mælkedrengen kommer Kl 8, men ingen Bager, saa vi maa undvære tykke 

Knud i Aar, vi maa til Strandlyst efter Brød, Mælk er altsaa overho’det det eneste, der bliver bragt. 

Kjeld har været i Vig til Morgen efter en Skovl, i saadan en Fart, at jeg daarlig troede, han havde 

naaet Købmanden, før han var hjemme igen, nu er de alle tre i Vandet, Humøret er højt. Du kan 

tænke dig, Tordenskjold er forsvundet ind under Huset, den var tøjret til Hængekøjepælen, og 

havde maset sig ind under Risten foran Trappen, og derved var Snoren knækket, men Enden af den 

laa halvt ind under Huset, vi afventer med Spænding, om den føler Trang til Sol og Mad, eller den 

antager det for Vinter derinde og gaar i Dvale, saa bliver det da den evige. Helle og Kjeld havde 

ikke Taalmodighed til at vente paa min Proviantering i Vig i Gaar, de kørte straks hjem og Tikki 

med dem. Da jeg saa kom, lidt uden for Vig, kom den løbende tilbage efter mig, den var vendt om, 

var det ikke sært. Den kunde drikke noget Vand, da den naaede Vejs Ende. Den vendte selv ned ad 

Markvejen. 

  Baade Eggers og Oppermanns har Finnebørn. Eggers en lille Dreng paa 7 Aar, et lille forsagt Pjus, 

som Muus tyranniserer, og som Fru Muus erklærer for, at han er misundelig paa Muus, og hun er 

selvfølgelig ikke Kvinde for at forstaa saadan et lille Fæ, han nægter at lege, nægter at tale Dansk, 

skønt han forstaar alt, og har for øvrigt Bylder, han hedder Vekko. Oppermanns er en lille Pige paa 

11, men Skolebarn, der skal hjem til Sept, hun hedder Meri, og skal være fuld af Krudt og Humør. 

Georg havde spurgt Knud, om vi ikke havde nogen ung Pige med herop i Aar, Helle og Alice var 

for smaa, og han kedede sig saadan, hvor er han dog en Idiot, at han føler sig hævet over at falde til 

med de andre. Dang og Bod vilde nok kunne have moret sig med ”de smaa”. Fru Eggers har en 

15aars underbegavet Pige, der skal ikke være Piger at faa i Holbæk og Omegn. Mejeribestyreren 

skal helt være kommet sig, men er ikke i Lynghytten endnu. Jeg er spændt paa, hvordan det gaar 

Onkel Sv. Posten kommer ved 4-5 Tiden som sidste Aar, det er Sørens sent. Ellers tror jeg ikke, der 

er flere lokale Nyheder. Petroleumsdunken og den anden med Tjæringen og Trækullet har jeg faaet 

Plads til paa Locum. Og Knud og jeg har med fælles Anstrengelser faaet Petroleumsapparatet i 

Gang, der er ikke Spor i Vejen med det, saa nu klør jeg paa det foreløbig, det var fyldt med 

Petroleum. Her er kun een Liggestol, der duer, en er helt uden Betræk, Nr 2 med en stor Revne. 

Vil du nu hilse hele Familjen og bede dem hilse din Mor, jeg skriver snart til hende. 

Mange Hilsener til dig selv (eller fra Hjem til Hjem). Din Snuser + Lillesøster. 

Køkkenvinduerne indvendig trænger Maling, de andre er ikke slemme. Gulvet er derimod slemt, det 

trænger til en Kæmpebehandling med Slibning og Fernis, men det kommer vi nok til at se stort paa. 

Tordenskjold er kommet af sig selv. 

Kj. har været nede at læse Middagssedlen, den staar paa stegt Rødspætte og Jordbær, men da Helle 

ikke spiser Jordbær, bli’r hun hjemme og faar Æg paa Brød og Tykmælk. Saadan ordner vi det, naar 

vi er kræsne, det er jeg heldigvis aldrig.  

 

Grete til Johs 

Onsdag [Lyngen d. 8/7 1942] 

Kære Snuser! I Gaar havde vi dejligt Vejr, og du kan tænke dig, da Drengene og jeg ankom til 

Strandlyst, sad Fru Thorsen der med sin ældste Datter Birte. Hun var paa Tur pr Cycle, først til 

Rørvig, derefter skulde hun ha’ besøgt en Dame i Veddinge Bakker, men de havde cyklet i Timevis 
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uden at kunne finde det, til sidst havde de opgivet det og vilde efter at have spist til Middag opsøge 

Vestbirks. Vi spiste til Middag sammen, og bagefter var de med herhjemme en 1½ Times Tid, jeg 

kunde byde hende en Cigaret, den eneste Hytten ejede, jeg havde end ikke faaet Kaffeposen kogt 

ud, da vi har levet af Mælk, og Erstatningskaffe var hun i øvrigt heller ikke Liebhaver af. Vi gik Tur 

til Vandet, og Birte og Helle, der i den Grad faldt i hinandens Arme, var i. Hun bliver 15 Aar i 

denne Maaned, og ligner sin Far indtil Latterlighed, og kan du ikke tænke dig, at hans Træk ser ret 

pikante ud hos lille Pigebarn, uden at man kan kalde hende køn. Hun skal besøge Vestbirks i 8 Dage 

lige før 1. Aug. og saa glædede hun sig til at forny Bekendtskabet med Helle. Vestbirks, som de + 

Helle derefter cyklede til, bor i Ellinge Lyng, i en Fiskerhytte langt fra Vandet, saa de var ikke 

synderlig begejstrede, hvor er det skørt, naar man vil bo i samme Egn hvert Aar, saa at bo til Leje 

det ene umulige Sted end det andet. Fru Vestbirk kunde traktere med rigtig Kaffe. Fru Thorsen 

skulde tilbage til Rørvig og bo der om Natten. 

  Miraklernes Tid er for øvrigt ikke forbi. Kjeld drog som sagt til Vig i Gaar Morges med sin 5 

Kroneseddel for at købe en Skovl. Kom hjem og glemte, at de resterende 4,30 laa løse i en 

Baglomme, og da han saa senere kom fra Stranden, var de væk allesammen. Han tudede. Saa sagde 

jeg som Trøst, absolut ikke, fordi jeg troede det skulde give Bonus, at jeg vilde gaa med ned til 

Stranden og lede efter dem. Han kunde kun oplyse hvor omkring, han havde ligget, saa bøjer jeg 

mig ned, og i den første Haandfuld Sand, jeg ta’r op, har jeg en 2 Kr. Ved saa forsigtig at kæmme 

Sandet igennem der i Omegnen med Fingrene fandt jeg de 3,95, de 35 Øre var og blev væk, men 

har du kendt Mage, han maa trøste sig med, at han næppe var kommet her til, før han fandt 25 Øre i 

Skuret og 5 Øre under Risten, saa hans reelle Tab beløber sig til 5 Øre. Hvad der er mindre 

hyggeligt er, at Helle et Par Gange har haft Mavesmerter omkring Blindtarmen og er øm i den Side, 

naar Mavepinen er der. Det var en frygtelig Tanke, om det skulde blive til noget heroppe. Jeg skal 

til Vig nu, saa skal jeg have undersøgt, hvor Lægen bor. Jeg skal dertil bl.a. efter Leverpostej til 

Tikki, her kan ikke faas den Vare hverken løst eller i Daase, den fik Smør paa sin Mad i Gaar, og 

det bliver ikke vurderet efter Fortjeneste engang. Det er kedeligt Graavejr, og synderlig varmt er her 

ikke, men forhaabentlig kommer Solen. Ungdomsskaren er snart for mægtig, og saa kommer endda 

de to Tandlægedrenge til, der er foruden de sædvanlige kommet de to Rørbyer til og ovre i det 

grønne Darlinghus bor en Ingeniør Vibholt med en Dreng paa Eggerts Alder, for øvrigt Bekendte af 

dem, og saa er her et Hav af mindreaarige, i det sidste Darling bor der ogsaa Bekendte af 

Oppermanns, saa det er en udsøgt Forsamling, i det gule Familie til Familien Laust (det var hende 

Fru Eggers skændtes med), men vi andre mærker ikke noget til dem. Tak for Avisen, i Gaar kom 

Posten Kl 3. Jeg glæder mig til du kommer, for selvfølgelig er her ikke altid lige spændende for 

mig, særlig om Aftenen, Skaren hyler og skriger, saa jeg daarlig kan begribe, det gaar, men det er 

Eggers, der er værst, jeg gaar i Seng Kl 10, og opnaar saa lige at være sluppet i Søvn, naar Børnene 

kommer, men de nyder Livet, og det er jo Meningen med det. Nu glæder jeg mig til at høre fra dig. 

Mange Hilsener  fra os alle.  

Din Snuser. 

Nu optraadte Kirsten Vestb. og Birte Thorsen, sidste var blevet der, og de tre Møer er draget til 

Vands. Det har regnet og jeg har sovet hele formiddagen, nu gaar den til Vig. Solen er kommet. 

 

Grete til Johs 

Torsdag [Lyngen d. 9/7 1942] 

Kære Snuser! Vi har det godt alle Mand, Vejret er godt til over Middag, saa graaner det og er koldt, 

men det kunde da være værre. I Gaar havde jeg fuldstændig Sovedille, jeg sov hele Formiddagen, 

derefter efter Frokost, og jeg sov saadan da Posten kom Kl 3½, saa jeg nær var faldet ned ad 

Divanen af Forskrækkelse, da han tren ind, og saa har jeg snorksovet hele Natten, men nu føler jeg 

mig virkelig ogsaa udhvilet. I Gaar havde vi Sparedag, vi spiste Middag hjemme. Jeg var jo i Vig, 
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og der købte jeg Frikadeller, nye Kartofler og Jordbær, men den kom dog paa 6,75 Kr, saa det er nu 

ikke det hele Tilsæt at spise ude, for det er saa regnet uden Petroleum og det Smør, jeg stegte i. 

  Den Pige, Fru Eggers har, er fuldkommen Idiot, hun har været forsvundet i 3 Dage, saa skulde de 

paa Strandlyst i Gaar Aftes, og saa spurgte de Helle, om hun havde noget imod at se efter Muus og 

Finnebarnet fra 8-10, og saa bare sende dem i Seng. Da hun saa kom derover, var Pigen pludselig 

arriveret igen. Kl 9½ skulle Helle saa ud at gaa Tur med det øvrige Ungkvaj, saa kom Muus 

tudende af fuld Hals, og sagde at nu var Pigen væk igen, om Helle vilde være hos dem. Hun 

begyndte saa at lægge dem i Seng, og saa kom Pigen igen, hun er saa Idiot, at man ikke kan sige, 

”hvor har De været henne”, det forstaar hun ikke, man skal sige ”hvor har Tove været henne.” I Dag 

staar Strandlyst-Menuen paa Medisterpølse og Jordbærgrød, der er lidt delte Meninger om den, saa 

vi ved ikke rigtig, om vi skal spise Spejleæg herhjemme. Til Frokost venter jeg de to Vestbirker og 

Birte Thorsen. Jeg tror nok Eggert er let betaget af Helle, han sagde til mig før ”at det var 

uforskammet at Helle skulde være Barnepige for de to smaa Muuser, fordi de holdt en aandssvag 

Pige derovre.” Den lille Finne elsker Tandlægen, han bor der ogsaa nu. Det er ligesom han er ved at 

tø op, efter at han er kommet. Da jeg cyklede gennem Vig i Gaar, var der pludselig en, der raabte 

Goddaw efter mig, saa var det Bager-Knud. 

  Vig Dampbageri kommer ned ad Vejen engang daglig, saa man kan være heldig at snuppe et Brød, 

men for øvrigt kan man bestille det i det grønne Skur. Kjeld er vel nok det sjoveste Barn, han vil saa 

gerne, at vi spiser herhjemme, han forstaar ikke Restaurant-Livets Charme. Du maa endelig for din 

egen Fornøjelse tage en Pakke Te med herop, den ligger i Flueskabet i Viktualiekælderen, jeg har 

købt noget Java-Erstatningskaffe, den er udrikkelig, vi lever af Mælk, 40 Øre pr l., saa det er da 7 

Øre billigere end hjemme. Tak for de to ret uinteressante Breve, du skikkede mig i Gaar, mon du 

har skrevet til Morbrors? Hvor er Bodil sur, arme Dres, hvad tror du, han foretager sig til Midnat? 

Intet Under, han saa gaar pa Ho’det i Seng. Men selvfølgelig er det ikke sjovt at gaa og vente. 

Knuds store Bekymring er, at hvis de ikke opdager noget heroppe i Sommer, vil de ikke tro til 

næste Aar, at det er vores [barn], de tror, det er et Finnebarn. De er vældig søde alle tre og i højt 

Humør, men jeg tør ogsaa nok sige, de har Selskab, det er nu ligesom den værste Sprut er gaaet af 

Flokken, og det er ingen Skade til, de tre fra Vestbirks er ogsaa med i Flokken om Aftenen, saa det 

er en ordentlig Bande. At jeg er ved at dø af Grin er vel for meget sagt, men jeg faar da hvilet ud. 

Husdyrene har det godt, Tikki er nu ikke nær saa livlig som sidste Aar. Nellie og Napse er her 

begge to. 

  Kellunds har trods alt liggende Gæster. Lynghytten staar stadig tom, ligeledes Solhjem. Det var 

dejligt, om I fik en Trediemand paa Kontoret, hvordan gaar det Onkel Sv.? [han døde 27/8]. Naa 

Ole tænker paa Giftermaal, han skulde saamænd nyde sin Ungdom, det lille Fæ. 

Købmandens Butik er saa beskidt, at den næsten ikke er til at holde ud at komme i, den der gaaet 

slemt bag af Dansen fra de første Aar. 

Mange Hilsener fra os alle 5. Din Snus. 

 

Grete til Johs 

Fredag [Lyngen d. 10/7 1942] 

Kære Snuser! Tak for Brevet i Gaar. Det var rart at høre fra dig. Her har vi haft Sol fra 

Morgenstunden, men det er meget køligt og svært at finde en Læplet, men mon ikke vi alligevel 

gaar mod bedre Tider i Vejrretning. Vi har det rart, og jeg kan rigtig nu mærke, hvor udhvilet jeg er, 

jeg sover ogsaa dejligt om Natten. I Gaar Aftes var Helle med de andre store, Eggert og Alice, bedt 

til Vibholts til Kager og Sodavand, jeg forbarmede mig saa over de smaa, vores to og Mogens 

Rørby, og gav dem Kager her, det er saamænd meget godt at fordele Smerten. Vibholts Søn hedder 

ogsaa Mogens, og er saa vidt jeg kan se ”vores” Ideal i Aar, ganske vist er Tandlægedrengene ikke 

optraadt paa Arenaen endnu. Men samme Mogens drager i Dag i Tørvene, hvor han skal køre Heste 
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og have 12 Kr daglig, saa han for Fremtiden kun kommer paa Week-end Besøg, og derefter skal 

han paa frivillig Høstarbejde paa Fyn, og naar saa dertil kommer, at han er Nr. 1 i 2 g, har jeg ikke 

noget at udsætte paa Svigersønnen. Paa Søndag skal alle de store danse paa Strandlyst, det er ikke 

noget Under, de gerne vil være heroppe. Kjeld leger godt med John Vestbirk og Mogens Rørby, der 

begge er 11 Aar, Knud svømmer lidt rundt, føler sig lidt hævet over de smaa, og er ikke stor nok for 

de store, men der ankommer en 14aars Vibholt i Morgen fra Spejdertur, Niels Peter, maaske faar 

han en Kammerat der. I Morgen er det Eggerts 17aars Fødselsdag, han har kundgjort, at Dagen 

fejres i Stilhed, men Gaver modtages. Saa Helle har udfærdiget et Gavekort med Tegning paa 2 

Ispinde, som skal overrækkes ham, og saa flager vi for ham. Jeg hører jo et og andet gennem Helle, 

Familien Amsing er ikke særlig velsete heroppe, hun skal være en frygtelig Sladderkælling, der ikke 

generer sig for at tage Folk i Kikkert, og de unge kan ikke lide Hans, det er ogsaa meget 

betegnende, at han foreslog, at de i Stedet for Strandlyst skulde gaa i Strandpavillonen, men det er 

heldigvis den gode Tone, der er den stærkeste. I Aften skal vi nyde forloren Hare og Rabarbergrød 

paa Strandlyst, i Morgen og paa Søndag spiser vi her hjemme, jeg har bestilt Jordbær, hvis jeg nu 

ellers faar dem, de kan ikke nær dække Efterspørgslen, men Vig Plante-Petersen har fattet en 

mærkelig Kærlighed til mig, saa jeg har det bedste Haab, og saa skal jeg til Vig i Morgen 

Formiddag og proviantere til Frokosterne, saa køber jeg Mad til et Par Dage. 

  Helle beretter ogsaa om mærkelige Tilstande i Muusebo fra den Aften hun var Barnepige, da hun 

opfordrede dem til at børste Tænder, viste det sig, at den lille Finne ikke ejede en Tandbørste, og 

Muus nægtede at børste sine, da Aldo ogsaa brugte den, efter for længe siden at have smidt sin egen 

væk. Og det er et Tandlægehjem. Den lille Finnes Skjorte er saa beskidt, at den kunde hænge paa en 

Væg, og Muus fortalte, han havde haft den paa fra April, naar man saa betænker Barnet har Bylder. 

Nej, jeg vil hellere lade være at tænke. Helle har ikke mærket noget siden, og nu har jeg i Dag faaet 

at vide, at Overlægen fra Holbæk, Friis-Berg, bor i Knaldhytten, saa skulde der faas Brug for en 

saadan Mand, skal jeg ikke tage i Betænkning, særlig i Kraft af mit Lægenavn, at forstyrre ham. 

Forhaabentlig faar han leve i Fred. Jeg skrev til Adda i Gaar, det var en Vask-op-Pige paa 

Strandlyst, der befordrede det til Vig, jeg haaber, hun har husket det. Det øsede ned hele Aftenen i 

Gaar, og buldrede i det fjerne, det var ellers ikke fordi det var Tordenvarme. Her har du Brev fra 

Krumstrup, Minerne i Storebælt er altsaa ikke den bare Myte, mon Mor nu er overbevist, alene 

saadan en Forskrækkelse kunde da drive Lillesøster frem. Fru Bjerks Far er død, saa jeg i Avisen, 

saa de er nok paa Langeland, en trist Afbrydelse af deres Rørvigophold, jeg har heller intet hørt fra 

hende, siden jeg aabenbarede de store Nyheder, det kan være, hun har været kaldt derover før. Jeg 

har sendt hende et Par deltagende Ord. 

  Jeg er temmelig spændt paa, hvordan det gaar Onkel Sv. og din Mor og Kirsebærrene, hvor du 

spiser, og om Fru Rasmussen gør rent engang imellem. Vil du ikke se efter, at den nye brune Stol 

ikke staar i Solen, Rasmussen kunde være grebet af Ordenssans og ha’ flyttet den tilbage igen. 
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Banden 1942 

 

Lørdag. 

I Gaar Aftes havde vi det pragtfuldeste Vejr, det blev helt stille, jeg var i Vandet Kl 5, og sad ude 

lige til Kl 9, og saa vaagner vi med en Nord-Østenstorm, saa vi helt maa opgive at bruge 

Hoveddøren, og gaa rundt pakket ind som Mumier. Mon hele vores Sommer skal være saadan. Ikke 

desto mindre ruller jeg nu til Vig. 

  Eggers’ Drenge er i Spejderlejr i Kongsøre en god Mil herfra, der var Fru E. i Gaar, hun sagde, at 

der er saa pragtfuldt, saa hun stærkt anbefalede en Tur dertil. Dine korte linnede Bukser er heroppe, 

og ligeledes dine røde Badebukser, og Badekaaben havde jeg med, saa ud over Teen skal du kun 

sørge for dit eget Tøj. 

  Det bliver saa nok det sidste Brev, du faar, men jeg hører nok nærmere, naar du kommer. Jeg 

begynder i Dag paa de sidste 100, saa vi er godt ved det med Mønt. Børnene vil saa forfærdelig 

gerne have et Spil Kort herop, man kan vel ikke hos Dall faa et, der ikke er saa dyrt. 

Hils paa Ibsensvej og hos din Mor, og paa godt Gensyn. 

Din Snuser. 

Det er Svoger Børges Fødselsdag i Morgen. [12/7]. 

Jeg har Besøg af Bitten, der har en mindre Kammerat som liggende Gæst, en være Hyleunge, der 

ikke morer hende, han staar udenfor og kalder energisk paa hende, men hun er slagen med Døvhed. 

Da jeg spurgte ham, hvad han hed, svarede han ”Sørensen”.  
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Grete til Johs 

Mandag [Lyngen d. 13/7 1942] 

Kære Snuser! Jeg kan jo desværre naa at skrive til dig engang til, jeg havde saa smaat haabet at se 

dit milde Aasyn Tirsdag, men nu maa du ikke snyde mig Onsdag. Det var Synd at sige, at 

Vejrguderne er os milde, i Gaar troede vi, da vi vaagnede, at vi skulde ha’ en herlig Dag, saa vi var 

ligefrem tidlig oppe for at nyde den, og allerede Kl 10 hang mørke Skyer om Ho’det paa os, og en 

Nordenstorm herskede, saa det slet ikke var til at være ude. I Dag har vi Storme fra Sydvest, og 

hvordan den saa snor og vender, har vi det koldt, og ikke til at finde Læ nogen Steder. I Aftes 

regnede det, saa vi maatte gaa uvaskede i Seng, det var ikke til at tænke paa at gaa til Pumpen, gid 

noget af vores megen Væde dalede ned om de krumstrupske Græsmarker i Stedet for. Da det 

begyndte at øse, mødte 14 Ungkvaj her i Stuen, jeg gjorde lidt Indsigelse, for de smaa som Muus, 

Lause og Finnebørn synes jeg passende kunde være et andet Sted, men de erklærede, at ingen vilde 

huse dem. Saa flygtede jeg ind paa min Køje, men de blev nu snart kede af at opholde sig i den 

snævre Plads, og fortrak over i Oppermanns Garage, hvor de frøs efter Noder. Nu er Flokken ellers 

fuldtallig, der skal nu noget til at slaa Aldo ud, han er ualmindelig pæn i Aar. Mogens Vibholt 

havde faaet det Hverv af Helle i Holbæk at skaffe hende en Badehætte, som ikke er til at opdrive 

her, til Gengæld skulde vi levne to Frikadeller til ham, det er hans Livret, og de faar det aldrig 

hjemme. Trods Jagt i alle Holbæks Sæbeforretninger, lykkedes Indkøbet ikke, men Frikadellerne 

blev nydt her Kl 11½ Nat under Overværelse af alle de andre, det gik ikke ligefrem lydløst af. Til 

Morgen har jeg haft Drengene under Tortur i Form af Vand og Sæbe, de erklærede, at det var den 

rene Ondskabsfuldhed fra min Side. Forleden da vi virkelig havde en god Aften, var der en lille 

Million Myg inde i vores Køjerum, d.v.s. de var ved at æde mig, mens Helle helt gik fri, hun havde 

indsmurt Ansigtet i mit Englefedt, saa prøvede jeg det samme, og lod Fjæset være det eneste, der 

stak frem, og 5 Min. efter var Lokalet renset for Myg, det krilrer min humoristiske Sans, at 

Englefedtet ligefrem kan holde dem paa Afstand.  
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  Hvor jeg synes, det er fortvivlende med din Mor, mon hun saa skal blive ved at have Benet i 

Vejret? Gror det ikke sammen, maatte hun jo hellere, synes man, faa Bandagen paa med det samme, 

og slippe for Hospitalet. Men nu afventer de vel Overlægens Hjemkomst. For hende er det godt, det 

ikke er Hedebølge. Du kan vel ikke tage noget Vaskepulver med herop, det ligger i mit 

Toiletbordsskab til Venstre, jeg har nemlig ikke flere Mærker, med mindre du kan laane et Mærke 

et eller andet Sted, det var jo nok saa nemt at transportere. Helle har som sædvanlig glemt sit 

Fotografiapparat, men det ved jeg ikke, om du gider slæbe, hun siger det hænger paa Knagen. Jeg 

har allerede for flere Dage siden sendt Poul Keller et Kort og inviteret ham til Frokost i Gaar, men 

han kom ikke, men maaske er han paa Sommerferie. Jeg spurgte forleden den lille Opvarterske paa 

Strandlyst, om hun ikke kunde skaffe mig en ung Pige, hun svarede, at det havde omtrent alle 

Landliggerne spurgt hende om, men her var ingen. Lørdag og Søndag nød vi begge Dage flydende 

Hakkebøf og Jordbær herhjemme, i Dag tager vi derned igen, men jeg kan ikke overtale nogen af 

Børnene til at cykle ned og se, hvad den staar paa i denne Storm, saa vi maa nok lade Skæbnen 

raade. I Morgen skulde jeg se at komme til Vig, jeg skal have sendt Bøger til Kommunebiblioteket, 

saa fouragerer jeg igen, som Vejret er, vil jeg saamænd lige saa gerne lave Mad. Det er ubegribeligt, 

at det ikke kan betale sig for en Slagter med Hest og Vogn at køre hertil, frygtelig upraktisk for os 

andre i hvert Tilfælde at skulle til Vig efter hver Stump, og der er Udvalget heller ikke stort. Der er i 

det hele taget næsten intet i Forretningerne, jeg vilde have en lille Babytrøje at sende Birte, der var 

een at vælge imellem i Brugsen. Landliggerne har været over det hele som Græshopper. Det er 

meget betegnende for Sommerhusforholdene i Aar, at der er saa fin Besætning i Darlinghusene. 

Vestbirks er fast besluttet paa at leje paa Vej 14 til næste Aar, men de vil ikke i Darlinghusene og 

ikke i Gyvelhuset, saa det tror jeg nu faar sine Vanskeligheder. De har lige købt det Rækkehus, de 

bor i i Kbh., fortalte Jahn, for 27.000, saa det kan nu ikke være særlig stort. Tikki har ikke været i 

Vandet heroppe, jeg vil saa nødig have det Vrøvl med dens Øre, og frivillig sopper den kun, bare 

man ikke smider noget ud, holder den sig i Vandkanten. Skildpadden bor i Snor under Huset om 

Natten, der vandrer den ind, saa snart Solen er væk. Onsdag skal her være Haandboldkamp. Helle 

og Knud har meldt sig. Søndag Generalforsamling Kl. 10. 

  Tirsdag forlyder det, at Eggerts Fødselsdag skal fejres, Helle er bedt, det ærgrer mig nu lidt, at de 

begynder at skubbe de mindre ud, selv om Flokken er for stor, det skal jeg villig indrømme. 

  Gid vi nu fik 14 gode Dage, mens du er her, for du kan vel ikke kapre dig lidt mere? Det er 

selvfølgelig en noget skrap Tanke med Børnene paa fri Fod i Gentofte fra d. 1-17 Aug. 

Jeg har skrevet til din Mor. Hils paa Ibsensvej og paa godt Gensyn, Snuser. 

Mange Hilsener fra os alle. 

Din Snus. 

Jeg har ikke faaet Opkrævning paa Aviserne. 

Saa du det Stykke i Politikens Søndagsnr af Soya om et Hørespil, det var [Hans] Werner, han var 

ude efter, kaldet Jens Wegner, ”med en Stemme, træt og trist, langsom, uegnet til Mikrofonbrug.” 

 

Mormor til Grete 

Onsdag [Krumstrup d. 22/7 1942]  

Kære lille Grete! Da jeg kan indse, jeg ikke faar Tid at skrive de følgende Dage, vil jeg gøre det i 

Dag. Stadig intet Nyt fra Dille, gid det dog snart var overstaaet, det vilde lette en Sten fra mit 

Hjerte. Hvor maa det være forfærdeligt baade at bære paa i denne Varme og ligesaa at gaa og vente 

paa, men det er jo nu engang saadan, at man længes rædsomt efter at faa det overstaaet, saa det 

tager lidt af Rædslen. [Lasse blev født 23/7]. Vi nyder ellers Tilværelsen her, men desværre fik vi 

ikke saa megen Regn, saa det kunde maales og kun et Par fjerne Tordenskrald, det burde nok ikke 
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siges om Sjælland, mon I havde Uvejret, det er ellers ikke saa rar en Velkomst. Jeg købte saa et helt 

lille Lam af Poul for 80 Kr, det ser jo meget ud, hvis vi tænker paa en Steg alene, men du ved ikke 

hvad jeg har faaet ud af det. 4 Rullepølser, en Leverpostej + stegt Lever og Lej?ste. Tungen er i 

kog, ligesaa Brystet og Halsstykket, saa har jeg hele Ryggen og begge Køllerne til Steg og desuden 

Benene til en til Gang Fricassé, og hvad der saa bliver levnet af alt det til Ekstramaaltider, saa 

kunde det nok bedre betale sig end at give 40 Kr. for en Steg alene. W’erne er i Ryslinge, inden Kl 

5 har jeg prepareret de forskellige Retter, naa, nu kom de, de har været paa Indkøb, det kan Kirsten 

selv fortælle om ligesaa om deres Rejse, som ikke er helt almindelig. Tak for Dit Brev, og saa 

lanker (ikke slanker) Du Dig i Kahytten med tilliggende Jorde og Vand, vær nu forsigtig med 

Badningen. Hvor gør det mig dog ondt for Din Svigermor, det lyder ikke godt, hvad vil der dog ske 

med Benet, naar der ikke kan gøres noget for det hvad Operation angaar? Hvor er det Synd for det 

gamle glade Menneske, der er saa mange sure til, men for dem er det vel værre, men der maa jo 

være Grænser for Taalmodigheden og Humøret, og hvad bliver Enden paa det? Og saa Onkel 

Svend, hvad kan der dog være i Vejen med ham, det er nu ogsaa saa trist. Jane er nu ikke af det 

gode, men bare hun ikke har ret, jeg er nu ikke glad ved Tanken om den Fødsel, kunde vi dog snart 

høre godt derfra. Ole Bager med Kæreste er her, dem maatte jeg jo bede med i Morgen, men saa har 

jeg haft dem, og saa er det overstaaet. Hun ser helt sød ud, men Grete gruer for deres Appetit, men 

jeg sagde til hende, at de da maatte af med Mærker, men hun er saa fedtet med dem og med sit 

[?]pande, saa det er meget sundt at skulle spendere paa andre. Jeg kan tænke mig, Helle har følt sin 

Værdighed som cand politens Kontorchef, var det ikke en Vej for hende at gaa ud i Fremtiden? Ja, 

du kan tro, Morgenkaffen i Søndags var festlig, for engangs Skyld med hjemmebagte Rundstykker 

og Fløjfamilien som Gæster, de spiste ogsaa til Middag her og Eftermiddagskaffe, til Aften havde 

jeg kun Viggo, som absolut skulde hvile sig, han havde spist hos Farmor 4 Gange paa en Dag. 

Begge Børnene er inviteret paa Lammefricasse med nye Kartofler og Tykmælk nu til Middag. I 

Aftes er det for køligt til at sidde ude, saa spillede vi 500, det er lidt [?]. Det er en hel Katastrofe 

med Græsmarkerne, hvor er det dog ogsaa underligt, vi ikke kan faa Regn. Min Kørvel er gaaet i 

Blomst, og det er tvivlsomt, om der kan skaffes noget, saa maa det blive Aspargessuppe, men det er 

jo ogsaa godt. Jeg er glad, jeg faar Kogekone, ellers vilde det nu ogsaa være uoverkommeligt. 

Børnene skal spise ved lille Bord, det er en Fest for dem. Nu maa jeg overlade Valpladsen til 

Kirsten, jeg skal til at skrive en Art Dosmerseddel, jeg mener at have husket det hele, men det er 

rart at se det paa Print. Jeg har rigtig og god Rødvin, rigtig Hedvin, dito Cognac og Whisky samt 

Likør, men hvor er det længe siden, jeg har haft nogen, saa skal det være Gilde o.s.v. Naa, saa en 

kærlig Hilsen til Jer alle, hils Johs, naar Du skriver og Tak for Hilsenen. 

Mor. 

Helle, Knud, Kjeld og lille Hanne Thorborg, er det ikke en pæn Samling Navne. Paa Fredag gaar 

Flaget til Tops, naar Konge forlader Diakonissestiftelsen, havde jeg to, kom de op ogsaa, det er paa 

Opfordring af en Læser af Nationaltidende, en pæn Tanke. 

 

Tante Ebis til mor 

Frederiksberg Allé 44 

17 Dec. 1942 

Kære Grete, 

Jeg er meget rørt over, at Du og Din Mand vil have mig til at staa Fadder til Eders lille Dreng; det 

kan Du tro, jeg meget gerne vil, og jeg takker Eder mange Gange, ogsaa for den herlige Indbydelse 

til Middag d. 10 Januar Kl. 6. – Gid I nu maa faa en rigtig dejlig Jul,- det ønsker jeg oprigtigt, med 

mange hjertelige Hilsener! 

Din hengivne Ebis. 
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Grete til Johs på besøg i Skoven 

Søndag [20/12 1942] 
Kære Snuser! Nu skal jeg alligevel være rar og skrive lidt til dig i din Udlændighed. Jeg var paa en 

længere Expedition i Gaar, jeg fik Staalhesten pumpet, og det var som Genfødelse af sidde paa den 

igen. Først rullede jeg til Frk. Fiehn efter Sæben, og det er som sædvanlig noget af en Oplevelse, 

hun er herlig,  jeg tror det gaar mig som dem, der har været Soldater, mens de er i det, finder de det 

rædsomt, men bagefter er det Verdens største Oplevelse. Jeg spurgte til hendes Flæsk, det var paa 

Vej fra Møen pr. Cykle, men det skulde jo med Færge, saa hun var spændt paa, om det gik. Men 

ellers var hun temmelig fortvivlet, da Smaasaar, som Lillebror ogsaa havde lidt af, er blevet hel 

Epedimi dernede, men det er ikke alene der, de har det ogsaa andre Steder, f. Eks. paa 

Fødselsstiftelsen. Hun har baade haft Kredslæge og Hudspecialist dernede. En Kvinde, der skulde 

have haft Barn der, havde meldt fra, fordi hun havde hørt om det. Alle de Voksne var blevet podet, 

og saa havde det vist sig, at en af Sygeplejerskerne, der var kommet fra Brønderslev Sygehus, hvor 

det ogsaa optraadte, havde Smitten i Næsen. Hun var interesseret i at høre, at jeg paa saa kort Tid 

havde Lillebrors kureret ved Zinksalve, der brugte de uden Resultat Lapisvand. Saa jeg har maaske 

lært hende noget. Da jeg skulde til at gaa, sagde jeg, at jeg var paa Vej til Raadhuset efter Drengens 

Mel-Kort, saa foer hun op, om jeg vilde tage hendes Taloner med derned, de var ganske vist 

hverken talt op eller ordnet. Saa slog jeg Rumpen i Sædet igen og hjalp hende, saa det blev en 

længere Visit. Forøvrigt lovede jeg at ringe til hende, hvad Jernbanekoks kostede, og hvor man fik 

dem, saa snart du kom hjem, hendes Brændsel er ogsaa en Kæmpe-Spekulation, hun brugte for 

6000 Kr sidste Aar. Intet Under hun straaler under Veers Musik. Jeg fik 3  Hvedemel, og faar 

altsaa samme Portion paa de nye Kort, men de strækker jo over 3 Maaneder, saa inden Udgangen af 

dem, gør han nok Krav paa det ene  til Semule. Saa var jeg hos din Mor. Stor Gensynsglæde, jeg 

kunde overhovedet ikke se Forandring paa hende, hun var i glimrende Humør, og som hun dog er 

optaget af den Dreng. Helle har tegnet det mest henrivende Rødkridtsbillede af ham, det ligner ham 

saa glimrende, selv vores lille Hak er med, og det ser bedaarende ud i Rødkridt. Helle har lige talt 

med Judithe, og fortalt om Billedet, hun sagde ”maaske engang stor Malermester Helle.” Helle ta’r 

ud med det Kl. 2. Din Mor var ogsaa ved at flyde væk over Knud, han havde medført en 

Chocoladestang fra Marie Svendsen til hende, den Aften, han var der. Lillebror har taget 70 g paa 

fra Torsdag, det er jo helt pænt. Helle havde Kurven oppe i Badeværelset i Gaar og klædte ham af 

til Bad og klædte ham paa igen, og det gør hun med en Færdighed, som nogen Sundhedsplejerske. 

Saa har hun gjort en ny Opdagelse, naar han vræler paa højeste Gear, lukker hun op for Radioen, og 

saa tier han bomstille, saa nu er vi ikke i Tvivl om ”maaske stor Musikmester Karsten engang.” Han 

har sovet fint i Nat. Kjeld ligger ogsaa i Dag, han hoster, saa det er forfærdeligt, jeg tænker ikke han 

kommer i Skole før Juleferien. Det er et mægtigt Nummer, der skal laves til Afslutningen. Det er 

Tableauer, hvortil de har lejet rigtige Dragter, Helle skal læse Juleevangeliet op, dog i eget 

Kostume, hvis Lillebror ellers er stille, lister jeg ned og ser paa det, det er saa længe siden, jeg har 

optraadt paa Skolen, at jeg vel faar Tilgivelse for Frækheden. 

 Ældas Elskelighed er grænseløs, og jeg maa sige, hun arbejder som en lille Hest. I Gaar fortalte 

hun mig, at hun har faaet Plads i Byen fra 1. Jan. Men  jeg har paa Fornemmelsen, at hun har drejet 

mig en Knap med et Smørmærke. Jeg blev pludselig krævet for et i Hansa, min unge Pige var 

kommet til at tage et Sukkermærke med i Stedet for. Der er jo ikke noget med ”at komme til at 

tage”, da jeg altid giver hende Mærker, og hun har da heller ikke mælt om det, før jeg nu sagde det, 

men det opklares jo ikke. I Gaar ringede der en Nielsen og vilde tale med Frk. Birk, mener De ikke 

Brink”, sagde Knud. Da hun saa kom, var han væk, og hun grundede stærkt over, hvem den Nielsen 

kunde være. Da hun saa hørte, at han spurgte efter en Frk Birk, sagde hun, ”naa saa ved jeg godt, 

hvem det er”, mon hun ogsaa ta’r Navneforandring engang imellem. Ovnen brænder godt, men jeg 

passede nu hellere Trillinger end den, om jeg havde Valget, man skal jo derned hver Time. Jeg har 
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haft Brev fra Ebis, som du ser her, og jeg siger dig en Ækse Chocolade fra Tante M. noget saa 

imponerende. Den er nu i al Stilhed sat væk til Helligdagene. 

  Vi havde et rædsomt Vejr i Gaar, mon I ikke var forsinkede af Taagen over Storebælt, det endte i 

Pladderregn. Lillebror laa over en Time vaagen i Gaar Aftes og kiggede, han suttede paa sin 

Langemand, det saa saa sjovt ud, det er ganske tydeligt, han følger os med Øjnene. 

  Her er ogsaa Brev fra Stensballe, der kort og godt melder, at han fik Sækkene franko fra 

Rasmussen, saa der er ingen Efterbetaling. Jeg tror han er en uhøflig og ubehagelig Herre. Saa er 

her maskinskreven Julehilsen fra Nørgaard Jørgensen, ellers ingen interessante Brevskaber. 

  Du maa sige til Merete, at jeg ved, jeg skylder hende Brev, saa det er forfærdeligt, men har hun 

glemt, hvad en Lillebror ta’r af Tid i en Husholdning, saa maa du opfriske hendes Hukommelse, og 

nu har du jo fortalt alt, hvad her er at fortælle. Saa hils dem allesammen. Mor skrev i Gaar, at Poul 

havde sat Næsen op efter at være med til Barnedaab omkr. d. 25. Jan. Han maa jo være gal, om han 

ta’r fra Grete paa det Tidspunkt, helt herover. Saa havde jeg rigtignok en anderledes omsorgsfuld 

lille Mand. 

Ja, saa er Posen tom. 

Mange Hilsener fra os alle.  

Din Snuser. 

De giver os stadig Berlingeren i Stedet for Politiken. Jeg har faaet et sødt Stella-nova Billede af 

Nille i Balletkjole og et af begge Børnene, Lasse ser ud til at være en dejlig Dreng.   

 
d. 6 Januar 1943 

Aarets største Begivenhed indtraf d. 25 November, da vores lille bitte Bror kom til Verden 
paa Frk. Fiehns Klinik. vi havde ventet længe og spændt, og var egentlig saa temmelig 
indstillet paa en Lillesøster, men han snød os, men vi tilgav ham hurtigt, han har en stor 
brun Paryk og han vejede 320 g. Jeg har lige været paa Kirkekontoret for at faa ham 
indskrevet til Daab paa Søndag saa endelig er det Slut med Diskuteren Navn, og saa var 
Karsten det allerførste, vi bestemte, men der har været mange andre paa Tapetet. Vivi 
skal bære ham og Fadderne er Ebis, Kirsten, Bod og Jørgen.  
  Men Aaret har været langt, og der er løbet noget Vand i Stranden siden jeg sidst skrev, at 
nu drog vi til Kahytten. Der oplevede vi den mest hundekolde Sommer, vi var der knap en 
Maaned, Børnene nød Kammeraterne deroppe, men jeg nød ikke Sommeropholdet sidste 
Aar, jeg haaber paa bedre Tider nu i 1943. Vi skal have Huset udvidet, og gaar det efter 
Planen, skulde det være sket til Paaske. 
  Ellers gaar Livet uden synderlige Afvigelser, Helle maser paa i Realen, men interesserer 
sig mest for Lillebror, hun har passet ham med Af- og Paaklædning og Bad to Dage, hvor 
jeg har ligget i Sengen af Forkølelse. Kjeld er stadig Familjens Vittighed, han kan ikke 
holde Øjnene aabne om Aftenen, det har forfulgt ham, fra han var saa lille, at han tit 
fandtes sovende før Sengetid under Johs Skrivebord i Poterne paa Don. Forleden var han 
da ogsaa faldet i Søvn her paa Sofaen, saa vækkede Helle ham, og han kom over Ende 
med det mest fjogede Blik, smilede huldsaligt og sagde ”Fa-pe-te-ba.” Det er blevet 
Slagord i Familjen. 
  Vi har ført en meget stille Jul, vi var alene Juleaften for første Gang. Farmor ligger stadig 
paa Hospitalet. Nytaarsaften var Margrethe, hendes Søster Helene, Vivi og Grete Holm 
her til ”halv 12”, spillet om Gevinster. 
 

Karstens Daab d. 10-1-43. 
Farvi bar ham og hans Faddere var Kirsten, Ebis, Bod og Jørgen. Han blev døbt Kl 11½ i 
Gentofte Kirke og blev kørt dertil i Barnevognen, det var hans første Køretur i den. Johs 
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filmede ham herhjemme i Dagligstuen, saa vi forhaabentlig senere kan se ham i 
Daabskjolen. Middagen var Kl 6, og vi fik Aspargessuppe – Oksefilet – Ostepind og 
Æblekage. Nicolaj døbte ham. 

 

 
 

d. 2-2-43 
Den 27. Januar var der engelske Flyvere over København. De nedkastede Bomber over 
Sukkerfabrikken og Burmeister. Vi hørte ikke noget til det herude, men Johs sad i 8-Toget i 
1½ Time udenfor Gentofte og Kjeld i Beskyttelsesrum paa Statsskolen, hvor han var til 
Dans. Han var saa ophidset, at han mødte inde hos mig om Natten Kl 2 og sagde at han 
ikke kunde sove for al den Luftalarm. Jeg prøvede forgæves at forsikre ham om, at de var 
afblæst for længst, han endte i Johs’ tomme Seng ved min Side, han er flygtet ind i 
Gæsteværelset for at faa Ro for Lillebror. Næste Morgen var det ganske vist, fordi hans 
Pyjamas var lille og han frøs i sin Seng, at han var landet inde hos mig, det gælder om at 

holde paa Mandfolkeværdigheden. Karsten smiler og vejer næsten [?] . 
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Grete til Johs og de store børn før deres afrejse til sommerhuset 

[Krumstrup] Tirsdag [20/4 1943] 

Kære Johs, Helle og Knud! Jeg synes, det allerede er Evigheder siden, jeg rejste hjemmefra, og saa 

er vi dog kun kommet til Tirsdag Formiddag, og jeg tænker voldsomt paa jer, der nu skal til at 

starte. Vi havde, som jeg sagde, en aldeles glimrende Rejse, langt over Forventning, Karsten sov fra 

Roskilde til Korsør, i Roskilde benyttede vi Standsningen til tør Ble og Flaske. Vi ventede i Korsør 

til allersidst, og saa opholdt vi os først lidt paa Mellemdækket op ad et lille Rum, hvor der stod 

”Postrum” over Døren. Der ud af kom en lille Avisdrenge-Mand, og han tog et Par Klapstole til os 

derinde fra, men saa begyndte Lillebror at tage det høje C, og saa sagde den lille Avismand, om vi 

dog ikke hellere vilde komme ind i Postrummet med ham, og det lod vi os ikke sige to Gange, atter 

blev han tørlagt og faldt omgaaende i Søvn. Der sad vi hyggeligt i lang Tid, saa kom der en vred 

Mand med Tressekasket, om Blik kunde dræbe var vi alle fire døde, men vi er jo heldigvis 

modstandsdygtige. ”De kunde vel ha’ spurgt om det”, sagde han, vi forklarede ydmygt, at vi havde 

faaet Tilladelsen, men at vi selvfølgelig vilde gaa ud, hvis vi ikke maatte være der. Saa viste det sig 

at Drengemanden slet ikke selv havde Lov til at være der, men den vrede brummede saa et eller 

andet, som vi antog for Tilladelse, og sad der lige til vi var i Nyborg, og der holdt Toget altsaa lige 

til Ryslinge. I det Tog indtog Karsten sin anden Forfriskning, havde en Blefuld og vrælede saa det 

ringede, men saa var han ogsaa oplagt til Kur. Vi blev hentet i Bil, det havde øsregnet her hele 

Formiddagen. Mors Kaniner er pragtfulde, her er Varme i hvert Hul i Huset, og Slagtemad i 

Overdaadighed, man tror sig hensat til Førkrigstilstande. Vi ligger alle tre i Mors gamle 

Soveværelse, og Karsten har overhovedet ikke grædt i Nat, saa Kjeldsen har faaet sin Beautisleep, 

han var for øvrigt saa træt, saa jeg tror ikke, han har vendt sig i Nat. Han var oppe Kl 7 i Morges, 

han er i fuld Sving med Børnene, jeg tror, han morer sig dejligt. Køerne kom ud i Morges, og Kjeld 

og Viggo stod bevæbnede paa Broen med Kæppe, for at genne dem derfra, til alt Held kom de ikke 

i Ilden, Kjeld havde nok gjort en køn Figur, om der var kommet en Buko i fuld Galop. 

  Begejstringen er stor over Karsten, han var i Balle i Aftes Kl 4½ og underholdt derefter Familien 

til Kl 8, og han var noget saa kær. Den lille i Fløjen [Per f. 20/2] er en sød lille en, meget lang, men 

egentlig tynd og fin i det, man vilde gætte paa, at han var en Pige. Babbitten kan være i 

Barnevognen, og det er nu en hyggelig Tanke, at han ligger i sit eget. Søs er noget af det yndigste, 

køn og sød, Viggo er en lille sød Bondeunge, han taler saa fynsk, men køn er han bestemt ikke. Jeg 

har talt med Merete i Telefonen, de slagter ogsaa der. Vi skal der til Frokost om Lørdagen og hjem 

til Middag. Bodil ringede i Gaar, at de alligevel tog med Morgentoget i Morgen, saa de kunde være 

her Kl 3. Lasse havde for øvrigt været syg, med Feber, men var feberfri i Gaar, saa nu maa man 

haabe, det holder. Karsten har været i Haven fra Kl 9 i Morges, han lader ikke til at mærke noget til 

Forandringen. De paastaar, at den lille Fejler ved Munden klæ’r ham, Mor synes, det er mindre, end 

hun huskede det, og hans Øjne priser de. Mor havde taget et helt Fad Mælk ind i Gaar, som var 

beregnet til Karsten, ved Siden af stod der en Terrin Suppe, da hun vilde flytte den, hang Terrinen i 

Bordet, og der skvulpede en mægtig Skvat over i Mælken, der var lige til at hælde i Vasken, godt 

det ikke var vores dyre Københavner-Mælk. Og at der var mere, hvor det kom fra.  

  Mors lille Husalf vasker mine Bleer, saa jeg har kun at lave Flasker, saa jeg holder rigtig Ferie. I 

Dag skal vi have sort Pølse og Rabarbergrød til Middag, deres Rabarber er allerede en hel Skov. 

  Kirsten fortæller, at Skov-Petersens lille Dreng slider Søsterens Kjole op, forleden optraadte han i 

lyserød Crop de Bune Kjole, har I hørt noget lignende. 

  Nu glæder jeg mig rigtignok til at høre fra jer, det er vel en skidt Vind for Knud i Dag, der siges, 

den er blevet Nord-Vest, saa kan det blive drøjt nok [at cykle til sommerhuset]. Her skifter Sol og 

Skygge. Ha’ det nu godt alle tre, og glem ikke, der er noget der hedder Strandlyst.  

Kjeld burde have haft Reusere med, men det fik vi nu altsaa ikke. 

Mange Hilsener fra hele Forsamlingen. Jeres Kjeld, Karsten og Grete-Mor. 
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Kahytten tjæres efter udvidelsen 

 

 

Grete til Johs og de store børn i sommerhuset 

[Krumstrup] Torsdag [22/4 1943] 

Kære alle tre! Gid jeg kunde kigge ind til jer og se, hvordan I havde det. I blæser vel ikke væk, for 

naar det er Blæst her, er det vel Orkan hos jer, men Solen varmer nok Hytten op. Her gaar det paa 

det bedste. Natten til i Gaar var her saadan Overflyvning, at vi troede, de tog Taget med, og naar 

man ved, at hver Maskine er ladet med mange Tons Bomber, er det bestemt ikke hyggeligt. Der var 

Alarm i Ringe, det hørte vi nu ikke. Poul var Kl 1 oppe at se til en Hoppe, og da kredsede de over 

Gaarden. 

  Bodil og Co. kom i gaar Eftermiddag, og da var der blevet sagt i Aarhus, at der ingen Overfart var 

over Storebælt, og senere kom der Telefon fra Børge, at han var naaet Ringsted, Toget gik ikke 

længere, og ingen vidste, hvornaar der var Haab om Fortsættelse. Han tog fra Kbh. ved 12-Tiden, 

og naaede hertil Kl 1 i Nat, men det var endda naadigt sluppet. Der havde været Alarm i Kbh. fra 

12-4, det har vel nok været hyggeligt, og sporløst er det jo heller ikke gaaet over Landet. Naa, 

Dillerne kom godt hertil, Nille er en bedaarende lille Pige, køn og sød, og Drengen er en Kleppert 

uden Lige, det er ikke fordi han er for tyk, men han er saa stor, han har Træk saa store, at jeg aldrig 

har set noget lignende paa et lille Barn. Karsten, der var saa stor ved Siden af lille Eggertsen, er 

skrumpet ind til en ren Prik. Han er fuld af Liv og Humør, køn er han ikke, men en dejlig Dreng. 

Karsten befinder sig glimrende, i Gaar havde vi saadan et dejligt Vejr, vi sad hele Dagen ude i 

Gaarden, og Karsten var ude fra 9-4½, selv sin Mad fik han serveret derude, og han laa i 

Sprællebukser med Benene i Vejret. Kjeld morer sig, i Gaar var han med ”Hestevogn” i Sødinge 

med Skinker, der skulde i Røg, i Dag kører han Roer ind i Trillebøer til Køerne, vi ser ham kun til 

Maaltiderne. Han gik i Seng Kl 9 og sov til Kl 8 i Morges. Da Lillebror begyndte før 6, lagde jeg 
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ham ind paa Sofaen i Dagligstuen, der sov han videre, og vi andre med ham. Der er kommet et lille 

Føl i Nat, her er tre i Forvejen. Viggo mødte inde hos mig i Gaar Morges ”go’maaren Faster Grete, 

der er saa’en et skønne Vejr, jeg skal jave Kyerne paa Græs”, han taler saa fynsk, saa I ikke gør jer 

Begreb om det. Han lod en lille en gaa, hvilket Mor bebrejdede ham, saa sagde han: ”Jamen, 

Farmor, jeg vidste ikke jeg havde den, jeg skulde ha’ haft 500 Kr, hvis jeg skulde ha’ fanget den.” 

Kan I huske, Bodil skrev, at de havde faaet stjaalet en Hundehvalp? Nogle af deres Bekendte havde 

faaet en af samme Kuld, og den forsvandt samtidigt. Den anden Hunds Ejer havde faaet opsnuset, at 

en Hvalp af den Race var om Bord paa et tysk Skib, det viste sig saa imidlertid, at det var en Tæve, 

og saa ringede han til Dres, om det saa ikke var hans. Dres drog til den tyske Havnevagt, og efter 

megen parlamenteren fik han Lov at gaa om Bord, og Hunden blev lukket ud, og den foer hen til 

Dres og hoppede op ad ham, og saa fik han den skam, men den var saa haandsky, at den var helt 

ødelagt, og saa fik en tredje den, som havde haft en Søster til den, og som var blevet kørt over 

(Hunden altsaa), de skulde ikke bruge den til Jagt. I kan ikke tænke jer, hvor lille Eggertsen pludrer, 

mere end Karsten, Munden staar stille paa ham, naar man underholder ham, det er en yndig lille 

Dreng, jeg maa sige, at det i det hele taget er en sød Samling Børn. Her kan man i Brugsforeningen 

faa dejlig store Appelsiner til 28 Øre pr Stk., men kun 4 ad Gangen, bliver der Mulighed for det, 

maa jeg se at faa nogen med hjem, men glæd jer ikke for tidligt. 

  Esther Petersen er blevet skilt, hendes to Børn er hos Fru Petersen og Nr. 3 hos Frits Petersen, 

Manden brugte ikke alene, hvad han og hun tjente til Drik, men ogsaa hvad Børnene havde i 

Sparekassen, det er en rask Politibetjent. Meretes unge Piges Far er død, de havde jo faaet dannet 

ung Pige i Huset, saa nu er hun rejst hjem i det Uvisse, Merete er da ogsaa uheldig. De kommer her 

fra Frokost i Morgen. Bodil bliver hjemme fra Kirke [under Pers dåb] og passer Børn, alle vi andre 

skal derop. Det bliver vist ingen Nydelse, det skal være den forfærdeligste Præst, han var saa ung, 

da han fik Embedet, at det er gaaet ham paa Nerverne, saa hans Plads nærmest er paa et 

Rekreationshjem. 

  Men vi svælger altsaa i Mørbradbøf, Ribbenssteg, Medister o.s.v., men det er maaske Synd at 

fortælle jer, det er vidunderligt at spise fremmed Mad. 

Nu haaber jeg snart paa Livstegn fra jer. 

Mange Hilsener til jer alle tre fra os tre her. 

Jeres Grete-Mor.  
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Fra Pers barnedåb: Poul, Mogens, mormor, Bodil, Dres. Børnene er Viggo og Ida.  

 

 

 

Grete til Johs og de store børn i sommerhuset 

[Krumstrup] Lørdag Aften [24/4 1943] 

Kære alle tre! Tak for Brevet oppe fra Kahytten, og naar I saa faar dette, er Herligheden forbi for 

jeres vedkommende. Jeg haaber, I finder Udsigten 28 med Skorstenen opad. Det var rædsomt for 

Knud med Modvind hele Vejen, men saa gaar du ikke paa den en anden Gang, og saa Strandlyst, 

der var lukket, naa, men I har jo nok klaret jer alligevel, og da Æggekagen endte vellykket, kom 

Helle vel til Bevidsthed om, at der til denne Spise skal 2 spiseskefulde Mælk pr. Æg og ikke 

Kopfulde, jeg jamrede ved Tanken.  

  Naa, men vi har faaet en lille Per i Familien, Barnedaaben gik glimrende. Men I gør jer ingen 

Forestilling om en Gudstjeneste, det er alligevel det værste, jeg har overværet, det Skind, vi svedte 

paa hans Vegne. Børnene kom med Daabsbarnet, og Viggo fortalte med høj Røst, at han ingen 

Overtøj havde paa, det var det, han var mest optaget af. Saa kom vi hjem, og Mogens og Merete var 

kommet, og vi fik en fin Frokost, Spegesild, Skinke med Spinat og koldt Bord. Hvor var Vejret dog 

dejligt, lige til Puslingerne skulde i Seng, og vi andre klædes om. Vi var 17 til Middag, den var fin, 

vi fik Suppe, Fiskefilleter med Champignonsauce, Oksefillet og Karamelrand med frossen Fløde. 

  Hele Børneflokken var artige og rolige, først Kl 11 meldte Karsten sig, han fik sin Kamillete, og 

tænk jer, jeg faldt i Søvn paa min Seng, mens jeg holdt Flasken, og vaagede ½ Time efter, ved at 

Bodil var paa Jagt efter mig. Ellers havde jeg sovet, til Karsten havde givet Lyd næste Gang. I Dag 
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har vi været hos Pillerne. Nej, hvor har de lavet om; uden for deres Hoveddør er bygget et lille 

Vindfang, eller hvad jeg skal kalde det, det er en hel lille extra Entre, og indenfor er der mellem den 

og den gamle Entre, lavet Bue, det er meget smukt, og Stuerne er pragtfulde, Spisekammeret er 

blevet Anretterværelse, saa der  derigennem er Forbindelse med Køkkenet. Børnene var søde, Pille 

er blevet lang og tynd, det klæder ham. Ole er jo nok den mindst spændende af de tre, den bitte er 

grinagtig, men jeg synes, Billedet vi fik til Jul er stærkt forskønnet, jeg kan ikke rigtig se, at han 

skulde være køn. De har faaet Jumpe og lille Islænder, og hele Børneskaren var alene paa lang 

Køretur gennem Skoven. Der var baade Lam og smaa Gæslinger at beundre, og et gevaldigt 

Svinebord nød vi. Hvis man kunde spise paa Forskud, skulde jeg ikke have Mad den næste Maaned. 

Mogens viste en af sine Film, der var udmærkede Billeder imellem. Men der er det mærkelige, at 

han ikke kan faa sit Apparat til at gaa hurtigt nok, saa flere af Billederne var uklare og af den 

Grund, og Figurernes Bevægelser helt vanvittige at se paa, særlig af en Skovarbejder, der fældede et 

Træ, var Arbejdstempoet komisk. Nøddehegnet i Enden af Haven er fældet, saa man kan se ned til 

Gaarden, og til næste Aar skal hele Haven endevendes, der skal være Græsplæne lige oppe fra 

Huset og ned til Vejen, og der hvor Haven ender skal laves et Stengærde, paa den anden Side 

Gærdet skal Faarene gaa, og det eneste Bed, der skal være i Haven er et bredt Staudebed i Enden af 

den op mod Gærdet. 

  Bodil og Dres skal have Sommerpensionærer, tre ældre Damer, men en ad Gangen fra 3. Juni. De 

skal give 7 Kr om Dagen, to skal de have i 14 Dage og en i tre Uger. I Morgen skal de til Bryllup, 

saa skal vi passe Børnene, jeg tænker Nille tuder Spande, naar de drager af, hun har været tudende i 

Dag, fordi hun kom for sent i Seng i Aftes. Grete passede alle tre Babyer i Dag, mens vi var væk, 

men Karsten havde ikke sagt et muk. Han er utrolig skikkelig, han ligger herinde om Aftenen til Kl 

7, saa sover han saa snart, han bliver langt ind. Nu er jeg meget spændt paa at høre jeres Oplevelser. 

Stakkels Hans Chr., der har faaet Cyklen stjaalet, og Eggert, der laa med [?]den Mandler, det var en 

rar Maade at fejre Paaske paa. I Dag har vi haft lidt Regn, vi fik en veritabel Tordenbyge, mens vi 

kørte hjem. Men nu er det klaret igen. Jeg vil haabe, I har været lige saa heldige som vi med Vejret. 

  I skulde se en pragtfuld Kjole, Merete havde paa til Barnedaaben, jeg har næsten aldrig set noget 

saa henrivende. Den var musegraa, eller noget lysere med Broderi. 

  Kjeld morer sig godt herovre, han og Pille faldt straks i Slav, Kjeld er da stadig lidt længere end 

Jørgen. 

 Lille Per fik tre Servietringe, et fra Aarhus, et af Pillerne og et af Inspektør Jensen, to Æggebægere, 

to Rustfritallerkener, saa nu faar de travlt med at bytte. 

  Han er saa sød, det lille Væsen, man hører ham bogstavelig talt aldrig. Jeg tror, I kan se Karsten er 

vokset, men han er egentlig ikke blevet mere snakkesalig, han siger ikke engang agy saa tit mere, 

men i Dag rejste han Hovedet fra Puden, da han fik fat i en af mine Fingre. 

  Saa ved jeg ikke mere. Sig til Kirsten, at hun paa Onsdag lægger det Tøj i Blød, der er snavset, 

ogsaa det i den graa Puf, og I skal skifte Undertøj, saa det kan blive vasket. Onsdag skal hun pudse, 

og Torsdag gør sit Værelse rent, men det har jeg sagt, men I kan jo godt huske hende paa det. 

Mange Hilsener til jer alle tre + Tik. 

Jeres Mor. 

Hilsen fra de to K’er. 
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Kjeld og far spiller skak 

 

d. 27 Maj 43 
Kjeld fik 5,55 til Mellemskoleprøve og kom op i Statsskolen, jeg har indmeldt ham i Dag. 
Karsten kan rejse sig, naar man giver ham to Fingre. Hans Halvaarsfødselsdag fejrede vi 
med Kager til Aftenkaffen. 

6-7-43 
Saa er Helle færdig med Skolen, hun fik Realeksamen med 6,80 – mg. Den 2 Juli rejste 
Frøken Jensen med de tre store og Tikki til Kahytten, Johs, Karsten og jeg følger efter i 

Morgen. Karsten vejer 17 1/4  og er for det meste et skikkeligt Barn, han er ikke særlig 
fremmelig, han ved ikke, hvad et Par Ben kan bruges til endnu, men han har længe kunnet 
sidde ret uden Støtte. Han spiser Øllebrød, Kartoffelmos med hakket Grønkaal eller 
Tomat, og Vælling og Havregrød. Han rager Alt til sig, der kommer inden for Rækkevidde, 
forleden Voksduget paa Spisebordet, saa vores sparsomme Sukker fløj ud i Lokalet. Han 
sover hele Natten, og Flasken er helt aflagt. Efter Amatørbilleder af Pille i samme Alder, 
ligner han ham meget, mere end nogen af de tre her. 
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7-8-43 
I Gaar Aftes kom vi hjem fra Kahytten, hvor vi har haft en udmærket Ferie. De tre store har 
foretaget lange Cykleture med de unge deroppe. Karsten var sød, han var fire Gange i 
Strandbad og paa sin 8 Maaneders Fødselsdag opdagede vi, at han kunde staa til Støtte i 
Benenden af sin Seng. D. 2. Aug. fik han den første Tand. 
  Ungdomsflokken var en Dag paa Odden, hvor de spiste deres medbragte Mad hos Carl 
og Mette. Helle gik paa Ho’det i Odden Havn med alt Tøjet paa, saa hun kom hjem iført 
Udtog af Drengenes Tøj. De var til Asfaltbal i Nykøbing, hvor de lod Eggert Oppermann 
efterlyse i Mikrofonen, - som en lille Dreng, der var blevet væk. Tora Bjerk boede hos os i 
8 Dage. 
  Helle, Knud og Kjeld cyklede hele Vejen hjem paa 5 Timer. Det var Knuds 9. Tur den Vej, 
de andres første. 

d. 6. Sept 1943 
Helle var paa Fyn i Slutningen af August, hun og Mor, der skal være hos Kirsten til noget 
efter Barnet er kommet, fulgtes ad tilbage, og kom lige i sidste Øjeblik d. 28 Aug. inden al 
Ting blev standset. Paa Grund af Sabotage besatte Tyskerne alle Kaserne o.s.v., og d. 29 
blev der erklæret Undtagelsestilstand i hele Landet, det har vi endnu. Ingen maa færdes 
ude efter Kl 21.  
  1 Sept. begyndte Helle som Assistent i Messiaskirkens Børnehave for 35 Kr om 
Maaneden fra 10-2. Efter to Omgange Roskildesyge har Kjeld faaet Gulsot. Jeg laa selv af 
Roskildesyge i 8 Dage. 
  D. 4 tilbragte vi 2 Timer i Kælderen, Karsten i Barnevognen, han var henrykt og et 
virkeligt oplivende Moment dernede. 
 

Knuds Konfirmation 10 Oktober 1943 
Gæster: Hr og Fru Møller, Carl og Mette, Vivi, Adda, Margrethe, Børge og Mor (Helle var 
syg). 
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Gaver: 
Af farmor   Sølvspiseske og Gaffel 
Af Vivi  Skrivebordslampe 
Af Morbrors Skrivebordslampe 
Af Adda  hæklet Slumretæppe 
Af Bodil  Bog om Radioteknik 
Af Kirsten  Skriveunderlag 
Af Mor  Skrivebord 
Fra Addas Børn Bog 
Fra Krumstrup Bog om Radioteknik, som han byttede til 2 Spil Bridge 

og saa fik han ogsaa Sølvmanchetknapper derfra. 
Af Kjeld og Karsten Svingbor 
Af Bjerks  Gavekort paa 10 kr 
Af Holger  50 Kr 
Af Brummerstedts Blomst 
Af Margrethe Bog om H.C.Andersen 
Af Møllers  Bog  Himmerlandshistorier 
Af Carls  En Fyldepen 
Af Helle  Kongemærket 
Af os  Et Ur 
 
Vi havde det dejligste Vejr og gik til Kirke. Mor var vores eneste Frokostgæst. Kirsten kom 
ikke, hun turde ikke rejse med den lille, og Farmor havde ikke Mod til at blive baaret ned 
ad Trapperne. 

 
13/10 

Helle har Gulsot, Kjeld havde det tre Uger fra Slutningen af Aug. 
10/11-43 

Helle laa 4 Uger af Gulsot, hun er lige begyndt i Børnehaven igen, hvor hun blev modtaget 
med stor Jubel, en af Børnene havde faaet en Killing, der var blevet døbt ”Frøken Helle”. 
Karsten gaar ved Hjælp af to Hænder, han siger ”Vaa”, til Tikki, det er det eneste 
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Familiemedlem, han kender af Navn, ”Hvor er Vov-vov”, saa kigger han ned paa Gulvet. 
Han var en lang Tid renlig om Natten, men det er gaaet baglæns den sidste Tid. 
 

25 december 1943 
Efter en Trængselstid hvor Karsten havde Ørebetændelse og blev punkteret paa begge 
Ører, oprandt en glad Juleaften i Gaar. Først var han helt stum af Betagelse over Træet, 
saa jublede han, og han var ikke til at stoppe i at danse om det, vi maatte trave rundt til 
baade ”glade Jul” og ”det kimer ” foruden naturligvis ”højt fra Træets”, d. 20 gik han sine 
første vaklende Skridt fra den ene til den anden, allerede i Dag gaar det meget bedre. Han 
var ude at køre for første Gang i Dag efter at han har været syg, vi har haft en rædsom 
Taage, men i Dag var det klart. 

30-12-43 
I Forgaars var vi i Virum og da vi har Spærretid og skal være hjemme Kl 8, beregnede vi at 
tage Toget Kl 7,31 fra Virum, da vi saa mødte paa Stationen, var det sidste Tog gaaet Kl 
7,11, vi forsøgte at faa Bil, men forgæves, saa maatte vi gaa tilbage til Børge og Kirsten.  
  Knud var den eneste, der slap hjem, han var paa Cykle, saa jeg startede med at ringe til 
ham, han skulde sove inde i min Seng for at passe Karsten, og vi andre spredte os paa 
Ottomaner og Senge med Tøjet paa. Næste Morgen stod vi op sammen med Børge, der 
skulde med Toget før Kl 6. Jeg rystede klæ’erne i Lave og Kradsede Haaret paa Plads, 
saa bemærkede Kjeld ”Nu mangler du kun at lette Ben, saa har du gjort ligesom Tikki.” 
Herhjemme var Karsten vaagnet Kl 2 og havde skraalet i 2½ Time, fordi jeg ikke var her. 
 

6-1-44 
Karsten begynder at blive saa morsom, han har været længe om at lære de forskellige 
Kunster, men lige paa én Dag begyndte han at klappe Kage – sko Hest o.s.v. I Gaar sad 
han med en Ble om Halsen og spiste Havregrød, saa sagde jeg noget med Kage, og 
straks begyndte Hænderne under Bleen at klappe. I Dag sagde jeg til ham ”Din lille Finke”, 
saa begyndte han at vinke. I Nat var vi i Kælderen p. Gr. a. Luftalarm. 

19/1-44 
Karsten er blevet vaccineret mod Difteri. Naar han klapper Kage, ser det ud som han 
vasker Hænder. Han ved, hvem Far og Mor er. 

25/1-44 
Kjeld er indmeldt i Gentofte Skoles Idrætsklub, og i Forgaars var han til Orienteringsløb i 
Hareskoven. Han kom hjem saa beskidt at baade han og hans Tøj maatte i Ballen. 
  Helle har gaaet til Maskinskrivningskursus og mangler nu kun nogle Timer, for at være 
udlært. Det er hos en Fru Winstrøm paa Rebeccavej. Nu skal hun begynde paa et 
Modeller og Tegnekursus paa Vestervoldgade to Gange om Ugen. Det bliver lige fra 
Børnehaven, som hun har været hjemme fra i 10 Dage, da den har været lukket paa Gr. a. 
Skarlagensfeber. I Dag er hun til Kandidatgilde hos Staggemeiers til Ære for Bod. Festen 
er fra 3, da vi har Spærretid Kl 8. 
  Karsten skal snart til Undersøgelse for Polypper, vi er sikker paa, at han heller ikke er 
sluppet for dem.  

27-1-44 
Karsten fik taget Polypper ud i Dag hos Dr. Bech Mathisen, han bor ved Karen Wolff, saa 
jeg kørte ham frem og tilbage i  Barnevognen. Det var en væmmelig Omgang, han er 
meget urolig i Aften. I Gaar var han første Gang i Virum, Poul har boet her to Nætter, han 
var med, og Mor bor der. Han stod paa Tæer og kiggede ned i Vuggen til Lene og sagde 
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”Vaa” (Vov). Paa Vej til Toget fangede jeg en Kattekilling og satte op i Vognen til ham, 
”Vaa”, sagde han henrykt, og som han vrælede, da vi maatte lade den løbe. 
  Kjeld har lige ved Aftenkaffen spurgt Johs ”Far, ærlig talt, har du ikke haft en Elskerinde 
før Mor”. 

20 Marts 44 
Karsten er jo den, der udvikler sig mest her i Familien, han er ikke nem at passe paa i 
Øjeblikket. Det er snart noget siden, han har været i Kravlebur, det gør ikke meget Gavn, 
en af de sidste Gange, han var anbragt i det, havde han brugt det som en Slags 
Gangkurv, og havde marcheret rundt i hele Stuen, hvad jeg kunde spore, fordi han havde 
hugget en Daase med Blomstergødningsstifter, som han havde faaet Laaget af, havde 
suttet paa, og traadt paa, saa baade han og Gulvet saa farlig ud. Han kan sige Jar (Far), 
Bu, Pru, og en Blomst kalder han en A fui. 
  Han gaar i Gaa-Selen op til Ibsensvej, men det er en Taalmodighedsprøve, for Turen 
skal helst gaa snart den ene Vej og saa den anden. Han danser ”jeg gik mig over Sø og 
Land”, men kan kun trampe med et ene Ben. 
  Helle havde efter mange Overvejelser besluttet at melde sig ind paa Frøbelseminariet for 
at blive Børnehavelærerinde, det begynder 1. Sep., men saa viste det sig, at Eleverne 
først bliver antaget, naar de er 18 Aar, og saa er der 1½ Aar til, hun kunde begynde, saa 
det har hun opgivet igen. Nu har vi hørt saa meget om en Maler Rannow, der giver 
Undervisning i Tegning, og nu tænker vi paa, at hun fra Sept. skal gaa hos ham. Det er 
daglig om Formiddagen til c Kl 3. 
  Hun var forleden med Fru Jensens Student Lundsager til Middag paa Grønningen, det 
var Studenterscenen. Samme Lundsager hjælper Fru Jensen med Fyring, Gulvvask o.s.v. 
mod at have Værelse, Lys og Varme, og Fru J. elsker ham højt, men han er saa 
skrupkedelig, og det vil Fru J. prøve at hjælpe paa, ved at faa ham forelsket i Helle, hun 
var derovre med nogle Mærker forleden, blev kraftigt opfordret til at komme og spille for 
ham, han er Ejer af et Klaver, som han kun kan spille med een Finger paa. – Hun har to 
Gange været ”Legetante” for et Par Børnehavebørn til deres Fødselsdage, formedelst 5 
Kr. pr Gang, men det morede hende nu ikke. Aldo Eggers gaar til Undervisning hos 
Galster og Holbøl en Etage under, hvor hun gaar og tegner i Øjeblikket, de traf hinanden 
forleden Dag, og lagde større Planer for Paasken.  

2-4-44 
d. 30-3 var Kunstmaler Rannow herude for at se Helles Tegninger. Helle vil saa gerne 
tegne hos ham, naar hun holder op med Børnehaven, og vi vilde gerne høre hans Dom. 
Han var meget imponeret over hendes Modeltegninger, han sagde, at hans egne første 
havde ikke været saa gode som hendes, men han var ikke imponeret over hendes frie 
Tegninger, saa han mente ikke, hun vilde egne sig til at blive Illustrator. Tegning er det 
eneste, hun har Lyst til rigtig, saa vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med hende.  
  Karsten er uhyre virksom, forleden stod han paa Ryggen af en Lænestol holdt fast med 
den ene Haand ved Skrivebordet og ragede alt ned med den anden. Han er saa mærkelig 
Adræt, men ikke nem at passe paa, særlig da jeg fra 1. April er pigeløs. Det er et Problem, 
der næsten ikke er til at løse mere. Han har 8 Fortænder og 1 Kindtand. Siger Jar (Far), A 
fui (en Blomst), Vaa (Vov). 
  Kjeld og jeg drøftede hans Fremtidsmuligheder forleden, jeg foreslog Læge, Arkitekt, 
Ingeniør o.s.v. Det kunde han gaa med til, men da jeg foreslog Lærer, sagde han ”Det har 
jeg vist ikke Pære til.” 
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d. 9 April 1944 Paaskelørdag 
I Dag har vi for første Gang kunnet sidde i Skuret i Aar. Vi har fejret 9 April med tre 
Alarmtilstande og 2 Luftalarmer. Onsdag før Paaske var Helle i Folketeatret til Soyas Stk. 
”30 Aars Henstand”, sammen med Aldo, Franco, Mogens, Kirsten Vestbirk og Tora. Aldo, 
Mogens og Tora var her til Frokost Skærtorsdag, og de spiste Middag hos Bjerks. Fru B. 
ligger paa Hospitalet. Kjeld har overtaget Pigeværelset, da det ikke ser ud til, at vi faar 
nogen i Jomfruburet. Han synes, Karsten er ”et oplivende Monument”. Han er meget stolt 
af eget Værelse og paa Døren er anbragt en Plakat med Paaskriften ”Hr Kjeld Thorborg, 
Bank paa.”  

d. 11 Juni 44 
I Okt. da Helle laa med Gulsot begyndte hun at skrive en Bog, som hun fuldendte i Maj, og 
som blev overgivet Martins Forlag, fordi Forlæggeren der, Harald Lund, er Stenograf paa 
Rigsdagen, saa Johs kender ham, han lovede at læse den igennem og give os Besked om 
den d. 9. Juni, da vi skulde være sammen med ham paa en Rigsdagstur. Og de tog 
Bogen, det var frygteligt spændende, og hun blev mere end henrykt, da jeg ringede hjem 
til hende om det. Titlen er endnu lidt svævende. Knud er til Mellemskoleeksamen og klarer 
sig fint. 
  Karsten vokser og gør gale Streger, han har nu ogsaa svunget sin Flaske Blæk, saa nu 
skulde det forhaabentlig være slut for Resten af vor Tid. Han er langt tilbage med at tale, 
men han forstaar alt. Han siger Be-be (Billeder), Pi-pip, go (Sko), pru, vaa, rap, Ma 
(Mand). 12 Tænder. 
  Vi havde tre pragtfulde Pinsedage, saa var Herligheden forbi, Pinsen var 28 Maj, og 
siden har vi haft Regn og Kulde, i Aften sidder vi med Ild i Kakkelovnen. D. 6 Juni 
begyndte Invasionen i Frankrig. 
  D. 15 holdt Kjeld sin Fødselsdag, Gæsterne var Jørgen Bache, Ivar, Steen og Allan, 
Hans Johansen og Erik Friis, (Flemming Gordan glemte det). Den fejredes herhjemme 
med Sækkevæddeløb, Væddeløb med en stor Kartoffel paa en lille Ske, o.s.v. Det var 
meget vellykket. 
  Knud har faaet Mellemskoleeksamen med 7,42, han glider lige ind i Gymnasiet uden 
Prøve, hans Karakterer var mægtig fine. 
  Helle skal til Studenterbal med Eggert Oppermann d. 23 og med Franco d. 26, saa hun 
kommer en Dag senere til Kahytten. Nu har vi endelig faaet Varme. 

24 Juni 44 
Jeg har været til Afslutning i Gentofte Skole, Knud fik Flidspræmie, Ungdommens 
Leksikon, hvori Overlæreren har skrevet ”For Flid og Færden i Gentofte Skole.” Nu kan 
Knuds Børn da se, hvor flittig deres Far har været, men jeg vil komme mine Børnebørn til 
Hjælp og sige, at der har været mere Hjerne end Flid. 
  I Overmorgen rejser vi til Kahytten. 
 
Grete til Johs 

[Lyngen] Lørdag [22/7 1944] 

Kære Snuser! Jeg vil som Merete begynde med ”alt vel her”, selv Vejret, det eneste, der ikke er saa 

vel, er, at Ruth ikke vil have Pladsen, Helle cyklede til Jensens i Gaar, officielt for at fortælle Kylle, 

at Siegsgaards boede her, men ellers for at sondere Terrænet ang. Ruth, hun havde været hjemme, 

men hun vilde ikke et Sted, hvor der var Børn, den lille Idiot, som om hun ikke havde det meget 

bedre hvor der er Børn i Forvejen, hvad skal hun bruge eventuel mere Fritid til hos enlige, men man 

kan jo ikke hale dem til sig ved Haarene, de søde Væsner, det Spørgsmaal kan da tage Livet af en. 
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Jeg ser, at Mødrehjælpen averterer igen, jeg tror, jeg skriver til dem igen, et Spædbarn mærker man 

jo ikke meget til. 

  Jeg var i Vig før 9 i Morges, men det var ogsaa med straalende Resultat, jeg fik baade Skinke og 

Kødpølse til Paalæg foruden det sædvanlige, hakket Kød til ”Hare”, og et stort Stk Flæsk til at 

smelte af, det er ogsaa nødvendigt, da vi har 4  Smør til de nye begynder. Familien Oppermann er 

draget pr. Cykle til Nykøbing til Morgen og skal være væk i Nat, saa Helle er Nelly-Moder, der er 

dog efterladt Mad til den, og hun har gjort Indkøb for dem til i Morgen. Tora er voldsom baade i 

Krig og Kærlighed, hun sneg sig forbi her i Gaar Morges tidlig for at være ene om Mogens, og 

tilbragte hele Formiddagen i Eggerts Ka’lekammer sammen med Drengen, tog hjem til Frokost og 

mødte straks efter igen stadig udenom os, og var der lige til de skulde gaa Kl 3½, jeg tror, hun 

bliver en fyrig Kvinde. Hendes Far sov, da hun kom fra os i Torsdags, men Moderen havde da faaet 

givet hende en Vals, fordi hun kom for sent, og fordi hun altid lod deres unge Pige sidde alene, det 

hjælper jo nu ikke at Fru B. bebrejder ham, at han altid er efter Tora, naar hun selv ikke er bedre. 

Karsten er sød, han har sovet godt i Nat, i Gaar kom han med Skakbrædtet og sagde, med store 

spørgende Øjne ”Jar”? Grete rejser vist nok 1. Aug, officielt, fordi Forældrene savner hende, 

faktisk, fordi den Elskede fra sidste Sommer kommer til Kbh. de første 8 Dage af Aug., og det kan 

hun ikke gaa Glip af. Jørgen Justesen [Solhjem] kom i Gaar, han og Kjeld er uadskillelige, bliver 

Freden imellem dem ved, kunde jeg tænke mig, at invitere Jørgen til at blive her til vi rejser, men nu 

vil jeg se Tiden an. Her var Brev fra Adda, som du maa takke for, og fra Anna, det lægger jeg ved. 

  Helle begik akkurat det samme som Tora i Gaar, dog med knap saa stor Virkning, hun kørte ind i 

Eggert og gik paa Ho’det, han slog sig ikke, men hun skrabede baade Ben og Albu, og Styret var 

vredet, men de kunde selv rette det. Hun fik Cyklen lappet i Vig, og nu er den punkteret igen, nu 

synes jeg snart, at vi maa holde op at ofre mere paa den. Det er ubegribeligt, at Vestbirks ikke 

ordner sig heroppe med et bestemt Hus, naar de alligevel vender tilbage til Egnen hvert Aar, de er jo 

næsten aldrig tilfredse, hvor de lander. Helle havde truffet Hr V. i Vig, mens vi var hos dem i Gaar. 

  Mon du ikke havde en rigtig god Tur i Gaar, hvis du da slap for Regn, i Dag havde det jo været 

bedre, men det bedrer mere. I Gaar var der Billeder af ”Suzanne” i Berlingeren, og minsandten, det 

er hende, den lille mærkelige Skabning i de fantastiske Kjoler og Kasket, som vi har grint af 

heroppe ogsaa sidste Aar, hun er meget dominerende ved Grøntvognen, vi er dybt skuffede. 

  I Gaar Aftes var her roligt paa Lyngen, kun Franco var her, og de spillede Fjerbold. 

  Nu kom Helle fra sit første Besøg i Enebærhuset, hun skulde lægge de indkøbte Madvarer i 

Kælderen, og lige som hun aabnede Døren røg Nelly ud og af Sted, den maa trods Alder kunde 

spore, for det var i Retning af, hvor de var kørt, der foranstaltedes saa en større Jagt, og nu er den i 

Hus igen. Vi har nu Fornøjelse af andre Folks Hunde, nu vi er fri for vores egen. 

  Adda skrev, hun havde faaet Penge af Fru Schøler til en Kone til at gøre rent, dem kunde Fru 

Petersen jo faa for at gaa ned de Gange om Ugen, hun er paa Ibsensvej, til dig og ordne lidt og 

vaske op indtil Fru Sørensen begynder der d. 1. en større Omkalfatring er unødvendig. Hun skrev, at 

der igen var kommet en lille Pige paa Rhoden, jeg vidste slet ikke, at der ventedes nogen, saa har de 

fire, det er da godt den unge Frue er dygtig til det, hun har vel heller ikke saa meget andet at 

foretage sig. 

  Ja, saa ved jeg ikke mere at berette fra Kahytten. Hvor vil du i det daglige ha’ Brevene sendt til, 

Kontor, Rigsdag eller Hjem? 

Hils paa Ibsensvej 

Din Snuser m.m.m.m. 

Stemningen i Hornsyld er ikke høj. 
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Grete til Johs 

[Lyngen] Søndag Aften [23/7 1944] 

Kære Snuser! Alt vel i Kahytten, og saa gik Søndagen med fint Vejr, Karsten er helt tosset i Vandet, 

det generer ham ikke, at Bølgerne slaar hen over Ansigtet paa ham. Han er for øvrigt blevet en 

værre Globetrotter, to Gange i Dag har han været væk, første Gang var han i Darling I og anden hos 

Justesens. Her har du Justesens Billeder, de er morsomme, jeg synes, Franco ser saa barnlig ud, at 

man daarlig kan forstaa, de kun er et Aar gamle. 

  Kære Jar! Hilsen fra Dar-de – (det efterfølgende Vræl, forskaanes du for, han vilde gerne 

fortsætte Skribent-Virksomheden). Der var ikke Tale om, at Karsten vilde være ved Stranden i Dag, 

saa snart han kom op af Vandet, vilde han hjem, og da ingen vilde gaa med, begav han sig alene paa 

Vej over Broen. Saa forbarmede Knud sig over ham, og saa snart han kom til Huset, kravlede han 

op i sin Seng og lagde sig til at sove. Han har ellers drevet en ny Sport i Dag, han fik sin Balje ud 

foran Hoveddøren med lidt solvarmt Vand i, og saa løb han nøgen om og pjaskede og kravlede op 

og af den, det morede ham utroligt, og alt kom ud at sejle, Giraffen og Helles Sko inclusive. 

Dyrlægekonen med to Døtre og en Datter-Veninde har holdt deres Indtog i Knaldhytten, og er 

fortvivlede over at bo der, der er saa beskidt, og i al Husgeraad kan de spore deres Forgængeres 

Menu for alle Dage, de skulde modtage deres Far paa Onsdag, i stedet tænker de paa at rejse igen. 

De unge Piger er ellers faldet godt i med Banden. Darling vil nu faa ondt ved at leje sine Hytter ud 

til Mennesker med bare en Anelse Kultur. De bliver jo ikke lækrere med Aarene. 
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  Helle var ved Grøntvognen i Gaar, og da det blev hendes Tur, masede Fru Ejnar Jensen sig frem i 

1. Parket, men det hævnede sig saare, Grøntmanden, der kravlede oppe paa Toppen, tabte en Kasse 

ned paa hendes Næse, saa den sprang op at bløde, og Drengen, hun havde med, fik den ogsaa i 

Ho’det, og vrælede i vilden Sky. Saa det blev Helle forskaanet for grundet paa sit blidere Væsen. 

Grøntmanden sagde ikke saa meget som undskyld. 

  Jeg købte Kartofler i Lørdags hos mine Rabarbervenner, 20 Øre pr. , og har bestilt igen til 

Tirsdag, det er dejlig nær ved.  

  Fru Bjerk kommer først hjem i Morgen Aften, jeg var dernede i Gaar med røgede Sild og Aviser, 

men der var ingen hjemme, saa cyklede jeg til ”Solglimt”, der, hvor Gunda Jørgensen gift Friis 

holder til, men der var heller ingen, jeg bandt min Cykle-Mærkeseddel paa Dørhaandtaget med 

Afsender, Thorborg, en slags Visitkort, altsaa, det var et dejligt Hus, jeg kiggede ind ad Vinduerne. 

Det var de lokale Nyheder, der er kun tilbage, at Franco maa gaa med Sko, for nu har han saa 

mange Huller paa Strømperne, at han ikke kan gaa i Sandaler. Her blæser en strid Vind i Aften, 

godt her altid er saa lunt indendøre, for det er koldt ude. Vi har faaet Jordbær til Middag i Dag, de 

var bittesmaa, næsten som Skovjordbær, men hvor de smagte, 1,50 Øre pr. . 

  Nu kan du roligt tage den udvendige Postkasse ind, naar vi ingen Hund har, skal den lange Bengel 

af en Post ulejlige sig ind med Brevene. Gassen brænder stadig muntert, i Lørdags havde jeg Fyr 

paa Kakkelovnen og fik lavet en hel Del, jeg rensede den, der var Oceaner af Aske i den. 

  Saa kom dit Brev, Tak for det, det var rart at høre, at alt staar saa godt til. I Dag er Vejret mindre 

morsomt, men til Gengæld bedre for vor rejsende Familie end hvis det var brølende Varme, og det 

kan jo hurtigt slaa om. Helle havde i Dag Kort fra Bette Henderson, hun skal gaa paa samme 

Dagskole som Helle, og samtidig gøre lidt Husgerning for et Værelse paa Nyelandsvej, hun skriver, 

at Skolen begynder 15 Aug., Helle mener, det er 25, du husker nok at se efter, hvornaar hendes 

Tegninger skal hentes, hun kan faa Bette til at hente dem. Karsten glemmer dig ikke, hver Gang han 

støder paa dine Ejendele siger han ”Jar”, Grete har haft Brev fra sin Far, Moderen er saa 

overanstrengt der hos Farstrups, det er ikke Spor Ferie for hende. Jeg er ikke klar over om Grete 

helst vil hjem eller hun helst vil blive, det skulde nødig være en Tvang, for hende, Naa, nu siger hun 

lige, at hendes Forældre gerne vil have hende hjem paa Mandag, saa er den klaret. 

  Trekløveret, ja, hvis det fjerde Blad kunde udtale sig, vilde det vist sige det samme, vil gerne blive 

til d. 9. For mig flyver Dagene, selv naar jeg er ene, det er værst for dig. Jeg synes nu ikke, der gik 

et Stk. af dig, om bemeldte Fru Petersen (som de kender paa Ibsensvej) flyttede Støvet, mens du er 

paa Kontoret. Fru Sørensen skal ikke have Extrabetaling selvfølgelig, men hun skal vaske, inden jeg 

kommer hjem. Det var godt, jeg havde Togtiderne skrevet op. Alice kom før paa Afskedsvisit, hun 

skulde fra Vig 12.05 sagde hun, jeg kunde oplyse hende om, at det gik 11,44, ellers var hun kommet 

til Sidsteprædiken. Ole er ikke meget af en Mandfolk, og hans Pligtfølelse ikke paa Højde med hans 

Forgængers. 

  Det var jo pænt af Balles at efterlade Bocciaspil til os, Ribsene maa Adda vel hellere faa, hvis de 

ikke kan sidde, med mindre hun vil sætte dem hen for mig til raa Saft, det vilde jeg mægtig gerne 

have, men hun har maaske nok om Ørene. 

  Fru Valdemar J. havde sagt til Helle, at vi skulde prøve at sætte en Annonce i ”Ugeposten”, der 

udkommer Fredag, hvad mener du? 

  Ja, dette er jo ikke Aandrigheder, men du kender Tilværelsens gode men ensformige Forløb, der er 

ikke meget at sætte paa Print. 

  Jeg skal hilse dig fra hele Flokken, hils saa meget paa Ibsensvej, delagtiggør dem i 

Begivenhederne heroppefra, nu gaar det nok lidt udover dem, at du faar Breve. 

Din Snuser. 

De to Billeder af anden Format er fra i Aar, taget af Oppermann. 
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Grete til Johs 

[Lyngen] Onsdag [26/7 1944] 

Kære Snuser! Tak for dit Brev i Gaar, Saa er Mor vel ankommet, Toget var ”kun” en ½ Time 

forsinket. Jeg havde paa Købmandens Anbefaling ringet til en Vogn, Vig 39x, der tog 6 Kr for at 

køre hertil, men der var et ungt Ægtepar, der tilfældig var med og skulde til et Darlinghus paa 

Marken, men du kan tænke dig, han tog 6 Kr af dem og 3 af mig, saa den Tur fik han da betalt. Vi 

modtog Mor i Lampeskær med Æg, Rundstykker, Kaffe, Wermuth og Kager, ikke mindst til 

Benefice for Ungdommen. Kj. gik til Vig for at køre hjem, det var han 1 Time om, vi andre mødte 

pr Cykle og dannede Convoy.  Mor var temmelig imponeret af Odsherredtoget, dets Lige havde hun 

aldrig oplevet, og der var propfuldt. Rejsen var ellers gaaet godt med Siddepladser hele Tiden. Paa 

Krumstrup var Freden opretholdt – saadan da -, grundet paa at Kirsten havde taget det fornuftige 

Parti at bide alt i sig. Paa hvad Parti, Mor staar, behøver jeg ikke at sige. Da Kirsten kom og skulde 

presentere Lene for Bodil, havde denne ikke ytret et Ord, og bagefter havde hun sagt til Mor ”Lene 

vinder jo ved nærmere Bekendtskab, jeg syntes første Gang, jeg saa hende, at hun var rædselsfuld”, 

det glemmer Mor hende aldrig, hun kogte, da hun fortalte mig det. Bodils Børn bliver ikke nævnt, 

mens Lene ustandselig er paa Tapetet. Da jeg spurgte, hvordan Lasse var, svarede hun, ”Han er en 

Bryder, med en rædsom Pipestemme til den store Krop.” Spektakkel gjorde han ved Bordet o.s.v. 

Bodils Jalousi og den deraf følgende Kamp, gavner ikke hendes Sag. 

  Mor Synes, her er dejligt, vi gik en Tur i Gaar ned om det gule Badehus og gennem 

Strandkolonien hjem, men det blæste noget saa forfærdeligt, men hele Formiddagen sad vi mod Øst 

i Læ, d.v.s. jeg var i Vig, og fik en lille Flæskesteg, og var hos Gaardkonen efter Kartofler og 

Rabarber. Men da jeg ikke kunde naa at stege Stegen til Middag, spiste vi Torskerognen fra Daasen, 

den var fuldstændig som frisk Rogn, det burde vi ha’ noget af med Henblik paa Strejke o. dsl. Mor 

fortæller, at Fru Rottwit ligger lige paa det sidste, hvis hun da lever endnu, derimod er Fru Lauren 

kommet hjem, det kan du fortælle Adda, ogsaa, at Bjerge venter paa at komme til Grønland, men 

hun vil ikke med, han skal derop alene, har du hørt Mage, den lille Pige vil hun ikke ha’ derop, og 

Drengen skal jo være herhjemme, at hun vilde være fortvivlet over at komme derop kan jeg forstaa, 

men at lade Manden rejse alene, det fatter jeg ikke, jeg synes det tangerer Skilsmisse. 

  Jeg har laant ”to Ansigter” af Maugham af Oppermanns, der var jeg paa en længere Visit i Gaar 

Aftes, de er nu flinke, man kan næsten ikke slippe af Sted igen. Det var een Hyldest til vore Børn, 

specielt Kjeld. 
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Ungdommen var hos Amsinchs i Gaar Aftes til større Traktement. I Morgen er der begrundet Haab 

om Aldos Ankomst. Den ulykkelige Franco ligger paa stadig Rutefart til Vig for Moderen, det skøre 

Asen, hun taler til ham i en Tone, som om han havde begaaet Forbrydelse, hun afhenter ham, naar 

han ligger i Gryden med de andre. Nu har Fru Bjerk været her paa Formiddagsvisit, hun er lykkelig 

over igen at være paa Lyngen, hun syntes, der var saa modbydeligt hjemme. Mor og jeg skal der til 

Kaffe i Morgen Eftermiddag. I Morgen skal Ungdommen i Asnæs Kino, Fredag skal her være 

Sammenskudsgilde, Mor og jeg skal ogsaa til Axel Schiøtz, og en Aften skal Ungdommen til 

Bjerks, og de gamle samles her, saa er Svigerinderne der, men rimeligvis foretrækker Bjerk 

Tandlæge Nygaard for Kvindekoret her. Karsten er sød, han var i Vandet i Gaar trods Blæsten, han 

var ikke til at styre, men han tissede bagefter hvert 5. Minut i sande Kaskader, saa det har nok 

alligevel været noget koldt.  

   Hvis Bilen gaar Torsdag d. 3 Aug, rejser Mor med den, det er Viggos Fødselsdag d. 4, den skal 

hun hjem til. 

  Ingelise Jensen her i Huset ved Siden af  ”Konen” har faaet Hjerneblødning og kan ikke flyttes. 

Det er rædsomt, hvad Mor fortæller om Fru A.C.D.’s Tilstand, det stakkels Menneske, det er 

Blodprop, der har sat sig i Hjernen og lammer hende og den kan sidde i Aarevis uden at slaa hende 

ihjel, sikke en Skæbne. 

  Ungdommen skal en Dag til Nordstrand at besøge Vibolterne, og de kommer her til gammeldaws 

Awten vist nok i næste Uge. Fru Bjerks Søster har det forholdsvis godt, hun skal først opereres igen 

om 3 Uger, saa Bjerks har tænkt at forlænge Ferien heroppe til d. 10 Aug. Det var godt han ikke 

rejste omgaaende. Her er Brev fra Kirsten i Dag, hende har du nok talt med i Telefonen, hun 

befinder sig som paa en øde Ø, selv Fru Nøhr er væk. Ja, saa tror jeg ikke her er mere at berette, hils 

saa meget paa Ibsensvej. Jeg skal hilse fra dem alle. 
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Din Snuser. 

Karsten siger ge’ki (Gedekid) noget saa flot. 

Oppermann sagde, at der boede 16 Mennesker paa Knaldhyttens Grund før Dyrlægefamiljen, de 

havde nemlig ogsaa Telte, og hver Morgen tømte Husherren Spand og gravede ned paa Grunden, 

der er fuldstændig opgravet. 

Kellunds og Netterstrøms har faaet Flaskegas, K’s, det samme som vi. N’s de mellemstore 

Beholdere – 11 kg. 

Jørgen Justesen var ikke uvittig forleden Dag Eggert talte om, at han vilde gaa til Viboltts, ”saa 

kommer du hjem som Brystbillede”, sagde han. 

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Fredag d. 28[/7 1944] 

Kære Snuser! Tak for dit Brev i Dag. Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal ende, og hvor jeg skal 

begynde mine Beretninger, de er ikke er lige morsomme alle sammen. Helle, Knud og Kjeld har 

brækket sig den udslagne Nat, der er saa meget Roskildesyge i Rørvig, og det er vel det, der er naaet 

hertil, for vores Aftensbord bestod netop af de uskyldigste Ting i Gaar. Karsten er lidt vrøvlet og 

træt, saa om han holder Stand, ved jeg ikke. Grete er der ikke noget i Vejen med. Kjeld ta’r den paa 

Langs de to andre er staaet op, men selvfølgelig er de sløjbenene. Det gaar nu nok sin stille Gang, 

hvad værre er, vi havde et Regnvejr i Gaar, saa det er fuldstændig ubeskriveligt, fra Morgen til midt 

i Nat med Østenvind, og til Morgen optræder Huset mod Øst aldeles blottet for Tjære, ikke alene 

det nye, der er kommet paa, men det har taget al det gamle med, saa Huset optræder med de raa 

Brædder. Vi er enige om, at det er Brugsforenings-tjæren, der er daarlig, mens den anden fra Høve 

er god, nu afventer vi nærmere Ordre. 

  Saa ved jeg ikke, om du har hørt fra Kirsten, at Børge om 8 Dage skal indlægges paa 

Militærhospitalet. Han har haft ondt i Benene længe, og blev af Dr. Wandel sendt dertil til 

Undersøgelse, og det var meget nødvendigt med en 14 Dages Indlæggelse, men du har nu nok hørt 

fra hende selv. Mor rejser til Virum herfra for at være hos Kirsten imens. 

   I Dag har jeg Avertissement i efter Pige, og saa skal du bare høre. Jeg var i Vig forleden og mødte 

den lille vanskabte Post, som jeg bad om den allerførste Dag at have Udkig efter Tikki. Jeg spurgte 

ham, om han havde set den, det havde han ikke endnu, men han var stærkt interesseret i at finde 

den, for han vilde saa gerne have en lille Hund selv, saa sagde jeg til ham, at han maatte faa den, 

hvis han fandt den, bare han vilde fortælle mig det, saa jeg vidste, hvor den var, og i Dag averterer 

han den i Ugeposten og lover Dusør for den. For at komme tilbage til Regnen, saa er al Kaptajnens 

[Oppermanns] Lak ogsaa rendt af. Mor og jeg skulde have været til Bjerks. Vi startede indsvøbt i 

Regntøj, da vi naaede den fraskilte, rislede det klare Vand ned ad min Mave, og vi vendte om, og 

for at dyrke Roskildesygen igen, saa viser det sig, at Franco havde Omgangen for to Dage siden. Du 

skulde have set Gaarden i Morges, hvor alt havde foregaaet, Grete og jeg drog resolut til Stranden 

og hentede en Vognfuld Sand, det var det eneste, der var at gøre, at begrave Synderne i det. Regnen 

har sikkert været Guld være heroppe, men vi andre var næsten bims af at høre paa Ungerne. Tora 

mødte Kl 8, og hun er nu næsten ikke til at holde ud i Aar, og saa er hun helt mandfolkegal, det er 

til at brække sig af. Det er for øvrigt efterhaanden ikke Idyl med Dyrlægefamiljen og vores Bande, 

og det er bestemt ikke Bandens Skyld, der som altid var parat til at trykke nyankomne til deres 

Barme. Det er Dyrlægefruens Skyld, hun og Mama er Hjerteveninder, og de to Madammer vil 

indfange Franco og Eggert som opvartende Kavalerer til de to Pigebørn der, og skubbe vores ud, i 

Aften skulde der have været Sammenskudsgilde her, saa snart det rygtedes i Knaldhytten, blev 

Franco og Eggert inviteret til Æbleskiver der, og det er en Fornærmelse der, hvis de ikke kommer, 

og Fru Muus forlanger, at Franco skal gaa der. Men det maa de nu selv om, men vores raser. Der 
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forlyder stadig, at nu rejser de, men de bliver ikke desto mindre. Nu falder Sammenskudsgildet jo 

væk paa Gr. a. vores Svaghed. 

  Aldo kommer først paa Lørdag, d.v.s. der var Brev til hans Mama, at han kom, hvis han maatte faa 

7 Kr til Rejsen, men hun erklærede, at det fik han ihvert Fald ikke af hende. [??]. Hun beklagede sig 

forleden over, at Franco kun kunde faa to Makrel i Vig til Middag, hvad der undrede mig, da jeg 

lige havde været der, og kunde faa omtrent, hvad det skulde være, saa havde Bjerk været i 

Forretningen sammen med ham, og alt, hvad Slagteren viste ham, var for dyrt, indtil han endte med 

Makrellerne. Der skal jo Penge til at faa Kød, men det ser hun maaske stort paa. 

  Mor og jeg skal saa til Bjerks i Eftermiddag. 

  Fru Rotwitt er død, jeg bad Grete [Eggertsen] sørge for en Krans fra os til 3 Kr. Bodil og Kirsten 

efterlod Penge derhjemme til det. Vil du ikke omgaaende sende mig Aug. Smørmærker, nu har jeg 

kun Smaamærkerne tilbage. 

  Jeg har faaet en Pk. Cigaretter og 8 Cerutter, vil du have dem sendt? det er vel nok flot. 

  Alt i Skuret svømmede i Gaar, fordi Vinden var paa, Cykler, Lokum, Badetøj, alt var drivende 

vaadt, men Karsten var egentlig sød. Du aner ikke, den Udvikling han er i, jeg tror, du kan se 

Forskel paa ham fra du rejste, naar du ser ham igen, han siger Dak til Skak, og mange flere nye Ord. 

Det er trist med Holger, gid han dog maatte faa nogle gode Aar herovre, og at din Mor ikke skal 

opleve flere Rædsler. – Jeg er bange for, Luft alene ikke ta’r Møllene, læg endelig ikke Tæppet ind i 

Stuen igen, men lad det ligge i Vaskeburet, hvis vi har noget Petroleum hjemme, og det har vi vist, 

saa stænk det med det og rul det sammen. Udsigten trænger vist snart til mig, men den kan vel 

undvære mig til d. 9. Jeg haaber, jeg kan naa at være med i Hamstringen. Ja, hvor er her herligt 

heroppe, jeg blev her gerne i al Evighed, kunde jeg faa dig med. Kan du ikke blive Redaktør af 

”Ugeposten”, saa fik du Tid til at dyrke andet ved Siden af. I Aften skal vi saa til Schiøtz. 

Mange Hilsener fra os alle. Din Snuser. 

Grete rejser altsaa paa Mandag, cykler til Holbæk med Eggert. Jeg synes, vi kan lade hende klare 

Billetten selv, naar vi ikke har hende til hjælp paa Rejsen. Ellers skal jeg jo ligefrem give hende 

Penge. 

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Lørdag Aften [29/7 1944] 

Kære Snuser! Her er Sammenskudsgilde, det foregaar i ”Gryden”, og de er 10 i Tallet, Aldo er 

arriveret, jeg synes en betydelig og velgørende mere afdæmpet Aldo. Tora har spillet paa 

Harmonika og Hr. Justesen har foreviget Sceneriet. Vi har haft  den mest pragtfulde Dag, vi har 

været i Timevis ved Stranden, og som den lille har rullet i Bølgerne, saa snart vi kommer derned 

siger han Va-Va, (Vandet), han siger Æ, naar han ser et Æg. Han er saa sød, og løber selv over og 

leger i Darlinghusene, naar han render rundt ved Stranden hører man ustandselig ”go’ Da’ Karsten”, 

han er en kendt Personlighed. De tre har det godt igen, i Nat brækkede jeg mig, saa det er altsaa 

noget, der gaar paa Omgang. I Gaar Eftermiddags var Mor, Karsten og jeg hos Bjerks, og om 

Aftenen var vi paa Strandlyst, Axel sang storartet, men han var ikke saa morsom som sidste Aar, alt 

fik Lov at staa i Fred. 

  Vi tog et Stk. Smørrebrød bagefter, Bjerks og Tandlæge Nygaard havde Bord lige ved Siden af os. 

Naa, men om Natten hilste jeg altsaa paa det igen, og mens jeg laa og vred mig med opadstigende 

Fornemmelser, hørte jeg, der foregik noget i Huset, og lidt efter begyndte Pigebørnene at grine helt 

hysterisk, buldermørkt var det, saa det var lidt mystisk, saa endelig lettede jeg paa mig for at se, 

hvad der var løs, men næppe havde jeg faaet Ho’det op, før det var galt, det viste sig, at Helle havde 

gaaet i Søvne, hun var hoppet ned fra Køjen, havde iført sig Gretes Badekaabe, og mente hun 

skulde finde en, der hed Peter, der skulde hjælpe hende at gøre Huset rent, hun vandrede ind til 

Drengene og forsøgte at vække Kjeld, Grete laa stiv af Rædsel i sin Seng og fulgte 
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Begivennhederne, og da Helle saa endelig kom til sig selv, var de altsaa ved at dø af Grin. Jeg fik 

dem dog hurtigt dæmpet. 

  Jeg var tidlig i Vig i Dag for at proviantere, det lykkedes ogsaa helt godt. I Gaar Aftes slap Gassen 

op, saa har den varet en Maaned godt og vel, Knud satte den anden til, det voldte ham ingen 

Hovedbrud. 

  Aldo kommer til Gentofte igen 1. Sept., saa der er ikke noget at græde over. Tandlæge Bjerk rejser 

hjem paa Torsdag, men de andre bliver altsaa en Tid endnu. De havde Besøg af deres 

forhenværende unge Pige, nu Elev paa Vallekilde, min Ansøgning er slaaet op der, sammen med 

200 andre, og der var 15 unge Piger, der søgte Plads. Endnu har ”Ugeposten” ikke lokket nogen 

hertil. Jeg talte med en af Fru’erne i Darling, hun havde talt med sin Mand i Telefonen og faaet at 

vide, at der ikke var til at faa Rugbrød i Kbh, der blev hamstret, fordi der gik Rygter om Strejke, her 

siges der, at det skulde blive d 5-6 Aug, men hvem skulde dog vide det. Det var rædsomt i Lillerød, 

skal de nu til at schalborgtere Togene, bliver det hyggeligt. Der har stadig ikke været nogen 

Opkrævning paa Berlingeren, men maaske er den kommet hjem til? 

  Søndag Morgen. 

Den Aften vi var paa Strandlyst, kom Kirsten Vestbirk hen og hilste paa os, hun og John var sendt 

derhen Kl 5½ af Rædsel for ikke at faa Bord, de sad der 2 Timer før det begyndte. Jeg spurgte, hvor 

længe, de blev heroppe, hendes Forældre rejste d. 8, men hun havde faaet Lov at rejse hjem d. 3. og 

være sig selv i Byen, hun ta’r det som en Plage at være her, tænk, at foretrække at være alene 

hjemme i Lejligheden. Mor og jeg gik i Seng i Aftes før Ungdommen kom ind, pludselig hørte vi 

noget rumstere i Stuen og Katzenjammer, saa var der kommet en Mis herind, Skade Karsten sov, 

den var saa sød og kælen. 

  Sikke et dejligt Vejr igen, jeg synes ikke siden jeg var Barn, at jeg har oplevet en saadan Sommer. 

Det maa da være Sol paa Flasker ogsaa til Vinter. Det viser sig, at Mor kendte Boghandler 

Henningsens fra Holbæk, de kom sammen med Gersas Forældre [Poul Smith], som hun en 

Overgang besøgte i hver Sommerferie, det er kedeligt, Fru Henningsen er rejst. Kaptajnens Ferie er 

forbi, men han er her paa Week-end, der er kommet Skilt paa Broen med Cykling forbudt. Jeg er 

ikke kommet saa langt endnu i ”To Ansigter”, jeg synes ikke, den staar Maal med de andre, vi har 

læst af ham, men maaske udvikler den sig efterhaanden. Jeg har lige skuret Lokum, det var haardt 

tiltrængt. Der er ikke andre, der har vendt Kalunen, saa nu er det nok overstaaet, og saa er det meget 

rart, det indskrænkede sig til Familiens Medlemmer. 

  Vi skal have Medister og Ribsgrød til Middag. Du maa hilse meget paa Ibsensvej. Nu stjal jeg mig 

til at skrive til Ebis’ Fødselsdag [30/7]. 

Din Snuser. 

Jeg spurgte paa ”Rabarbergaarden” i Gaar , om de kendte det lille Postbud, Henry Larsen, og det 

gjorde de selvfølgelig, det var en reel lille Mand, der bor i et Hus i Ellinge sammen med sin Mor. 

De leverer Æg til nogle andre, og har ikke mange Høns, vi maa hellere straks sikre os dem som 

Leverandører næste Aar. Jeg er snart Dus med dem, der er en gammel en, der ser ud til at have haft 

Hjerneblødning, han kommer stavrende, hver Gang jeg kommer, og uvægerlig indledes Samtalen 

med Vejret og saa skrider vi over til andre Emner. 

Grete til Johs 

[Lyngen] Mandag [31/7 1944] 

Kære Snuser! Tak for dit dejlig lange Brev i Dag. Jeg vil lige fortælle dig, at det er meget 

alvorligere med Børge, end han ved, Kirsten har talt alene med Dr. Wandel, det er en kronisk 

Rygmarvslidelse, der aldrig kan helbredes, men holdes nede, naar det tages i Tide, det er jo ikke 

morsomt, og det maa vel være et stort Spørgsmaal, om han kan blive ved med det strenge Arbejde. 

Dr. W. havde sagt, at han længe havde luret paa, om det var det, der var Aarsag til hans Træthed, og 

nu da han saa ham sidst, havde han været sikker. Det er noget, der foraarsager Muskelsvind og –
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Slappelse. Mor er langt nede ved Tanken, og det er uheldigt for hende, at Indlæggelsen bliver saa 

sent, vel først i Morgen 8 Dage, det hele trækker i Langdrag for hende, og rigtig Ro har hun ikke 

paa sig her, hun er temmelig ømfindtlig overfor Støj, og Støjfri er vi jo ikke, og kan ikke være med 

den bedste Vilje, jeg be’r til, at vi ikke faar Regnvejrsdage. Saa er Grete rejst i Dag, hun fik Brev i 

Gaar fra den Elskede, at han alligevel ikke kom til Kbh., saa hun ærgrede sig grundigt over at skulle 

af Sted, den ømme Datter forsvandt. Hun fulgtes til Holbæk med Eggert, og Knud cyklede hendes 

Kuffert for hende til Vig. Tora havde faaet den straalende Ide, at saa vilde hun ligge i hendes Køje, 

saa var hun fri for Turen frem og tilbage, Planen har hun udviklet for Helle, saa da den ad den Vej 

fra naaede mig, sagde jeg, ”det skal blive Løgn”, og nu har jeg ”intetanende” fyldt Køjen med 

Haandtasker, hvad for øvrigt er en praktisk Foranstaltning, for nu kan jeg komme til Tørvene i 

Depotet. Vi har haft et Par herlige Stranddage, men mærkelig nok var Vandet saa ualmindelig koldt 

i Gaar, ikke desto mindre var Karsten i til op over Haartoppen. Man kan snart tale med ham, naar 

noget ikke vil makke ret siger han ”Dit” (Skidt). Han sagde Dette til Grete, og Mo (Mor) siger han 

rask væk. Han er ved at gaa Saalerne ud af Støvlerne. I Dag er Familjen Justesen rejst, men Jørgen 

havde faaet Soten i Nat (Hans Chr. har ogsaa været syg), saa Hr J. maatte cykle alene til Kbh. 

Jørgen maatte med Toget. Vi arvede ½ Rugbrød, 1/4  Smør og Fedt og Knækbrød, du behøver 

ikke at sende flere Mærker, nu kan vi sagtens klare os, jeg har 150 Kr endnu, saa det skulde ogsaa 

kunne gaa. Nej, jeg rører ikke din Rygelse, kan du stole paa, jeg er saa stolt over at have dem til dig. 

Der har ikke været een Pige, jeg havde haabet paa, Søndagen havde bragt et Resultat, nu tror jeg 

ikke, der bliver noget ud af det. Kjeld er flyttet ind til Helle, han skal passe paa hende, hvis hun gaar 

i Søvne, og Haandkufferterne hviler altsaa ovenpaa Knud. Aldo havde spurgt Helle, hvad der dog 

gik af Tora i Aar, hun var blevet noget maskulin, hun begik den Genistreg at falde forleden Aften, 

da de sprang omkring, og slaa det stakkels Ho’de, saa hun maatte ligge hos Oppermanns en Tid, 

men det maatte for alt i Verden ikke meddeles Forældrene. Bare det ikke er den Hjernerystelse, der 

har forandret hende. Om Knaldhyttebeboerne er at melde, at Pigebørnene i og for sig er søde, det er 

en Gimpe af en Mor, der ødelægger det for dem. Hun er af den rædselsfulde Type, der skal være 

yngre end Døtrene, naar du tænker dig, at hun en Aften midt i Ungdomshorden sagde, da hun saa en 

Lygte i det fjerne, ”Gud, hvem mon der kommer, mon det er en, der vil bortføre mig, mon jeg ikke 

skulde tage Chancen, selv om jeg kunde vaagne op i Morgen og opdage, det var en Neger”, det 

eneste hun opnaar er, at de forarges, Mødre skal nu helst være Mødre, og de unge ombejlede har 

tydelig taget Parti for vore egne, og det er saamænd Synd for de to Pigebørn. 

  Det er betegnende, at Gimpen er Mamas Hjerteveninde. Hun (Mama) er rædselsfuld overfor den 

sølle Franco, han bliver kostet med, saa jeg aldrig har hørt Mage i en Tone af den anden Verden, 

han glæder sig til at bo her, men han vilde helst hjem med Forældrene. Flemming hører vi ikke 

noget fra, trods det, Kjeld højtideligt har skrevet og inviteret ham. Han mangler en jævnaldrende, 

det er tydeligt. 

  Saa var du i Virum i Gaar, Kirsten skrev Menuen, Blomkaalssuppe, og Brunkaal, det var en skrap 

Sammensætning, mon du er kommet godt fra den. Maughams Bog bliver bedre og bedre, det er 

rigtignok, at hans Typer er interessante, i den, jeg læser, er det en Skuespillerinde, som man 

bestandig hører, hvad hun siger, og hvad hun i Virkeligheden tænker, jeg sender engang imellem 

Tanken til Odden. Hvor det ligner Mette [Thorborg] at faa Arbejdet læsset over paa den skikkelige 

Eli, bare det ikke hævner sig i en Sang til hendes Sølvbryllup. 

  Jeg skal nok se at faa Træ-Mandens Navn, vores Lokumsspand (apropos) er utæt, det er noget 

Svineri, lidt Væde kan ikke undgaas, og saa har vi noget saa rædsomt med Myg om Natten, men 

ellers er her uforandret rart. Knud har mødt John, han har købt et Gedekid for 10 Kr og vil sælge det 

for 15, naar han rejser, han keder sig ogsaa heroppe. 

  Man kan jo ikke lade være at tænke paa Virummerne, det sætter da Prikken over i’et, skal de have 

alvorlig Sygdom. 
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Hils nu Gentoftefamilien saa mange Gange. 

Din Morpige. 

Det var da rart, Lorchs havde det rart, saa behøvede det ikke at ha’ voldt os Bekymringer. 

 

Påskrevet af Helle: 

Kære lille Farmand. Du faar kun en lille Hilsen fra mig da jeg ved, at Mor skriver alt, hvad der er at 

skrive. Vi savner dig heroppe og glæder os til at se dig igen, jeg haaber ikke, du keder dig for meget 

i din Ensomhed. Hils paa Ibsensvej og tag selv de kærligste Hilsener. 

Din Helle. 

Hvorfor hører vi ikke fra Martin? 

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Onsdag d. 2 [/8 1944] 

Kære Snuser! Det er ikke fordi, jeg har saa meget at berette, men du maa hellere faa et lille Livstegn 

alligevel. Det er dog fantastisk, saa Vejret er dejligt stadigvæk, jeg er lykkelig over ikke at skulle 

vende Næsten hjem i Dag. Vi havde en dejlig Stranddag i Gaar, i forgaars var vi en Tur i Jyderup 

Skov, og Karsten var ikke længe om at opdage, at Hindbærrene indeholdt Mam, han gabede som en 

Fugleunge, mens vi fyldte i Næbbet, (det foresvæver mig at det staves med to b, selv om et synes 

mig det naturligste). I Gaar Aftes kørte Kjeld ham en Tur, de var inde i ”Fiskerhuset”, hvor der 

findes alle Arter af Husdyr, og han var saa ivrig og opstemt, da han kom hjem. ”Øf, Mu, Bæ, Mav, 

Y”, sagde han, saa opdagede han, at Helle laa uinteresseret og læste i en Bog, saa bøjede han sig 

ned over hende og tog fat i hende, og gentog Remsen, der var ingen, der maatte gaa Glip af 

Oplevelsen. Naar han er med ude at plukke Blomster, er det en Sport at trille ned i Grøften. I 

Øjeblikket er han selv trisset over til Kellunds, og da Helle gik over for at hente ham hjem, sagde 

Hr K ”maa han ikke godt blive, han hjælper min Kone at vaske.” En Profet er jo ikke agtet i sit 

Fædreland, jeg har ogsaa vasket, og var lykkelig for at være fri for ham. 

  Hverken Kellunds eller Justesen vil have deres Ting til ”Rosen”, Kjeld var dernede for at aflevere 

Nøglen for Justesen, han sagde, at alle samtlige Huses Nøgler hænger frit fremme, nogle paa 

Vinduessprodsen, og naar man saa tænker paa, hvad der render ud og ind af Mennesker. Jeg har 

ogsaa været derinde engang, og Mage til Rod og Svineri skulde man lede længe efter.  

  Du skulde forhøre dig, om vi kan faa Trækul hjemme, og saa faa en Sæk, saa ta’r vi Apparatet med 

hjem, kan vi ikke faa det, vilde det jo ikke være Umagen værd. Jeg har skrevet til Fru Sørensen om 

at vaske, jeg antager, hun er gaaet i Gang med det, og har forhaabentlig ogsaa faaet Kuffertens 

Indhold med. 

  Grete kom godt af Sted, hun og Eggert skulde have været paa Konditori i Holbæk, men saa var det 

jo Mandag, hvad ingen af os tænkte paa, saa de fik en lang Næse. Nu kom Posten, der var Brev fra 

Grete[Eggertsen] med Sommerens Høst af Billeder, de var vældig gode, Jørgen Fog er en pragtfuld 

Dreng, og han ligner Morbror mere og mere, men Mor siger, at i Udvikling staar han langt tilbage 

for Kjeld, men hans Skole og Omgivelser er jo ogsaa helt anderledes, mens Kj. skal holde Trit med 

Knud, har Jørgen kun de smaa og Bondedrengene at kappes med. Nille er yndig paa nogle af 

Billederne, og Mor siger, at de ligner hende bedst, hun er blevet kraftigere og ganske uforknyt, og 

Karin er bedaarende, Mor synger i den Grad Pers Pris, men jeg synes nu ikke, Billederne af ham 

svarer til den. Lasse er der ikke, han vilde ikke fotograferes. 

  Nu i Morgen bringer jeg mine Film til Vig, i Gaar udløb Fotografernes Ferie. Der meldte sig altsaa 

ingen Pige, nu tror jeg ikke Annoncen virker mere, jeg har skrevet til flere, der averterer, men dem 

hører man aldrig fra. Det er noget kedeligt noget. 

  Nu kom Karsten hjem, han har været med Fru Kellund hos Willumsen og set Gi’ki’, de er helt 

tossede med ham derovre. Han er ogsaa blevet svært gode Venner med sin Mormor. Vi havde en 
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Solnedgang i Forgaars, saa smuk som den kan være, det var en stor gloende Fodbold, der gradvis 

forsvandt i Havet, Mor og jeg var helt nede ved Stranden og se paa den. Den var lige 7 Min om at 

forsvinde fra at være helt rund. 

  Vores Husholdning er blevet betydelig billigere efterhaanden, Grete var en solid Aftager, hendes 

Afgang gør en hel l Mælk mindre om Dagen, og vores andres Appetit er betydelig nedsat nu 

efterhaanden. Mor spiser næsten ingenting, vi er enige om, at hendes Appetit ikke er stigende 

heroppe, fordi hun kommer fra det fede Land, det er ikke som vi forsultne Byboer. Men jeg havde 

nu Gavn af Grete, alene til at loppe Helle op til at bestille noget. 

  Lene ser paa Billederne ud til at trænge til en grundig Afmagringskur, men det faar hun jo ogsaa 

nok, naar hun begynder at rende rundt. 

  De maa hilse saa meget paa Ibsensvej. Mon det var helt umuligt at faa Marianne, selv om man jo 

ikke skal begære sine Næstes Okse o.s.v. 

  Saa er Vivi vel paa Bautahøj, gid Vejret ogsaa for hendes Skyld maa vare ved. Jeg skal hilse fra 

hele Flokken. Vores, Tora, Eggert og Franco skal til Gammeldaws i Morgen. Mogens kommer 

Lørdag og bliver Ferien ud i Enebærhuset, Mor rejser til Kirsten Fredag. 

Din Snuser. 

De ”to Ansigter” er storartet, du skulde bestille den. 

 

Privat (hvis du læser mine Breve paa Ibsensvej) 

Hans Christian er dampet til Kbh fra i Gaar til Lørdag, jeg har nu en skummel Mistanke om, at hans 

hyppige smaa Forsvindingsnumre skyldes en Trang til at løbe noget af sig. Han bedrev den 

Genistreg her nogle Dage før Grete rejste, pludselig at optræde inde i ”Pigeværelset” Kl 5 om 

Morgenen, han sprang op og aabnede Porten, for at spørge, om de vilde med ud at se Solopgang. 

Det gjorde de nu ikke, men havde sludret en Times Tid, og de fortalte det som en stor Vittighed 

næste Morgen. Man skal jo ikke rive Sommerfuglestøvet af Vingerne, men jeg sagde til dem, at det 

var meget forkert af ham, jeg vidste jo det var en Spøg, men havde nogen set ham gaa herfra i den 

aarle Morgenstund, kunde de jo faa mærkelige Tanker. H. Chr. traver tit rundt, naar andre sover, og 

kigger ind ad Vinduerne, fortæller han selv, det er for Resten en yndig Tanke, saa det kom mig 

noget saa tilpas, at Helle gik i Søvne, saa jeg nu kunde lade Kjeld ligger derinde, under Paaskud af, 

at han skulde passe paa hende. Jeg tror nu ikke, vi en anden Sommer vil have Pigerne derude. 

Maaske er det noget Vrøvl, men mine Tanker fornærmer ingen. Han er saamænd saa flink i det 

daglige, men det er stærke Kræfter, og jeg gad ikke begynde at moralisere over for ham selv, det 

ved man aldrig, hvordan man kommer fra.  

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Lørdag [5/8 1944] 

Kære Snuser! Saa kommer her et Søndags-Afskedsbrev, Afsked altsaa fra Skriveriet, og her er 

nogle Billeder, dog uden noget særlig Pletskud synes jeg, men derfor kan de jo være meget 

morsomme. Her vedlægger jeg et Svar fra hende med det 6 Aars Barn. Jeg synes, det er et noget 

ublu Lønkrav, naar Barnet følger med. Men lade hende slippe mig af Hænde af den Grund tør jeg 

nu ikke. 

  Jeg har skrevet til hende, at jeg var lidt forbavset over, at skulle saa højt op, o.s.v., men at jeg 

skulde drøfte Sagen med dig og give hende Besked i Holbæk, hvor jeg vilde være Kl 17.30 Onsdag, 

vi havde tænkt os 80 Kr, om du vil gaa med til de 100, skulde vi altsaa drøfte. Det er vel nok et 

Problem. Tal lige med Ibsensvej om det. 

  Jeg synes du har været aldeles enestaaende flink til at skrive, jeg har været helt forbavset. 
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Du har jo nok talt med Mor, og hørt om Fru Sørensen, der sidder i Hobro, Pokker staa i hende, selv 

om jeg kan faa din Mors Fru Petersen, er det kun halv Hjælp, særlig da jeg troede alt det snavsede 

Tøj modtog mig i nystrøget Tilstand. 

  Du maa hellere faa – mens du er paa Afstand – Beretningen om den Fadæse vi har lavet. Der var 

en mystisk Lugt i Knuds Soverum, der blev værre for hver Dag, til den kulminerede i Gaar i en saa 

raadden Lugt, at han maatte ligge paa Divaneseren i Nat. Jeg endevendte Skab og Senge uden 

Resultat, og pludselig slog det mig, at en af ”Bæverne” havde fundet sit sidste Hvilested over vore 

Ho’der imellem Loft og Tag (det har vi haft med en død Kat paa Krumstrup) jeg cyklede til vore 

Venner Waldemar Jensen, og han sendte en Mand herned der tog to Brædder ud af Loftet, men der 

var ingenting, og mens jeg stod og fulgte Slagets Gang, lænede jeg mig op ad den lille Skuldertaske 

af Knuds, der hang bag Døren, og pludselig løb det mig koldt ned ad Ryggen, jeg fik Tasken op, og 

der var Bæveren begravet i Form af et haardkogt Æg, som Bæstet havde med herop, den Dag han 

kom og glemt. Disse var Ordene. Jeg tænker, den lattermilde Familie Jensen har vredet sig af Grin, 

men vi skal vel betale for Morskaben. Jeg var inde hos dem, de har kæmpet som smaa Løver for at 

skaffe mig Pige, men hidtil forgæves. 

  Jeg fulgtes med Vestbirk til Vig i Dag, de har købt Grund 3 Tndr. Land ved Jyderup Skov 

(Strandret fra Vej 6), uden Hus, 3000 Kr. Der er Afgrøde paa i Aar, deraf faar de 10 Tndr. 

Kartofler. De agter med Tiden at bygge et rigtigt Beboelseshus paa det. 

  I Aften skal de unge til Asfaltbal i Vig paa Mejerivej, og de Bjerkske Damer kommer her, jeg har 

bagt i Ringen. I Morgen skal der være Pandekagegilde i Enebærhuset, og Mandag skal de til Tora. 

Og saa er Tiden gaaet. Kjeld og Laust er som to røde Køer pludselig, og det er vel nok praktisk. I 

Gaar var de hele Eftermiddagen i Hønsinge Mølle, Laust kender Mølleren, og de havde set hele 

Indretningen. Her er ved at dannes en ny Bande af den Aargang, naar den optræder om Aftenen 

tænker man ”og myldred Djævle frem paa Jord”, der er Kjeld blevet Medlem, uhyre aktiv. Paa 

Strandlyst forleden til Gammeldavs havde han svunget Pigerne til hver Dans og moret sig 

pragtfuldt, det er da godt jeg har en normal Søn. 

  Vi glæder os til din Tilsynekomst paa Tirsdag, skulde du af en eller anden Grund komme saa 

tidligt, at vi er ved Stranden ligger Nøglen i Trækulsapparatet i Depotet. Karstens Renden til 

Kellunds er en sand Plage, han er af Sted, bare han er alene et Øjeblik, og vi kan jo ikke lade ham 

bo og bygge der. Hvor er Bitten dog langt tilbage af sin Alder, hun siger minsandten ikke andet end 

”Hvorfor har du ikke Strømper paa”, og den Slags Aandrigheder, og hvor er hun ulydig, hun gør 

lige det modsatte af, hvad der bliver sagt til hende. 

  Jeg har betalt Hans Jørgensen 6 Spande a 1 Kr. Fru Jensen mente hans Datter søgte Plads, jeg 

havde Fingre i hende, men det passede ikke, hun tjener for øvrigt i Gentofte. Jeg tror ikke, vi skal 

bestille Birkely, han ta’r det jo som en Naade, der er flere, der har det som Bestilling, men de er 

meget optagede, saa jeg maa hellere gøre det paa Mandag. 

Har du læst om Frans Nordlev, sølle Fyr. 

Hils nu saa meget  

Din Snuser. 

Nu har jeg bestilt en Vogn, jeg snuppede en, der læssede Folk af til Darling 3. Vognen var ikke saa 

stor, men han sagde, at der skulde kunne være ubeskriveligt meget, hvis han ikke skulde kunne have 

det. Han er her Onsdag Kl 3.15. Det er jo kun dig og Karsten, der skal køre. Men Helle maa med 

Toget p. Gr. af Cyklen.  

 

Mormor hos Bodils til mor og  far i Gentofte 

Aarhus Torsdag [aug 1944] 

Kære Grete og Johs! Denne Gang henvender jeg Brevet til Jer begge for at snakke lidt om Tingene, 

som Mogens jo har drøftet med Jer og som jo er et væsentligt Problem at faa løst, ser det ud til. Jeg 
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kan godt indse, hvis Poul skal overtage Gaarden til Grundskylds Værdi, som er 185.000, saa er det 

jo billigt, men det er den nøgne Gaard, Besætning og Maskiner tilhører ham, men der er det at sige, 

at venter vi til efter Krigen, og om vi faar normale Tider, saa kommer Gaardene vel ned i Pris. Der 

er ingen Tvivl om, at det er en særlig vanskelig Tid at lave saadan noget, og dette er for mig at se 

nok vanskeligt. Det kan jo tænkes, det viser sig, det slet ikke kan lade sig gøre, vi har alle 

Regnskaberne hos Sagførerne, og det vil vise sig, om Poul kan overtage alle de Forpligtelser med 

Renter og Skatter o.s.v., ellers maa det jo gaa som før, men hvad saa med Gaarden og det hele, naar 

jeg er borte. Hvorfor jeg har rørt ved det nu er for at faa en for alle Parter tilfredsstillende Ordning, 

saa der ikke med Tiden skal blive for megen Tvist, det kan maaske blive galt nok, naar Poul og 

Mogens skal mødes i Forhandlingerne, efter Mogens Breve til mig om Sagen, tyder det ikke godt, 

jeg er selvfølgelig saa glad for, Mogens fatter Sagen for mig og Pigebørnene, men han er streng i 

sin Dom over Poul, og der kan vel nok være noget at sige der, men flittig er han og paa Færde tidlig 

og sildig. I denne Tid hvor Pengene er tilflydt saa rigeligt, har han udbetalt nogle Laan, forøget alle 

Maskiner og forbedret Besætningen, men om Resourcerne er store eller der er nogen, ved jeg ikke. 

Han har fulgt Planen for Rotwitt og Y[?], de mener, det kan gaa, men de tænker jo ikke paa os 

andre, vi skal jo ogsaa have en rimelig Part. Saa kommer vi til det, om Tiderne gaar ned, hvad de 

uvægerlig gør, hvad saa, Renter og Skatter bliver ikke mindre, de skal betales, men bliver der saa 

noget tilbage, jeg skulde have mit, og de skal selv leve. Alt det maa jo drøftes og alle Eventualiteter 

tages i Betragtning. Det er med ikke saa lidt Bedrøvelse, at jeg ser de Sammenkomster for mig, naar 

jeg kommer hjem, jeg har før overværet saadant imellem Mogens og Poul, det er to slemme Parter, 

naar de mødes. I kan tro de slaar Gnister, og med det kommer vi ingen Vegne. Det undrede mig, at 

Sagfører Tranberg-Jensen ikke ved, at Skatten for F[?]rien  skal betales af mig, det har Laccoppidan 

i sin Tid læst op af Lovbogen for mig, saa det ved jeg. Dette er altsaa mit Hjertesuk for Tiden, som 

jeg ikke saa gerne vil tænke paa, naar jeg er kommet i Seng. 

  Men saa vil jeg forlade det kildne Emne og gaa over til egne Oplevelser. Men først Dine Grete, 

hvor er det uforskammet med den Pige, men Du skal vist være glad for, du ikke fik hende, tænk at 

faa en upaalidelig og endda med Postsag. Men 14 kostbare Dage er gaaet. Nu er jeg spændt paa, om 

Du bliver mere heldig. Grete E har faaet en, det stod lige paa et Brev, som Viggo havde ”skrevet” til 

mig. Det gaar bedre med Bodil, hun faar stadig Massage, og det hjælper godt, men det er noget 

kedeligt noget at komme i Lag med, det gentager sig tidt. I Aftes var vi til Konfirmationsgilde hos 

Vogelius’ ovenpaa, der er 2 andre Familier. Vi fik Suppe med Boller, den lækreste Julekage, to 

store Lagkager af forskellig Art og Smaakager og Likør, og jeg maa sige, det svandt i det. Da vi 

kom til Sæde i Stuen igen, kom der et Bord ind med forskellige Sodavand, Kalorie[?], Gin og 

Wermouth, og da vi begyndte at tale om at gaa hjem, rejste Fru Vogelius sig og begyndte igen at 

dække Bord, og vil I tro, da vi kom ind i Spisestuen, var der dækket med Smørrebrød, saa vi troede, 

det var fra Restaurent. Roastbeef med Spejlæg manglede end ikke, dertil  Øl og Snaps, og vi var 

hjemme Kl 1½. Saadan Mennesker har alt, der er ikke Tale om Erstatninger, lige fra ægte Peber til 

rigtig Kaffe. Det er ligefrem saa gemytligt. Der forlyder noget om, at vi skal til Jespersens paa 

Lørdag, meget mere ved vi ikke. Paa Mandag til Dres’ Fødselsdag kommer her 10, Jespersens, 

Skovriderens, dr. Pontoppidans og Fru Letter[?]. Traktementet skal være Pølser med Kartoffelsalat 

og Rundstykker, Ostepind og Kaffe (rigtig) med Fødselsdagskringle, og inden de gaar 

Kræmmerhuse med Flødeskum, det er noget, der er til at fremskaffe, Bodil vil selv tage 

Kræmmerhusene. Nu talte Bodil med Fru Pontoppidan, hun bebudede, at de bare have ventet paa, 

Bodil skulde blive rørig, saa skulde vi derned. Bare vi ikke taber Vejret, men hvor er det nogle rare 

Mennesker alle sammen, saa det er saa morsomt at komme sammen med dem. Jeg havde et Par ord 

fra Merete, det er daarligt med Fru Muus, nu er hun nede paa 30 i Blodprocent, det tyder jo paa en 

ny Maveblødning, saa det ser ikke altfor godt ud. Jeg haaber stærkt paa Brev med Middagsposten 

med Meddelelse om, at du har faaet en Pige, men jeg vil ikke lade dette Brev ligge, ellers faar I det 
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ikke i Morgen, saa hvis jeg ikke konstaterer min Glæde over en eventuel Pige, saa er det fordi dette 

er sendt før noget andet er kommet. Og nu maa jeg slutte. Kærlig Hilsen til Jer alle 

Mor. 

 

 
 

d. 29 Aug  1944 
Vi har haft den pragtfuldeste Sommer efter det rædselsfuldeste Foraar. Vi rejste til 
Kahytten d. 26 Juni, ligesom Spærretid Kl 8 blev indført, og deroppe sad vi ogsaa under 
Generalstrejke, hvor de hverken havde Vand eller Gas herhjemme. Børnene havde de 
sædvanlige Fornøjelser deroppe, Pandekagegilde og andre Komsammener i de forskellige 
Huse. Johs var der smaa 4 Uger, vi andre smaa 7, Tikki mistede vi deroppe, den blev 
borte paa Vej fra Vig St., den Dag vi kom, og var som slugt op af Jorden.  
  D. 9 Aug rejste vi hjem, Johs rejste op og hentede os. Knud cyklede hele Vejen og fik sin 
nyomsyede Jakke stjaalet udenfor en Bagerforretning i Holbæk. Helle, Kjeld og jeg 
cyklede til Holbæk, Johs og Karsten var med Vig Toget. Mor besøgte os deroppe i 12 
Dage, og hun rejste derfra til Virum p. Gr. a. Børges Sygdom. I Holbæk fæstede jeg Pige, 
som snød mig, da det kom til Stykket. 
  Helle begyndte paa Tegnekursus d. 15 Aug. Knud i Gymnasiet d. 12. Helle har fra sit 
Tegnelokale, der vender ud mod Raadhuspladsen, overværet 2. Min. Stilhed Kl 12 til 
Minde om de faldne sidste 29. Aug. 
  Karsten har udviklet sig meget i Sommer, han var en vældig Vandhund, og han siger en 
hel Del nu, men er ellers paa det Omraade langt tilbage. Han gør Oceaner af Ulykker, men 
han færdes ogsaa saa meget alene, fordi jeg har saa lidt Hjælp. Han leger Dib (Skib) med 
Johs’ elektriske Barberapparat i en Vase med Vand. Hælder Blæk i en Lænestol paa min 
Plads og havde gennemtygget mine Frokostmader og spyttet dem ud igen. 
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3 Okt. –44 
Helles Bog kommer i Slutningen af denne Maaned, hun var forleden Dag paa Forlaget, der 
var de to Direktører Halkiær og Winther og Fru Martin. Hun skal have 10% af Prisen for 
hver Bog, Prisen er endnu ikke fastlagt. D. 15 Sept. besatte Tyskerne vores Politistationer 
og 1700 unge Politifolk blev sendt til Tyskland. Det affødte Strejke d. 19 og 20. Helle og 
Johs slap hjem før Togene standsede, men der var saa mange med, at de hang udenpaa. 
Vi havde dog Gas, Lys og Vand. Erik Keller boede her til Torsdag, da han var saa nervøs. 
D. 25-26 boede Eggert her. 
  D. 26 fik vi Telefon fra Hans Christian Amsinck fra Holbæk, at han havde mødt Tikki paa 
Gaden i bedste velgaaende. Den var hos en Politikommissær Hamel. Vi skrev til ham og 
fik at vide, at den var løbet til Holbæk, var indsat paa Politistationen der, og han havde set 
den og havde taget den med hjem, og da han var meget begejstret for den, har vi ladet 
ham beholde den, det er baade dyrt og besværligt i disse Tider at holde Hund, og nu var vi 
indstillet paa, at vi ikke fik den mere. 
  Karsten er i rivende Udvikling, han har faaet Munden paa Gled, men det er et kosteligt 
Sprog. H kan han ikke sige, det springer han over, som i Morges, vi holdt Haand. ”Mer”, 
sagde han. ”Mer hvad for noget”, spurgte jeg ”Mer And.” L erstatter han med J, der er hans 
Yndlingsbogstav, Ovn hedder Jovn, og Klodser Jodser. Han har et fuldkommen skørt 
Punkt med et rødt Dynebetræk, han anerkender ikke et hvidt, han vræler i vilden Sky, hvis 
han ikke faar et lyserødt med i Seng, og da han i Øjeblikket har et hvidt paa, maa han 
have et lille lyserødt Babybetræk løst med. Det holder han i med den ene Haand og sutter 
paa den Andens Tommelfinger, han vilde helst slæbe rundt med det hernede ogsaa men 
alene fordi det hører med, at han skal sutte, naar han har det, maa han ikke have det, 
uden naar han skal sove. Knud kalder han Gu-Gu, Kjeld Gej, Helle E-E, Far Jar, Mor er 
det eneste han siger fuldstændig rigtigt. I Forgaars blev han klippet for første Gang af en 
Barber, han fandt det uhyre interessant. 
  Knud blev 16 i megen Stilhed, han har ikke sluttet større Venskaber endnu i den nye 
Skole. Saa vi havde Familie til Aftenkaffe. Han fik et Bestik af os. D. 29 rejste Børge, 
Kirsten og Lene til Krumstrup for at slaa sig ned for godt paa Gr. a. Børges Sygdom. 
  Helle har haft ”Helvedesild”, noget meget ubehageligt noget. 

 25 Nov –44 
Helles Bog kommer i Overmorgen i Boghandlen, i Forgaars hentede hun 10 Eksemplarer 
paa Forlaget, og om Aftenen blev hun pr Telefon interviewet af B.T. og deres Fotograf var 
herude at fotografere. Om Morgenen ringede Extrabladet, og i Gaar Aftes var 
Aftenberlingerens Fotograf her, og paa Onsdag kommer her en fra Tidens Kvinder. 
  I Dag har Karsten fejret sin 2 Aars Fødselsdag i stor Stil, vi har med os selv været 19 til 
Kaffe - og Saftevand til de Mindreaarige. Han har et Sprog ganske for sig selv, naar han 
kører og vil gaa, siger han ”Vavel (Farvel) kyre”, og gaar han og vil køre, hedder det ”Vavel 
gaa”, faar han Skældud, siger han ”Vavel Fy”, og naar han brøler, tørrer han sig paa 
Kinden og siger ”Vavel As”, (As = Ansigt). 
At komme op paa Knuds Værelse hedder ”Oppe med-maj”, fordi Knud siger ”Vil du med 
op til mig.” 
  Helle er  blevet en af Redaktørerne ved et Blad, der skal komme engang om Maaneden 
inde paa hendes Tegneskole, i Morgen skal hun starte sin Journalistvirksomhed med at 
interviewe Thor Bøgelund, der bor her overfor. 
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4 Dec. 1944 
Søndag d. 3 Dec. fejrede vi Helles Bog, vi havde Mogens og Niels Wibæk, Aldo, Franco 
og Niels Christensen fra Tegneskolen, Tora, Grete og Tove Bendtsen her om Aftenen, og 
de lod til at more sig straalende. Søndag d. 10 var hele Familien Lund her til Frokost. Helle 
er blevet Medredaktør af et lille Blad paa Skolen, det skal komme en Gang om Maaneden, 
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og kommer en af Dagene, i det har hun et Interview med Tegneren Thor Bøgelund. 
Desuden skriver hun en lille Historie i et Blad Kostumeklassen udgiver og tegnede til den 
første, hun skrev, selv Vignetter. 
  Karsten er saa morsom nu, og hans lille Hjerne er i den Grad kommet i Sving. Han fik i 
Morges en af de smaa Storke, der var paa Bordet til hans Daab, straks hentede han 
Peters Jul og slog op paa det Billede med Juletræet, som har en Stork i Toppen. Han har 
meget ondt ved at holde tæt, naar han sover. Da jeg saa skulde tage ham op fra 
Middagssøvn i Gaar, meldte han ”fin Dang”, men saa var der en stor Plamage i Sengen, 
”Næsevar (Nissefar) Gissebasse”, sagde han, Nissefar er en Nyerhvervelse, der sover hos 
ham om Natten og til Middag. Naar han slaar Hovedet, siger han ”Av min Nold”, saa slog 
han Armen i Dag, saa sagde han ”Av min Nold der”, og pegede paa Albuen. Forleden fik 
Nissefar en Endefuld og blev stillet hen til Kommoden, det er højeste Straf, det lille 
Mellemrum mellem Kommoden og Døren ud til Gangen er Skammekrogen, og den blotte 
Hentydning til, om han vil hen til Kommoden, plejer at rense Luften. Ordet Vevel bruger 
han ustandselig, naar man siger ”du kan ikke faa mere”, siger han ”Vevel mer”. At komme 
op til Knud hedder ”Oppe med mig”, fordi Knud siger, ”vil du med op med mig”, og naar 
han ikke kan komme derop siger han ”Vevel op me mig”.  
  Det gik dog over hans Forstand, da jeg vilde fortælle ham Rødhætte, for da vi kom til, at 
hun skulde besøge sin Farmor, hoppede han ned af mit Skød og sagde ”Ja og Vi-vi” og 
halede mig i Fingrene. Alt hvad der ikke kan komme af er ”laast”, selv hans Næse. 
 

2. Jan. 1945 
Saa kom vi ind i det nye Aar, vi har haft en Glimrende Jul. Vi var alene Juleaften, Karsten 
var sød og dansede med stor Iver om Juletræ. 1. Juledag havde vi i Stilhed, kun var 
Kirsten Brummerstedt her til Aftensmad og Johs viste Film. 2. Juledag var vi til stor 
Familiefrokost paa Ibsensvej, 3 Juledag var Kellers med Erik her til Frokost. 2. Juledag var 
Helle hos Paludans om Aftenen. Nytaarsaften var Kjeld hos Hornsleths og sov der om 
Natten, d. 30 var Helle til Bal hos Kellers og var der om Natten, og vi havde Margr., Mudde 
med Hans Henrik, Adda og Vivi til Aftensmad Nytaarsaften, vi spillede Bogstavsspil om 
Gevinster. 1. Nytaarsdag var vi Johs og jeg hos Flamands til Middag, og Grete Holm var 
her til Middag og sov her i Nat. Karsten kan sige Far med F., men ikke Helle, naar vi øver 
ham i Talekunsten, udslynger han stolt Far, men siger ”vevel si’e E-E”. 
 

17 Januar 1945 
D. 12 Januar blev Karsten indlagt paa Diakonissestiftelsen for at faa rettet den lille Fejl paa 
Læben, han blev født med. Johs og jeg drog af med ham i Dølgsmaal, vi mente det bedst 
for Familiens Sjælefred, at den ingenting vidste. Vi havde haft mange bitre Stunder, inden 
vi kom saa vidt, for vi var saa fuldstændig sikre paa, at han vilde skrige og skraale hele 
Tiden derude. Det gjorde han ogsaa da jeg forlod ham, men dermed var det ovre, og der 
forlyder, at han er saa sød og nem. 
  Vi savner ham rædsomt, og vi tager ikke derud, for ikke at ødelægge Idyllen. – Der er 
stadig Røre om Helles Bog, forleden Dag meldte en Hr Jarlitz sig for at interviewe hende til 
et Blad for Københavnske Fortsættelseskoler. Hun stak Ho’det ind i Sovekammeret om 
Morgenen og sagde ”Kommer vi ikke til at give ham Kaffe, der staar saa tit i et Interview 
”vil De ikke have en Kage til.” Det viste sig saa, at hun havde truffet ham i Sommer oppe 
ved Sommerhuset. D. 20 skal hun til Sammenskudsgilde hos Karen Mølmann sammen 
med sin gamle Realklasse. Aldo har skrevet, at han har skrevet en Artikel om hende og 
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hendes Bog til et Ungdomsblad, der hedder ”Fremad” og faaet den antaget, det skulde 
komme i Februar. 

21 januar 1945 
I Gaar fik vi Karsten hjem, det var Lørdag, og vi sad og ventede Telefon, om vi maatte 
hente Søndag eller Mandag og fik saa at vide, at det kunde ske med det samme. Der kom 
Gang i Galosjerne. Helle der lige kom hjem fra Byen, snurrede om og tog med, Johs blev 
alarmeret pr Telefon, og ham mødtes vi med paa Diakonissestiftelsen. Karsten var lykkelig 
ved at se os, og vi ved at se ham. Han havde ligget i Sengen lige til vi kom, for da han om 
Torsdagen maatte komme op, vilde han ikke, da han saa Hospitalstøjet, først, da han 
maatte komme i sit eget, vilde han ud af Sengen. Han rullede rundt paa Gulvet af Fryd, da 
han kom herhjem og fik Tøjet af. 

d. 2. Februar 1945 
Karstens Nervesystem har taget lidt Skade af Hospitalsomgangen, det ytrer sig nærmest i, 
at han ikke vil i Seng, han forsikrer mange Gange om Dagen, at han ikke vil i Seng, og 
naar Sengetid kommer er det rent galt, hvis jeg putter ham, det gaar endda, hvis det er Fru 
Millard. 
  I Morgen Aften skal vi have et større Ungdomsselskab, Kirsten Brummerstedt, Grete 
Holm, Tora, Kylde, Frederik og Niels Paludan, to af Knuds Kammerater Per Nyrop og 
Claus Smith. Vi er ellers i Gaar begyndt paa kraftige Gas og Lysrestriktioner, grundet paa 
Kulmangel, saa de unge Mennesker skal trakteres med Smørrebrød. 

14/2 – 45 
Fastelavnslørdag d. 10 Februar havde Kjeld 4 Kammerater til Middag og lidt Sjov bagefter. 
Karsten taler i Telefon, naar nogen af Familien ringer, han er ikke til at styre. ”Ajo”, siger 
han. Han siger, naar han skal ud: ”Darde gaa Ne paa”, naar jeg saa siger, det hedder paa 
Sne, gentager han ”paa Ne paa.” 

11 Marts 1945 
Karsten har Kighoste. Han hostede første Gang d. 26 Febr og laa i Sengen nogle Dage 
med Feber. Da han blev ved at hoste fik vi sendt Hostebakken fra Seruminstituttet, men 
allerede da de arriverede, var vi sikker paa, det ikke var Kighoste, det var næsten ikke 
muligt at fange et Hosteanfald. Pudsigt nok var det Niels, der havde med det at gaa paa 
Instituttet, og han ringede til Morgen og fortalte, at de viste positivt. Men ellers vilde jeg 
ikke tænke paa, at den Smule Hoste var Kighoste. Han er ganske vist lidt mere træt og 
pylret end han plejer. Karsten elsker at dyrke Minder, saa begynder han ”Husse” (huske), 
forleden sagde han ”Husse alledammen danse Juledæ, alledammen fulde”, det lød noget 
mærkeligt, men Fuldskaben var nu af at dreje rundt. 
  Forleden sagde Johs om en, at han var Professor emeritus, ”Professor i Spiritus”, udbrød 
Kjeld, hvordan bli’r man det.”  

d. 29 Marts 45 
I Forgaars havde vi den forfærdeligste Dag, Karsten var saa nær ved at drukne i Søen, at 
det er et helt Mirakel, at vi har ham. Han var et Øjeblik alene paa Plænen, og da Fru 
Millard skulde ud at se efter ham, kom hun lige, som hun saa en ung Mand springe over 
Hegnet og ud i Søen og fiske ham op. Fru Folmer, der bor skraat overfor, havde set ham 
læne sig til Hegnet, og det er blevet mørt i Vinterens Løb, og da Jorden skraaner der, er 
han trillet lige ud i Vandet. Hun løb om mod Vejen, hvor en ung Mand kom cyklende, og fik 
ham alarmeret. Fru Millard kom ind i Køkkenet med den skrigende og drivvaade 
gennemblødte Unge, jeg rev Klæderne af ham og fik ham indsvøbt i et stort 
Badehaandklæde og puttet i Seng under Dyner og Tæpper, men det var saa uhyggeligt at 
se, han blev med et helt gulhvid i Ansigtet, og Kl var 11 om Formiddagen, saa jeg vidste, 
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der var ingen Læge hjemme, men saa kom jeg i Tanker om, at jeg havde set Henrik Schou 
gaa forbi om Morgenen hen til Margrethe, og ham fik vi fat paa, men han sagde, at der var 
ikke andet, end han skulde varmes, han fik da ogsaa Kuløren igen, men pletvis, ligesom 
naar man faar Liv i ”døde Fingre”, den første Time græd han ustandselig og sagde ”Darde 
aller mer te’ bæ Vand”, men saa faldt han i Søvn og sov et Par Timer, og saa vaagnede 
han frisk som en Fisk. Men jeg havde faaet et Chock, saa jeg tudede i Timevis. Fru Folmer 
havde faaet den unge Mands Adr., han var arbejdsløs, hed Røpke og boede Ellebæksvej 
51, ham cyklede Johs ud til om Aftenen og gav ham 100 Kr, og Fru Folmer sendte vi en 
Amaryliis. 
  D. 21 var her engelske Flyvere over København, lige efter Frokost hørte vi et Drøn, saa 
kom der en Flok i Hushøjde herover. De bombede Schellhuset, og desværre ogsaa ved et 
Uheld mange Hjem og den franske Skole paa Frederiksberg, hvor Masser af Børn omkom, 
bl.a. lille Bitten Kjellund, hvis Begravelse, jeg skulde have været til i Gaar, men saa nær 
paa selv at have været ude for en Ulykke, kunde jeg ikke tage med. Under 
Bombardementet var Helle paa Gaden, hun havde været paa Trykkeriet med 
”Akanthusbladet”, og Glasskaarene regnede ned over hende. Hun stillede sig op ved en 
Mur for at skærme Ansigtet, men saa kom der en Herre, der tog hende i Armen, og sagde, 
at det var livsfarligt at staa der, og trak hende ind i en Port. Saa blev der en Pause, hvor 
hun løb op paa Tegneskolen, saa kom den næste Flyverbølge, og de løb i 
Beskyttelsesrum, men der blev de gennet op af en CBU, fordi de mente der var en 
Blindgænger i Huset. Saa ned i det næste, der blev de jaget op af Hipo. Saa ned i det 
tredje. Saa blev der igen en Pause, og de gik op i Tegnelokalet, saa kom den tredie Bølge, 
og med den sprang alle deres Ruder ud mod Jamers Plads, de maatte ligge under 
Bordene for at værge sig mod Glasskaar. Da det endelig blæste af, var de indenfor 
Afspærringen, og der skød Hipo som gale, saa det var livsfarligt at gaa igennem. Men til 
sidst vovede de det, Helle saa en Mand, der havde faaet skudt Underansigtet væk. S-
Togene var standset, men hun kom med Sporvogn og Trolleyvogn hjem. Ringe kunde 
ingen af os, og Johs prøvede at komme ned til hende, men det var umuligt for Skyderi. 
Saa det var heller ikke ufarligt, det hun var ude for. 
  Naar vi prøver at standse Karstens Snakketøj, siger han ”Ikke høre Ardio, ikke sige Hys”, 
og forleden da han uden synlig Resultat havde været ”te Komoden” og blev truet med at 
komme der igen, sagde han ”Darde har faaet te Momoden”. D. 16 Marts blev han 

vaccineret sidste Gang mod Difteri. Han blev vejet hos Dr. Dam, han vejede 28  og er 90 
cm. 

22 April 1945 
Helles Fødselsdag blev fejret efter alle Kunstens Regler med Kaffe Kl 7 for Frederik 
Paludan og to af hans Venner Finn Friis Hansen og Fritz Jørgensen, Tora, Anni Thejll og 
Bod. Kl 11.00 fik de Pølser serveret paa Gulvet i Kontoret, der var oplyst af 18 Stearinlys. 
De dansede til Kl 2½. 

5. Maj 1945 
Saa kom Freden. At de tyske Tropper i Danmark havde kapituleret blev meldt i den 
engelske Radio i Udsendelsen Kl 8½. Det var en overvældende Følelse, der skulde 
ligefrem Tid til at fatte Betydningen. Vort Flag var det første, der gik til Tops, og saa fulgte 
mange efter. Saa begyndte der et Skyderi, som vi først antog for Jagt paa Hipoer, men 
som viste sig at være Fyrværkeri. Vi løb op paa Gentoftegade, hvor Skruptudserne 
sprang, Kanonslagene drønede, og Raketterne piftede. Man lo og græd. Knud cyklede til 
København, og kom hjem Kl 11 helt exalteret af Begejstring, Kjeld viste sig først en Kvart 
over 12, han havde faaet Erstatning for alle de stille Nytaarsaftener, der var en Følge af 
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Krigen. Helle havde vi ikke hjemme, d. 1. rejste hun til Skovrider Kindts, hvor hun de tre 
Maaneder, hun ikke skal gaa paa Skolen, skal lære noget Husvæsen. I Søndags d. 29 
April døde Holger og blev begravet fra Rigshospitalets Kapel om Tirsdagen. 
 

 
De følgende breve er fra Helles to måneders ”ungpigetjeneste” i maj og juni på Sophiehøj ved Haslev hos 
Svend og Gerda Kindt. Gerda Kindt førte omhyggelig dagbog, og datteren Ida har i Historisk Samfund for 
Præstø Amts Årbog 2005 udgivet denne i uddrag for årene under besættelsen og tiden udmiddelbart efter 
befrielsen.  

”Plejebarnet” Erling som Helle omtaler i brevene er identisk med den senere venstreforsvarsminister og 
redaktør, Erling Brøndum, der som søn af modstandsmanden, kaptajn O.C. Brøndum, var gemt bort under 
falsk identitet på Sophiehøj, mens Helle var der. 

Ida Kindt blev uddannet som fysioterapeut og har arbejdet i England, flere steder i Jylland, på 
genoptræningscentret i Hornbæk, på Amtssygehuset i Glostrup. Fra 1968 var hun overfysioterapeut på 
Centralsygehuset i Næstved, hvorfra hun blev pensioneret i 1993. Hun forblev ugift. 

 

Forord af Ida Kindt: 

Familien på Sophiehøj omfatter forældreparret Gerda (1897-1994) og Svend Kindt  (1890-1968), som var 
skovriderpar på Gisselfeld fra 1926 til 1961, samt børnene Lisbeth (1919 - , gift med William og bor i Vester 
Egede. (De har sønnen Peter, som blev født i 1942 - ), Gustav (1920 -1993), Christian (1921-1995), Talke 
(1925 - ), Ida (1928 - ), Peter (1932 - ) og Gudrun (1934 - ). Gustav, Christian og Talke læste fra 1942 i 
København, og Peter var på Herlufsholm fra 1944. 

Min mor var hustru, mor, husmoder og værtinde på Sophiehøj, som skovriderboligen hedder. Det var et 
gæstfrit hjem med stor omgangskreds og familie. Til den daglige husholdning hørte foruden familien to 
forstelever, en forstassistent, kokkepige, stuepige samt ofte opkøbere af skovens produkter til frokost, så 12 
omkring bordet til middag var ikke usædvanligt. 

Mor var formand for Dansk Røde Kors i Ulse og Rønnede, og den post gav hende megen travlhed under 
besættelsen, da hun var stærkt engageret i arbejdet. 

I forbindelse med 60 året for besættelsens ophør den 5. maj 1945 hørte jeg mange beretninger, der berørte 
mig dybt. Jeg fandt min mors optegnelser frem og har med uvurderlig hjælp fra årbogens redaktør Jens 
Bjerre Tybjerg lavet denne artikel, der - i uddrag - fremstår som en beretning om en skovriderfamilies 
hverdag under besættelsen. 
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Sophiehøj skovridergård 

 

Fra Helle hos skovrider Kindts på Sophiehøj ved Haslev  

Onsdag 2-5-45 

Kære Far og Mor. 

I er vel meget spændte paa at høre fra mig og nu, hvor der er Pause i Arbejdet for en Tid, vil jeg 

hvile mine trætte Ben ved mit Skrivebord. - Toget var over ½ Time forsinket, og Fru Kindt og 

Plejebarnet, Erling, tog den store og jeg den lille. Han er en vældig sød Dreng paa 14 Aar, Jørgen 

Backe-Typen [en af Kjelds legekammerater], hans Forældre er ved at blive skilt og hans Skole 

taget, derfor bor han her og gør Havearbejde i den kæmpemæssige Have hver Morgen. Fru Klindt 

ligner Fru Borup af Udseende og har komplet Nyssen S’s Stemme, - det hørte jeg med det samme; 

hun er vist meget dygtig, i hvert Fald har hun et gennemført System i alt, hver eneste lille Ting har 

sin bestemte Plads, - det er værre end at terpe til Eksamen at blive sat ind i det. Skovrideren er mere 

langsom og tør med flere aparte Vaner, og jeg lagde straks Mærke til, at han læste en Morten 

Korch-Bog; - de er meget elskværdige begge to. Jeg fik en Kop Kaffe, da jeg kom og gik saa paa 

Hovedet i Seng. Mit Værelse er stort, lidt for stort, men der er næsten ingen Skabsplads, jeg maa 

bruge den lille Kuffert til Skuffe. Egnen er pragtfuld, Skov og Skov og Marker og en lille Sø, men 

her er meget ensomt, - vi er tre Kilometer fra det nærmeste Hus. - Jeg blev banket op Klokken halv 

seks i Morges, og her følger Dagsplanen, som jeg fik udleveret af Fru Kindt, I kan stole paa, der er 

Orden i Sagerne: 

Kl. 6 være nede. Gøre rent i Kontor og Kabinet, dække Morgenbord her og i køkkenet, 

Færdig Kl. 7. Spise. 

Kl. 7½ Gøre Entreer i Stand. 

Kl. 8 Eget Værelse. 

Kl. 8½ Tørre af efter Morgenopvask. 

Kl. 9 Gøre rent i Sovev., Gudruns Værelse. Badeværelser. 

Kl. 10 Erlings Værelse. 

Kl. 10½ Ekstra Arbejder. 
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Kl. 11½ Borddækning. 

Kl. 12½ Opvask. 

Mandag: Vask hver fjerde Mandag. 

Tirsdag: Sølvtøj. 

Onsdag: Soveværelser. Badeværelser. 

Torsdag:  Pudse Vinduer. 

Fredag: Eget Værelse. 

Lørdag: Stuer. Pudse Dørlåse, Badeovn. 

Det er nogle Afstande saa enorme, det er en hel Rejse fra Køkkenet til Kabinettet, og første Sal  

ligner en Hospitalsgang med en utrolig Masse Døre, som jeg rendte Sur i i Morges. Her er 32  

Værelser. Den yngste Dreng, Peter, gaar i 1. Ml. paa Herlufsholm, men blev syg, da han var  

hjemme paa Store B.-Ferie og Lægen har lige været her og fortalt, at han har Gulsot og kan belave 

sig paa at ligge den næste Maaned, det var hyggeligt, om jeg med min sædvanlige Modtagelighed 

skulde faa det igen. - Kokkepigen hedder Ellen og er rigtig Pige fra Landet med flade 

Gymnastiksko og Kokkepigehue. I Morges raabte jeg til hende, om det var hendes Vandfad, der 

stod paa Kommoden, hvorpaa hun brast i en høj Latter, hun troede jeg sagde ”hendes Mandfolk”  

om et Billede af hendes Bror. 

 

Senere - Nu kom der Gæster, og Erling og jeg var inviteret til at spise i Køkkenet, saa vi tog 

Regntøj paa og vadede ud i Skoven, vi har gaaet i to Timer og set to Huse og tre Mennesker og 

han, der nu har gaaet her i to Maaneder uden en Mors Sjæl at betro sig til, lukkede ordentlig op for 

Sluserne. 

De er så snobbede og smaaborgerlige, at det grænser til det utrolige, og hvis man kommer til at 

Lægge den Ske der staar ”Svend” paa, ved Fruens Kuvert, er der stor Opstandelse, og en Uge 

igennem havde Tordenvejret raset over Familien, fordi en Nøgle til Porten var blevet væk. Naa,  

han har maaske malet dem lidt for sorte, jeg tror Drengen lider af Hjemve, men en sjælden klog Fyr 

er han, man kan snakke med ham som med et voksent Menneske. 

Den tiaarige Gudrun har jeg kun set Glimt af, hun gaar i Haslevs eneste brugbare Skole fra 10-3. - 

De har Høns og Faar og to Hunde, men ellers ikke andet. Naa, nu maa jeg ned at dække Bord ---. 

Aften 

Gudrun er en sød og kvik lille Pige, hun og Erling hjalp mig at tørre af, saa det gik som en Leg, 

mens Peter ustandselig kalder paa os bare for at faa Selskab, han spiller Grammofon Dagen 

igennem og bygger Flyvere en masse af Propper og Tændstikker. De Børn har det sjoveste 

hjemmelavede Sprog og Manerer. Jeg er ved at blive sat ind i noget, de kalder: Fitmetoden, det er 

en hemmelig Maade de har at drille hinanden paa, naar Forældrene ikke vil høre Vrøvl! Og det 

bestaar i nogle mærkelige Fingerbevægelser, hvorved man formaar at fornærme hinanden dødeligt. 

Naar bare jeg har dem, altsaa Børnene, kan jeg ikke kede mig (saa forfærdeligt). 

Det er vist blevet et meget rodet Brev, men jeg kan ikke samle mig om at skrive nu. Dagen har 

været saa lang, saa lang, jeg synes allerede jeg har været her længe. Jeg har hørt Gudrun i Lektier og 

siddet nede i Stuen, mens vi hørte England, jeg sad og tænkte paa, at I hørte nøjagtig det samme. 

Tænk paa mig, siddende i ”Fruens Kabinet” ved Siden af Hr. Kindt, der er indhyllet i Tæpper paa 

Grund af sin Gigt, næste Gang I hører England. 

Inden jeg skred i Seng, blev jeg hørt i Morgenlektien af Fru Kindt. 

Hils Knud og Kjeld og Darde og 10000000 Hilsener til Jer fra Helle. 

Posten kommer Klokken ét.  
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Gerda Kindt 

 

Fra Helle hos Kindts  

Torsdag [3/5 1945] 

Kære lille Mor. 

Ja, nu faar I Brev igen, for det sidste var saa lidt fornøjeligt, og jeg har virkelig fundet mig meget 

bedre til Rette herude. I Begyndelsen var jeg lidt bange for Fru Kindt, men nu har jeg lært at tage 

hende med godt Humør, - det har jeg opdaget de andre gør. De andre er Erling og Forstkandidaten, 

der spiser her, og en ung Mand, der hjælper Skovrideren paa Kontoret, og som for øvrigt ikke bør 

omtales. Hun er frygtelig fordringsfuld. Allerhelst skulde jeg sidde ved Bordet med nedslagne Øjne, 

parat til at svæve over Vandene ved hendes mindste Vink, men det har jeg nu engang ikke Lyst til, 

og det tager hun ret unaadigt op. Hun er adelig født og har derfor en sand Hærskare af fornemme 

Vaner, som nøje bør overholdes, det er en hel Parade, naar der ved Middagsbordet skal vartes op. 

Hvor de 117 forskellige Asietter skal anbringes osv., osv. I Dag glemte jeg at hente den varme 

Mælk i Køkkenet til Skovrideren - en Skandale af Rang, dernæst kom jeg til at springe 

Forstkandidaten over, da jeg skænkede Kaffe rundt, hvorpaa han selv med et elskværdigt Smil rejste 

sig og skænkede. ”Ja-e det er ikke saadan at huske det hele”, sagde Skovrideren, han kan godt lide 

mig, men Fruen sendte mig et Blik, og Erling fittede til mig over Bordet. Forstassistenten og 

Kontormanden sad og gumlede længe efter, at Skovriderens havde rejst sig (alt foregaar paa 

Klokkeslæt) og gaaet ind til Middagssøvnen, og saa begyndte Kandidaten at efterligne Grevens 

snøvlende Stemme. Grevens paa Gisselfeld er Fru Kindts store Nummer, de er de eneste, der kan 

bringe hende i Affekt og de eneste, der kan faa Skovrideren til at løbe. 

Erling og jeg er lige kommet hjem fra en Tur til Haslev, hvor vi aad af tørt Wienerbrød og købte til 

at ha’  liggende under Sengen, vi har fundet en Kagekasse i Fadeburet. Han spurgte mig, om jeg gad 

gaa med ind i Boghandlen, og der forlangte han: ”Maa vi være her” til min store Befippelse, jeg 

fortalte ham, da han af sig selv nævnede den i Gaar som en af de nye Bøger, som hans Kammerat 

havde læst, at det var mig, der havde skrevet den, og nu har han været inde at vise Peter og Gudrun 

den, og saa gaar det uvægerligt til Fru Kindt. I kan tro, det vil ikke være noget for hende, hun har 

ikke saa lidt Tante-Margrethesk over sig.   

Paa Vejen hjem var der pludselig én, der kørte op paa Siden af mig og tog mig i Armen, det var 

Thure. Han gaar paa Haslev Gymnasium og bor hos nogle Mennesker i Byen, det viste sig, at han 

har gaaet i Klasse med Ida, Datteren herfra, der er i Huset i Præstø, og han havde flere Gange været 

til Selskab paa Sofiehøj, saa han vilde meget gerne komme og besøge mig, især da han for 
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Øjeblikket var Uvenner med sine Værtsfolk og maatte strejfe rundt paa Gaderne. Han mødte med 

den ene Hånd i Bind, og da jeg spurgte til den, svarede han: Ikke en Kæft i Vejen, men vi har haft 

Prøvestil i Dag, og den skiftes vi til at snyde fra, denne gang er det min tur til at ha’ brændt mig.  

Jeg har skrevet et langt Brev til Frederik [Paludan], ih, hvor er jeg dog energisk, men det er ligesom 

jeg er jer nærmere, naar jeg ved, I faar mine Breve. Naa, nu faar I heller ikke mere, før jeg har hørt 

fra jer. 

1000 Kys fra Helle 

 

Børnene siger du til mig og Helle, naar vi er alene, men slaar straks om til De og Frøken Thorborg, 

saa snart Forældrene er til Stede, det skal de. De har alle eller rettere, vi har alle en knusende 

Respekt for Fru Kindt, man sidder uvilkaarligt som om man havde en Strikkepind i Ryggen, naar 

hun er i Stuen. Hun gaar alle Krogene efter, hvor jeg har været om Morgenen og kalder mig tilbage, 

hvis hun opdager en Plet Støv, (Nu gnider Mor sig i Hænderne), men Mor, selv du vilde finde det 

overdrevet. Gulvene bliver moppet hver evige Dag, og jeg vasker Stentrappen udenfor Huset og 

pudser Kakkelovne ogsaa daglig. Jeg kommer hjem som en anden Dagny, (hvis ikke det har lige 

den modsatte Virkning). Ved Aftensbordet fik vi Rødspætter, hvorved Familien fik et Kvarter til at 

gaa ved at skændes om, hvorvidt det saa pænest ud, at de var skaaret igennem paa tværs eller paa 

langs. Til sidst kunde jeg ikke at holde Masken længere, og da jeg saa over paa Erling, fik han 

pludselig travlt med at tørre Munden i Servietten. De mest ligegyldige ting er uhyre vigtige her i 

Huset, og Spøg med det taales ikke. Jeg tror ikke hun har for to Øre humoristisk Sans. 

I Aften har jeg læst Diktat med Gukker (Gudrun) og hjulpet hende med Regnestykker, og saa har 

jeg siddet og tegnet Kruseduller med Peter, - det er Skovriderens meget begejstrede for. Jeg har 

tegnet nogle Skitser af Gukker, - de var ikke meget bevænt, men de syntes de var saa søde, og de er 

saa ivrige for, at jeg skal tegne, da ingen af dem kan slaa en lige Streg.  

Yndlingsdyret Mynte er den mest forkælede Skabning, jeg har været præsenteret for, - den bor i 

Benenden af Peters Seng og opholder sig ellers alle mulige og umulige Steder, og at sige noget 

nedsættende om Mynte vil sige det samme som at fornærme den samlede Familie; - der tales til den 

i fuldkomment Babysprog og en Dag midt i Pressen, som vi lyttede med store Ører, brød Fru Kindt 

pludselig ud i stor Begejstring, fordi Mynte ”sad”, og vi maatte skynde os ud at hente Sukker til 

Kræet. - A propos Sukker, saa har vi hver vores ugentlige Sukker- og Smørtildeling i dertil 

indrettede Krukker med Navne paa, - de bliver tømt hver Lørdag, overskuddet bliver slaaet sammen 

til Brug for Husholdningen, og nye 200 Gram bliver fyldt paa. - til Pinse kommer alle 7 Børn hjem, 

saa bliver der Sjov i Gaden, der bliver ogsaa noget at gøre. - Naa jeg bliver nu paa ingen Maade 

overanstrengt, jeg følger nøje Skemaet jeg sendte sidst, skal være færdig lige paa Klokkeslæt for at 

kunne holde Trit med Elin, og jeg synes det gaar hæderligt. Det er dejligt med den lange 

Eftermiddag, hvor jeg maa gøre hvad jeg har Lyst til, jeg behøver ikke at sige, hvis jeg gaar eller 

kører, naar bare jeg stiller paa Minuttet i Køkkenet. 

Jeg har glemt mine Tøfler, vil du ikke sende dem sammen med en Æske Danivera creme paa 

Kommoden, Mor? Og hvis I har en extra Frihedssang, vil jeg meget gerne ha’ den ogsaa. Paa 

Mandag skal Skovriderens til Bibelkreds, saa har jeg lovet at lære Børnene den. - Mor, vil du ikke 

sende det her Brev til Mormor, for foreløbig faar jeg vist ikke skrevet til hende, men faa det tilbage 

igen, for jeg vil gerne læse mine Udgydelser, naar jeg engang ad Aare kommer hjem. 

Jeres hengivne Helle 
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Fra Frederik Paludan til Helle hos skovrider Kindts 

Bjergliden, 4. Maj 1945 

Kære Helle! 

Tak skal du ha’ for Brevet. Jeg har fulgt dig i Tankerne og gættet paa alt muligt, men nu ved jeg – 

takket være Opskriften – nøjagtig, hvad du foretager dig Kl 8,37: du tørrer Skovriderens Kurv af. 

Det er vel nok en Timeplan, der siger Spar-To til alt; godt at du kan nyde Eftermiddagen i Fred og 

Ro. Jeg talte med Christian Kindt i Dag. Han sagde bl.a.: ”ja, bare hun ikke bliver træt.” Han kender 

aabenbart sin Mor. 

Jeg kan forestille mig hvorledes Hjemmet ser ud. Efter din Beskrivelse kommer jeg til at tænke paa 

en ca. 60-aarig Tante, Selsing og jeg besøgte i Sommer i Thy. Hun er ugift og bor sammen med sin 

Kat i et lille Hus, et rigtigt lille Jomfrubur. Man kunde se, at hun fik Dagene til at gaa med at gaa og 

kæle for alle sine Ting, og sikke mange der var af dem; overalt skinnede og funklede det af Kobber 

og Sølv, som var det blevet pudset i Gaar. Og Opvartningen, som sikkert havde været forberedt i 

mange Dage, meget stilfuld, fin Mad med en lille Smule Kartofler og Brød til os to graadige 

Cyklister. Naa, vi fik da lagt en god Bund, værre var det, at vi var i korte Bukser og med Søm i 

Skoene. Aldrig har jeg gaaet saa let henover et Gulv. – Sommerminder, som man lever paa til næste 

Sommer. Jeg gaar altid med saa mange Sommerplaner i Hovedet om Foraaret, men i Aar har de slet 

ikke været der. Hvad vil denne Sommer bringe? Atter svirrer Rygterne om Kapitulation i Æteren, 

og man føler sig ligesom lettere og allerede befriet. Jeg tror vi faar Lov til at opleve den lykkeligste 

Tid af vort Liv inden længe. 

Selsing og jeg har faaet Afslag fra Skovrider Hvass i Rold Skov, samtidig med at Frits og Friis er 

blevet antaget paa Stenderup ved Kolding, der hvor Astrid var. Hun er nu begyndt sit Arbejde i 

Byen: Kontorarbejde, Uddeling af Tøj, Bespisning ---- fra 10 til 15½; behagelig Arbejdstid, ikke 

sandt, men paa et for Øjeblikket og for øvrigt altid ubehageligt Sted. Yderligere gaar hun til 

Maskinskrivning 1 eller 2 Gange om Dagen. Hun er glad for --- Damen (kan ikke huske hvad hun 

hedder). 

Frits, Friis, Staun (fra Svendborg, opr. Ravnholt, Sofienlund) og jeg gik i Torsdags en Tur fra 

Klampenborg over Eremitagen langs Mølleaaen til Lyngby. Ellers bestiller vi ikke noget for 

Øjeblikket. Siden i Mandags har vi ikke haft Forelæsninger [på Landbohøjskolen] (Sygdom + 

Forholdene) og hjemme gaar man og hjælper til lidt hist og her (vred Vask i Gaar). Det kan ikke 

blive til noget ordentlig, i hvert fald hvad angaar Studierne. Stakkels Studenter. Godt, at du kom af 

Sted og nu har praktisk Arbejde. Hvilket et Ordensmenneske maa du ikke blive under Fru Kindts 

myndige Vejledning. Blot kedeligt, at Togforbindelserne er saa daarlige, saa du ikke kan komme 

hjem over en Lørdag Søndag. Vi maa være glade ved Postforb. saa længe den er her. 

Og saa Tak for den hyggelige Aften i Mandags. Du er saa barnlig ligetil og glad, saa det er en Fryd. 

Det er det vi skal have frem! 

Her er det Vers af Chr. Winther, som jeg ikke kunde komme i Tanke om forleden Dag. Min Far, 

som kan saa mange Vers udenad, havde ogsaa det i Hovedet: 

 

Hvor Fensmark hæver sit Kirketelt 

og knejser højt imod Sky 

og smiler over til Gisselfeld 

og til Vester Egede By. 

 

Fortsættelse følger, saafremt den viser sig at have Interesse. Jeg kan ikke mere nu og har ikke Chr.  

Winthers Digte her. 

Mange Hilsner fra Frederik. 
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Fra Helle hos Kindts  

Søndag [6/5 1945] 

Til Lykke med Freden. Tænk at vi er naaet saa vidt. 

Kære lille Mor. 

Jeg kan i Øjeblikket ikke finde min Fyldepen, derfor Kragetæerne med Blyant. Tak for dit Brev, det 

er saa dejligt at høre fra dig, jeg laa pladask i Solen og nød det. Men nu er dens Slags Driveri afgjort 

forbi. Du godeste, hvor har vi travlt. Fredag Nat kimede det på Døren, saa Huset var ved at vælte, 

det var to danske Politibetjente, civile, der meldte, at der vilde komme Indkvartering af 

Underjordiske, - der nu turde komme frem i Lyset. Og fra Kl. ét var der ustandselig Larm af 

Motorkøretøjer og Biler. Vi var oppe en Kvart over fem og nede at dække Morgenbord til 30, vi fik 

Værelserne ordnet i en vis Fart, hørte Presse og hejsede Flaget Kl. 8, mens vi sang 

Fædrelandssangene efter Skovriderens Tale. Og lige siden har det ellers saa pertentlige Kindtske 

Hus været en forstyrret Hvepserede. Der laves Mad Dagen igennem, serveres Kaffe paa alle mulige 

Tidspunkter, Telefonen kimer og Biler kommer og kører igen, og læsser den ene Flok udasede 

Mænd af efter den anden, - de faar Kaffe, skyller sig af i Badeværelset og smider sig med alt Tøjet 

paa hvor de kan komme til det, for saa to Timer efter at blive vækket og tumle ud paa Vagt. Vi er 

næsten indespærret paa Gaarden, kun med særlig tilladelse maa vi gaa, og alle som kommer, maa 

visiteres. Det er meget spændende. De har taget Kontoret og her sidder konstant fire Mand og hører 

Radio og modtager Besked. Hele Eftermiddagen øver de sig, og det drøner om Ørerne paa os. Jeg 

sidder ikke ned fra tidlig Morgen til sen Aften, i Gaar var vi færdige med at vaske den 

kæmpemæssige Opvask op, da den var over 10, og saa kom der tre udmattede Frihedsmænd og 

skulde ha’ Kaffe. Det er dejligt at kunne gøre noget for dem. I gaar sad der en Frihedskæmper i en 

Bil, og da jeg lige i Forbifarten spurgte ham, om han trængte til noget, sagde han: - Aa, jeg har ikke 

smagt Mad i 24 Timer. De fleste har ikke sovet siden i Torsdags, de holder sig oppe ved Hjælp af 

Ferietabletter, men hvor ser de ogsaa ud omkring Øjnene.  

Mandag 

Jeg er ikke Spor ked af at rende Benene af mig for deres Skyld, for jeg høster kun Smil og 

Taknemmelighed, og saa regner man jo ikke, at ens Fødder er som Bylder at gaa paa, naar Aftenen 

nærmer sig, men det irriterer mig grænseløst at gaa og lave alt muligt Arbejde for Fru Kindt; for 

hver eneste Dag lægger hun noget nyt paa Programmet, og saa faar man kun Skæld ud, hvis det ikke 

er akkurat som det passer Damen. Hun er en rigtig Heks, Eli gaar og kaster op af Overanstrengelse 

og snakker om, at hun en skønne Dag stikker af herfra. Men nu maa jeg sige, at hun har meget mere 

end jeg, og foreløbig kan jeg nok klare mig, men Erling siger, at de tidligere unge Piger efter et Par 

Maaneders Forløb var saa udkørte, at de rejste. Det er jo ikke ligefrem Meningen, at man er paa 

Landet og bliver saa bleg, som om man sad i en Lejlighed i København. Nu havde jeg lidt Tid til at 

skrive til dig før, saa finder hun pludselig paa at Badeovnen trænger til at pudses. - Nu kom Posten, 

men han havde ikke noget med fra dig, derimod var der Brev fra Frederik, han skriver saa pænt. Ida 

kommer hjem paa Søndag. Kan jeg ikke bede om at maatte ta’ hjem paa et andet Tidspunkt. Pinse? 

Nå, det var vist en sur Mundfuld, men jeg er vist ogsaa lidt træt, jeg vil skynde mig at stikke af til 

Haslev, inden Fruen vaagner af sin Middagslur og sætter mig til noget.  

Politiet har faaet tilladelse til at gaa med deres Uniformer, - der er et betydelig pænere Syn end alle 

de forskellige Dragter de før optraadte i. Her bor 24, men vi skal ikke mere sørge for Mad til dem, 

Lotterne sender Mad op paa Villa Galina, hvor de jo har Service nok. - Jeg vaagnede i Nat ved at én 

løb forbi mit Værelse og kastede saa voldsomt op, jeg er ikke klar over, hvem af dem det var, jeg 

puttede mig ned under Dynen. Det er ikke saa sært, om de bliver syge, man kan kun ønske, at de 

snart kunde faa Fred til at komme hjem til deres Familie. Efter at de er kommet, er Erling 

fuldstændig opslugt af dem, han plejer ellers at hoppe og springe for mig, han er ualmindelig sød og 

flink, men da jeg var færdig med at vaske op i Gaar, (Eli havde fri, saa jeg var alene om det) kom 
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han og hjalp mig og sagde: - ”Ved du hvad, Tulle”, (han kalder mig aldrig andet, fordi han siger jeg 

ligner Navnet Tulle) ”nu er du træt, du trænger til at komme ud.” - Vi endte med at gaa til Galina og 

vippe. 

Jeg haaber der er Brev fra dig i Morgen. De kærligste Hilsner. 

Din Helle 

To Hipoer har skjult sig her i Skoven. De er ude at lede efter dem Døgnet igennem, men er ikke tryg 

før de er fundet. 

 
Far til Helle på Sofiehøj skovridergård 

Kbh. 7/5 1945 

Kære lille Helle! 

I en ledig Stund vil jeg sende dig en Hilsen her fra Rigsdagen. Jeg har ikke læst dit i Dag ankomne 

Brev, men Mor refererede Hovedindholdet af det for mig i Telefonen, og det glædede mig meget at 

høre, at du er ved at falde til dernede. Gid du nu maa blive rigtig glad ved Opholdet der, det er altid 

værdifuldt at lære en ny Egn og nye Mennesker at kende. Og hvor morsomt, at du saa hurtigt skulde 

træffe en bekendt fra Vandet. Det er i Sandhed noget stort og herligt, vi oplever i disse Dage. Du 

vilde ikke kunne kende Byen, hvis du saa den i den nuværende Begejstringsrus. Man oplever stadig 

noget, naar man gaar gennem Gaderne. I Lørdags f. Eks. saa jeg en stor Flok kikke op paa den 

Tyske Filmpropagandas Højborg Ufa. Nogle raske Gutter stod oppe paa en Altan, og derfra kylede 

de alt, hvad der fandtes i Kontorerne, lige fra Papirer til Lænestole, ned paa Gaden under Folks 

Jubel. Det var jo lidt Synd for de fine Møbler, der maaske kunde have faaet bedre Anvendelse, men 

man forstaar Folks Reaktion overfor det Tyranni, vi ogsaa paa det Omraade har været inde under. 

Ustandselig ser man ogsaa vore gæve Frihedsfolk og Politimænd komme kørende med Hipofyre og 

Stikkere, der nu skal ind i Burene i Stedet for de Bravfolk, der tidligere befolkede dem. Det er ikke 

just Elskværdigheder, der lyder op til disse Fanger fra Mængden. Derimod er der ingen Ende paa 

Begejstringen for Frihedskæmperne, frivillige danske fra Sverige og Montgomerys Soldater. Jeg saa 

paa Strøget en engelsk Officer, der var nær ved at blive flaaet af Autografjægere. Lillebror kan ikke 

lide bæ Dysser, han siger de skal til Momoden. Derimod vil han hele Tiden op ved Kirken for at se 

vore egne søe Godater eller hvad det nu er, han kalder dem. Paa Onsdag faar jeg en Oplevelse her 

paa Rigsdagen, idet Kongen, som du vel har set i Bladene, skal aabne den nye Rigsdagssamling 

med en Trontale. Saa faar jeg mit normale Arbejde igen, hvilket jo er en stor Tilfredsstillelse, ja det 

er allerede begyndt med de forberedende Arbejder. Du kan tro, det ogsaa er mærkeligt, naar man 

har med Bladvirksomhed at gøre [far arbejdede også på Finanstidende], pludselig at kunne skrive 

frit igen uden Tanke paa den utaalelige Censur, der nu er helt væk. Forleden Dag, da jeg var paa 

Christiansborg, var der et saadant Skyderi, at man overhovedet ikke kunde komme ud i Retning af 

Kongens Nytorv, men maatte gaa i Retning af Raadhuspladsen. Det passede ogsaa meget godt, for 

paa Grund af Uroligheder ved Frihavnen gik der ingen Tog mellem Kbh. og Hellerup. I Stedet for 

tog jeg saa S-Banen fra Hovedbanegaarden over Vanløse til Hellerup og derfra videre til Gentofte. 

Vi var i Gaar til Daabsmiddag [Hans Henrik] hos Mudde og saa der bl.a. en vældig pæn Bror til 

Henrik [Schou]. Han er Teolog og har et Job ved Frihedskæmpernes Meldetjeneste. Hørte du 

Kongens, Statsministerens og Mogens Fogs Radiotaler i Lørdags? Jeg synes, det var en Oplevelse 

at høre dem. Mor og jeg lyttede ogsaa til Biskop Fuglsang Damgaards mandige og værdige 

Prædiken i Radioen om Søndagen. Man mærkede virkelig ved disse Lejligheder et historisk Sus. 

Det var jo godt, Farbror Holgers Begravelse var kommet lidt paa Afstand, før alt dette skete. Vi har 

flaget som aldrig før i disse Dage og er ikke færdige endnu. Jeg tror, vort Flag var et af de første i 

hele Landet, der gik op efter Kapitulationsmeddelelsen i Radioen Fredag Aften. Hav det nu rigtig 

godt. De kærligste Hilsner fra din Farmand. 
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Fra Gerda Kindts dagbog 
7. maj 1945 

Hvor har vi oplevet store ting i disse dage. Jeg vil prøve på at skrive det ned, mens jeg 
endnu kan huske det hele. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal få det hele med. Fredag 
aften, nej jeg må længere tilbage. I den sidste halve snes dage havde vi spændt gået og 
ventet på krigens slutning. Vi kunne jo se, hvor alt efterhånden brød sammen i Tyskland. 
Den 1. maj var vi næsten sikre på, at nu måtte fredsbudskabet komme. Radioerne meldte, 
at der hver time kunne komme melding om det. Himler havde tilbudt Tysklands kapitulation 
til England og Amerika, men ikke til Rusland. De allierede havde svaret, at de kun modtog 
kapitulation af Tyskland, når det gjaldt til alle tre magter. Vi ventede og håbede, at dette 
skulle ske. 

I mens overgav den ene hærgruppe efter den anden sig i Tyskland, og derefter alle 
tropperne i Norditalien og en del af Østrig. De overgav sig til de engelske og amerikanske 
tropper, de stod over for. Den 1. maj var spændingen på bristepunktet. Vi ventede 
bestemt, at nu skete det. Ida skulle den dag rejse til skovrider Felding på Nysø, hvor hun 
skal være ung pige i huset i sommer. Vi syntes, det var rædsomt at hun skulle rejse netop 
den dag, da freden sikkert kom, men der skete intet. Det var som at få en spand kold vand 
over hovedet, og den næste dag, onsdag, var hele landet igen håbløst og syntes, at nu fik 
det aldrig ende. 

Onsdagen slæbte sig hen, og torsdagen med. Fredag havde vi opgivet håbet helt. I hvert 
fald var glæden og forventningen borte, selvom vi jo nok kunne se, at der måtte komme en 
ende en gang inden længe. Vi har jo ellers i de sidste måneder hængt i radioerne og med 
begærlighed lyttet til udsendelserne fra Sverrig og England. Om fredagen var jeg i hvert 
fald så ligegyldig, at jeg nok hørte den svenske radio kl. 8, men da der ikke var noget 
særligt i den, glemte jeg at lukke den danske fra England op kl. 8½. 

Peter var hjemme fra skole, fordi han havde været syg, og jeg var inde i hans værelse for 
at rede hans seng. Så ringede telefonen, og det var Ida, som sagde: ,,Har I hørt radioen?” 
- ,,.Ja”, svarede jeg, ,,Men det var ikke noget særligt” - ,,Jamen nu er der. De har 
kapituleret !“, sagde hun. Jeg smed røret og for ind og åbnede for radioen, inden jeg talte 
med Ida igen. Og for ud og hentede Peter og Gudrun ud af sengene og herind, og så var 
de jo midt i udsendelsen fra England om kapitulationen. 

Lidt før 9 kom Svend og ,,den lille baron H.” farende hjem. De havde været i skoven for at 
finde et sted - ja, nu tør man vel skrive det! - hvor de kunne skjule noget (Jeg tør af 
gammel vane næsten ikke skrive det. Hvor har vi været tavse i disse fem år!). Ude ved 
Hesede Planteskole var både Viggo Jensen og Ejler Hansen kommet løbende ud for at 
fortælle den store nyhed. 

Lige straks blev jeg egentlig ikke rigtig glad, jeg kunne vist slet ikke fatte det. Og så sagde 
de også: ,,Kapitulationen træder i kraft i morgen kl. 8 - dansk sommertid’ Nu var den 9 
aften, altså 11 timer endnu, og hvad kunne der ikke ske på 11 timer. 

Vi har især i det sidste halve år, hvor Gestapo og Hipo har raset og regeret på det 
uhyggeligste, og hvor folk daglig blev skudt ned i deres hjem, aldrig kunnet føle os trygge. 
Men gudske tak og lov har jeg aldrig personligt følt angst. Af og til har jeg været frygtelig 
angst for børnene i København, men når jeg så har bedt til Gud og har bedt ham tage 
deres skæbne i sine hænder, er angsten taget fra mig. Men for os herhjemme har jeg 
aldrig været angst. Men den aften blev jeg for første gang angst for, hvad natten kunne 
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bringe, og ønskede kun, at den var gået. Det har vel været den store betagelse ved 
efterretningen om kapitulationen, der har gjort det. 

Nå, vi fik en kop kaffe. Svend tog en cognac frem, som var gemt til lejligheden, og vi drak 
et glas med H., inden han skulle videre. Vi blev siddende og hørte den ene radio efter den 
anden på alle mulige og umulige sprog (Man har lært at forstå en masse i disse år). Og 
først over 12 kom vi i seng. 

Kl. 1 eller 1½ vågnede jeg ved, at det kimede på døren, og jeg tænkte straks: ,,Så, nu 
kommer de minsandten alligevel og tager os i sidste øjeblik”. Svend stod op og gik ud for 
at lukke op, og jeg gik med. Så var det Ejler C., som er politibetjent, og som så mange 
andre politifolk har været under jorden i de sidste otte måneder. 

Han kom for at sige, at vi ikke skulle blive forskrækkede, når der i nattens løb kom nogle 
biler og motorcykler ind i gården. Det var det danske politi, som skulle samles her, og om 
de måtte låne kontoret i morgen. Det var betagende at høre ,,Det Danske Politi”. Nu har vi 
intet politi haft siden 19. september, da tyskerne opløste politiet og sendte alle dem, de 
kunne fange, til koncentrationslejre i Tyskland. 

Kl. 5½ om morgenen var gården fuld af biler og motorcykler. Civilklædte politifolk gik rundt 
og pakkede våben ud og satte dem sammen, monterede håndgranater o.s.v. Det er alt 
sammen våben, som er kastet ned fra luften med faldskærme. De fik så indrettet sig i 
skovkontoret og i dagens løb kom og kørte ustandseligt svært bevæbnede hold ud og ind 
af gården. De kørte rundt for at anholde og sikre sig stikkere, hipofolk, og folk, som havde 
holdt til med tyskerne. I løbet af de to første dage fik de mellem 40 og 50. De blev 
interneret et andet sted. 

9.maj 1945. 

Længere nåede jeg ikke i forgårs. Den første dag sørgede jeg, så godt jeg kunne, for kaffe 
og mad til politifolkene. Næste dag blev det ordnet således, at beredskabskvinderne i 
Haslev laver middagsmad og smører aftensmad til dem. De kører så selv ind og henter 
maden og spiser den på Villa Galina. 

Først skulle de sove i halm på villaen, men det var de så kede af. De blev så snavsede af 
den halm og kunne ikke komme af tøjet - det var for øvrigt ingen, hverken politifolk eller 
frihedskæmpere de første to til tre døgn. Nu har jeg lånt madrasser og tæpper på klostret, 
og de ligger så på gulvet i to store værelser ovenpå. Der kan sove og har også sovet 21. 
Her er stadig station, og nu har de mest travlt med afhøringer på de forskellige 
interneringssteder. 

De første to-tre dage gik skarptbe væbnede vagtposter med stålhjelm, hånd granater 
o.s.v. vagt op og ned ad indkørslen. Peter og Erling Brøndum, kaptajn Brøndums 14-årige 
søn, som vi har holdt skjult her de sidste måner, vandrede også rundt med karabiner 
Erlings var ladt, Peters dog ikke. Peter ønskede kun at hipofolkene ville komme, så de 
kunne komme op og slås med dem. De første dage kunne vi virkelig også vente alt muligt, 
men her forløb alt i ro. Ja, der er sket så meget, at jeg ikke kan få det hele med. 

Søndag var der i alle kirker takkegudstjeneste. Vi var i kirke i Vester Egede kl. 8. Kirken 
var fyldt til sidste plads og meget smukt pyntet med bøgegrene og pinseliljer. I våbenhuset 
stod folk opstillet med tre faner. Da vi alle var samlet, og organisten begyndte at 
præludere, blev fanerne fort ind, mens vi alle rejste os. Det var betagende at se vore 
dejlige flag som fri flag blive båret ind. Foran altret lå et stort dannebrogsflag med en buket 
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roser på til minde om dem, der gav deres liv for Danmark. Pastor Munck holdt en smuk 
tale. Midt i talen mindedes han de faldne, både soldater og frihedskæmpere. Vi var stille 
og sang derefter ,,Kæmp for alt hvad du har kært’ 

Efter gudstjenesten blev fanerne ført ud og stod udenfor på kirkegården, da vi kom ud. Det 
var meget smukt. Mens vi gik ud af kirken, spillede organisten ,,Ja, vi elsker dette landet”. 
Det var jo før tyskerne i Norge havde kapituleret, og vore tanker og bønner var gået til 
Norge i al vor egen glæde. Nu har de jo kapituleret også der, og nu kan vi rigtigt glæde os 
over friheden, når Norge også er med. Den 5. om morgenen, da kapitulationen skulle 
træde i kraft her i landet kl. 8, stod vi alle samlet i haven ved flagstangen med flaget, der 
skulle hejses over vort fri land. Politifolkene stod i geled, og kl. 8 hejsede Svend flaget, og 
vi sang ,,Kong Christian” og ,,Der er et yndigt land”. Og så vajede vort flag igen over et frit 
Danmark. Ja sikke nogle år, det har været, disse fem. 

Se, jeg vidste jo intet om børnene i København. Telefonen er overbelastet og næsten ikke 
til at bruge. Men jeg fik dog den anden dag at vide af Talke, at begge drengene havde det 
godt. Christian var soldat, sagde hun. Senere har jeg hørt, at han har været med i 
lufthavnen. Om de har sloges for at komme ind, ved jeg ikke, men han har oplevet et 
historisk øjeblik dér. Han var nemlig med i det æreskompagni af frihedskæmpere (alle 
sammen gamle gardere) som stod opstillet, da general Dewing kom for at - ja, hvad skal 
jeg sige - ikke overtage Danmark eller befri os. Men han er i hvert fald i spidsen for den 
engelske militærdelegation, der først ankom til Danmark efter freden. 

Jeg glæder mig til at få Christian hjem og høre ham selv fortælle. Det har været hans livs 
bedste dage, havde han sagt til Margrethe, men sulten og dødtræt var han søndag aften 
og havde jo ikke været af tøjet siden fredag morgen. Om Gustav hørte jeg, at han som ved 
et mirakel undgik at blive dræbt om søndagen. Han har kuglen, som ramte stedet, hvor 
han havde siddet i dækning to sekunder før. Ja, det var ikke én kugle, men en salve fra et 
maskingevær. 

Gustav kom hjem i går aftes ved 9-tiden, altså tirsdag. Se jeg har aldrig vidst, hvad 
drengene foretog sig. Jeg har aldrig turdet spørge dem, for at jeg ikke skulle kunne røbe 
dem, hvis Gestapo en gang tog mig. Det er nok gået mange andre mødre ligeså. I går kom 
Gustav og spurgte, om han måtte tale med Svend et øjeblik. Jeg blev urolig for, at der var 
noget galt med Christian, men kunne alligevel ikke tro det, for Gustav så så glad ud. Så 
ville han spørge, om Svend kunne skaffe nogle våben til ham. Så viste det sig, at han også 
var med i frihedsbevægelsen. Det er nu underligt at få sådan noget at vide. 

Man er glad over, at ens sønner ikke er bange for at forsvare deres land, men samtidig får 
man en underlig snørende fornemmelse om hjertet, for det er jo livet, der er indsatsen. Og 
så to drenge. Gustav fortalte, at Christian havde været med at kæmpe ved Østerbro 
Station. Der var blevet dræbt fem. I radioen sagde de, at der stadig skydes i København. 
Det er disse hipoer, der ligger i baghold og skyder på frihedskæmperne. Der er dræbt og 
såret mange i disse dage i København. Den første dag over 60, og 400 sårede. 

 

Helle hos Kindts  

Onsdag [9/5 1945] 

Kære, søde forældre. Tusind Tak for jeres Breve. Jeg skammer mig saa forfærdeligt over mit sidste 

Brev til jer, men jeg var overtræt, jeg syntes, det hele begyndte at rotere mig over Hovedet, - det er 

ikke nemt, naar man aldrig har været vant til husligt Arbejde, pludselig at blive stillet overfor saa 

stor en huslig Opgave, som hele dette Rykind medførte. Nu er jeg udmærket tilfreds igen, - det var 
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kun den ene Dag, jeg havde lidt Hjemve. Fru Kindt har med din altoverskyggende Myndighed og 

Ordenssans faaet sat System i Sagerne. Sophiehøj Skovridergaard er nu forandret til Sophiehøj 

Politigaard (det skal I nu ikke skrive) - og har vi før savnet Ungdom, vrimler vi i dem for 

Øjeblikket. Alle Værelserne ovenpaa er besat, Madrasserne ligger saa tæt ved Siden af hinanden de 

kan, og der sover nogle paa dem Døgnet rundt. Jeg savner min Badekaabe; naar jeg skal ud paa W. 

om Morgenen, kigger jeg ud som en Rotte fra sit Hul, om Banen er fri for Betjente, for saa at fare 

forbi Dørene til det sikre Tilflugtssted. Her bor fast 20, men man ser ogsaa af og til nye Ansigter, og 

de er vældig flinke alle sammen. 

Fru Kindt har befalet, at de selv skal gøre rent, hvor de færdes, og ordentlig rent. Naar jeg vasker 

”vores” Entre, vaskes ”deres” Entre af en Betjent med opsmøgede ærmer, vi slaas altid om den 

bedste gulvspand. Saa forsvinder en Kost, og saa en Rulle Traad, og saa en Æske Pudsecreme, fordi 

de lige skal …. Og glemmer at sætte paa Plads efter sig, det er en farlig Komedie. Men efter at jeg 

havde gjort Badeværelset i Stand i Gaar to Gange efter dem, og det med Skurepulver, og saa endnu 

fire Mand troppede op for at barbere sig, er der blevet sat Skilt op paa Døren, der henstiller til 

d’Herrer om at benytte Vaskehuset og selv tørre op efter sig. De vrimler rundt alle Vegne, for lidt 

siden busede jeg ind i Maven paa én med en fuld Pottelotte i Haanden.  

Sikke et yndigt Vejr det har været, jeg sad ude og tegnede paa Græsplænen i Gaar, mens Erling og 

Peter laa ved siden af og sov med et Par Politihjelme over Hovedet, - og Frihedsbaand om Armen, - 

de har hver faaet et MB - (Modstands-Bevægelse) - Mærke, som de gaar rundt og praler med, og 

Erling og jeg slap virkelig ogsaa igennem den tyske Vagt i Haslev uden at blive visiteret paa Grund 

af det, nu ser han ud og virker ogsaa meget ældre end 14-15 Aar. Vi grinede godt af din 

Medlidenhed i Nr. 2 brev, jeg læste det, der stod om Erling, op for Fyren, og han sagde: - Hør lille 

Tulle, vil du omgaaende lede din Mor ud af den Vildfarelse. - Jeg skal sige jer, han hedder slet ikke 

Erling Bendtsen, og hans Forældre er og har aldrig været skilt, tværtimod, han er Søn af Kaptajn 

Brøndum, der er den næstøverste indenfor Frihedskæmperne og har gjort uendelig meget for 

Danmark, og hans trofaste Kone har fulgt ham og flyttet rundt fra den ene Lejlighed til den anden 

under en Masse forskellige Navne for stadig at være i Nærheden af ham og kunne gi’ ham, hvad 

han trængte til. Saa snart det hele er faldet til Ro, skal han altsaa hjem til sine Forældre igen. Det 

bliver trist, naar baade han og Peter og Politiet forsvinder. Peter skal rejse paa Fredag, jeg tror ikke, 

han har haft Gulsot, ellers er han sluppet meget billigt. Han er en mægtig kvik Gut, i det hele taget 

er Kindts Børn meget vellykkede, - den ældste, Gustav, var et Smut hjemme fra København i Aftes 

for at skaffe sig en Pistol og for af Sted med første Tog i Morges. Jeg har været nede at besøge 

deres ældste Datter der bor i Vester Egede og er gift med en Gaardmand og har to smaa Drenge. 

Hendes Mand, La Cours, er en djærv Landmand, der siger alt, hvad der falder ham ind og altid med 

et stort Grin paa. Han er bestemt ikke Skovriderfruens Ideal og omvendt. Han sagde til mig: La nu 

vær’ med at kom’ op at slaas med Svigermor, det er saa kedeligt at høre paa. Og da jeg fortalte, at 

jeg havde en Bror paa Lille Peters Alder, udbrød han: Ja, er det ikke sjovt, i de sidste Par Aar er der 

saa mange gamle Folk, der har gaaet hen og faaet Unger, - det er den Mørklægning! 

Hele Gaardens Befolkning leger med Skydevaaben, som man spiller Kegler. Jeg skulde absolut 

ogsaa prøve at skyde. ”Det er ikke det mindste farligt, selv Peter kan haandtere sin Maskinpistol.” 

(Jeg kan se Mor ryste i Bukserne). Eli staar paa en Skraaning og skyder efter Blikpotter, Dagen 

igennem drøner Skuddene, vi hører det næsten ikke mer. Men nu er der optraadt en Overbetjent og 

har bedt de unge Mennesker indstille Legen lidt, det er jo ogsaa meningsløst at solde al 

Ammunition op, selv om det hedder sig, at det er Øvelser. Peter samler paa tomme Patronhylstre, 

han har fundet 1225.  

Her var Gæster i Gaar fra Avlsgaarden, Heegaards, hedder de, og der blev disket op for dem; Eli 

baade smurte og serverede, de vil ikke ha’ mig inde (Børnene spiser i Køkkenet, naar her er 

Gæster), og jeg maa heller ikke agere Stuepige, saa jeg sad sammen med Børnene paa 
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Køkkenbordet og aad Smuler. Ja, ih hvor vi guffer, og det er mest fra Spisekammeret. Det er 

umuligt at blive mæt inde ved Bordet, men der bliver ogsaa spist hele Sigtebrød i Smug. Alt i Alt 

spiser jeg meget mere her end hjemme, jeg er kronisk sulten. Jeg skulde for Resten spørge dig fra 

Erling, Mor, om min Missionærgerning ogsaa gik ud paa at hugge Vaniliekranse til ham, for efter at 

Fru Kindt en Dag nappede ham i Færd med at tømme Smaakagedaasen, er den blevet gemt væk et 

Sted, som kun jeg kender. (Jeg har naturligvis med min Sjette Sans straks fundet den). 

Ja, det er Begivenhederne i vores lille afsondrede Verden. Hvor maa det være spændende Dage i 

Byen, jeg vilde ønske, jeg kunde være med til Fyrværkeri osv. Vi har fulgt Kongens Kørsel til 

Christiansborg gennem Radioen, - det var ligesom man oplevede det, - det er en stor Dag for Far. Vi 

samles alle Mand til Presse lige før Frokost, og i Dag var det særlig spændende, saa vi skulde suse 

for at naa at faa Frokosten paa Bordet til sædvanlig tid, Resultatet var, at Eli smed to Liter Fløde 

henad Gangen, og jeg hældte Kaffe i Skovriderens Kop med Bullion. Eli er torskedum, men meget 

sød og tjenstvillig, da jeg pudsede Sølvtøj i Dag kom hun og tog et mægtigt Tag i med, ellers havde 

jeg saamænd staaet over det endnu. Vi pudsede over to Timer, saa jeg har ondt i venstre Haand 

endnu. Hun er helt mandfolketosset, og hun kan jo ikke staa for alle disse Betjente, men de kan 

heldigvis staa for hende, hun er meget fed og tudegrim. Jeg længes efter Darde og glæder mig 

meget til, at se jer alle sammen igen. Jeg maa nok hellere vente med at tage hjem lidt endnu. Det 

siger jeg i Dag, men hvis Mor i Mellemtiden skriver, at jeg maa endelig faa fri i Pinsen, kan det 

være jeg bestemmer mig om! Hils Masser af Gange alle Vegne, og 10000 Hilsner fra  

Helle   

 

Venindebrev til Helle på Sophiehøj 

Gentofte, den 12.5.1945. 

Kære Helle! 

Tusind Tak for dit Brev. Det var herligt at høre fra dig. Gid jeg ogsaa var dernede, saa skulde vi nok 

have faaet det rart. Skidt være med, at der var meget at bestille, naar bare vi er to, saa er det 

ligesom, det gaar lettere. Hvis jeg ikke havde haft en Stilling, saa havde jeg bestemt spurgt mine 

Forældre, om jeg ikke maatte komme ud sammen med dig. – Naa, men du vil vel gerne høre, hvad 

der foregaar herhjemme. Fredag Aften, da Freden kom, havde vi Gæster, saa den skulde rigtig 

fejres. Min Far var saa gavmild den Aften. Vi fik næsten lige, hvad vi vilde have, bl.a. rigtig 

Chokolade. Senere paa Natten blev der serveret Smørrebrød, og vi fik ogsaa Champagne, som min 

Far havde gemt til det dejlige Øjeblik. Vi hørte Radio til Kl. 4 om Morgenen, for der blev spillet en 

Masse gode Melodier, og Gæsterne var mer eller mindre (dog mest mindre) fjollede, Folk ude paa 

Gaden skrupskøre. Der var en Skyden og Knallen hele Natten, og der blev sunget Fædrelandssange. 

Aah, hvor er det kedeligt, at du ikke var hjemme den Dag. Den næste Dag blev der flaget overalt, 

og jeg skulde ikke paa Kontoret. Du kan tro, jeg nød det. Desuden var det ikke rart at komme til 

Byen, for nu var alle Frihedskæmperne kommet frem og skulde have fat paa Stikkere og Hipo-folk, 

saa der blev ordentlig skudt. – For Resten, Lørdag Morgen blev der bygget Barikader. Bl.a. stod der 

et Skur,  hvor Arbejderne spiser Frokost, det blev trukket ud paa Gaden og væltet. Der blev hentet 

Stiger alle Vegne fra, som ogsaa blev lagt tværs over Gaden, og Fliserne paa Fortovet blev brækket 

op. Du kan tro, det gik livligt til. Saa kom der en af de store overdækkede tyske Vogne med mindst 

50 Gestapofolk. De blev taget og bragt hen til Gentofte Hotel, hvor der er Opsamlingscentral. 

Derhenne er ogsaa bygget Barikader, og naar vi skal ned i Gentofte, maa vi hele Vejen udenom. – 

Senere paa Dagen kom der en hel Del Frihedskæmpere og Rødekorsfolk, som blev indkvarteret paa 

Søgaardsskolen, og alle deres Biler blev anbragt paa Legepladsen. Saa blev der bygget en Barikade 

til udenfor os, og der stod Frihedskæmpere og dirigerede al Færdsel ned ad Ibsensvej. Om Aftenen 

rykkede de imidlertid ud fra Skolen igen, for de skulde ud i Nærheden af Kastrup Lufthavn i Stedet 

for. Det var ærgerligt, for vi havde rigtig glædet os til, at der skulde til at foregaa noget. – Søndag 
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Aften kørte mine Forældre og jeg ned til Maglegaardsskolen. Der har Politiet sit Hovedkvarter, og 

der blev anbragt en Masse Stikkere. Hver Gang, der ankom en ny, blev han ordentlig pepet ud. Det 

var skægt, men u ha, sikke nogle Typer der var imellem. – Om Mandagen skulde jeg paa Kontoret 

igen, og ved du, hvad vi bestilte? – hang ud af Vinduerne og saa Tyskerne sjokke af med al deres 

Skidt. – Det var et herligt Syn. Min Chef gav mig Lov til at gaa en Tur og se, hvad der foregik inde 

i Byen. Paa Kgs. Nytorv var der sort af Mennesker, for det hele foregik jo paa d’Angleterre. Har du 

set nogle engelske Soldater? Nu er der mange herinde. De ser meget friske ud, naar de kører rundt i 

de sjove Jeeps, og Pigerne er fuldstændig skøre. De farer dem om Halsen og tigger Autografer en 

masse. Helle, du skulde altsaa have været her. Du skulde have set, vor smukt Strøget (forresten hele 

Byen) var pyntet med rødt og hvidt, og det var som at gaa igennem en hel Flagallé. Hos Illum var 

der hængt et mægtigt engelsk Flag ud (foruden danske og amerikanske). Det saa vældig godt ud. 

Pigerne er næsten alle klædt i rødt, blaat og hvidt, og der bliver solgt Flag i Læssevis. Du kan tro, 

der er Stemning. – Om Onsdagen var jeg med hele Familien til Byen, for vi skulde naturligvis ogsaa 

se Kongen. – Og vi fik ham at se – og Kronprinsen og Kronprinsessen (klædt helt i rødt). Men sikke 

en Masse Mennesker. Man blev jokket op og ned af Benene, puffet og maset, men hvad gjorde det. 

Vi fik jo Kongen at se, saa det andet tog vi med godt Humør. Bagefter marcherede 

Frihedskæmperne gennem Strøget, og de skraalede alle mulige Militærsange.  Frihedssangen og saa 

denne her: ”Og Marchal Mongomery og hans 8. Armè” paa Melodien ”General Napoelon og hans 

10.000 Mand.” Den gjorde vældig Lykke. – I Dag Lørdag var jeg inde at se Montgomery køre 

gennem Byen. Ih, hvor var det sjovt. Jeg stod udenfor Illum, og da han kørte forbi (jeg havde faaet 

en fin Førsteplads) blev der kastet i tusindvis af R.A.F.-Mærker og smaa Flag ud fra Illums Tag, saa 

det lignede et helt Snevejr. Montgomery straalede som en Sol, Filmsapparaterne snurrede, for ikke 

at tale om Fotografiapparaterne, - der var Liv og glade Dage. 

Naa, men nu maa jeg se at holde op, ellers falder du jo bare i Søvn, inden du bliver færdig. Hvor er 

det herligt Vejr i disse Dage. Kan du faa lidt Tid til at komme ud at nyde det? Og hvordan gaar det 

med at tegne? Bare jeg var nede hos dig, det vilde jeg ønske. Jeg savner dig saadan. Jeg synes vi 

havde det saa rart herhjemme. – Nej, Hunden staar og jamrer. Den ved nemlig, at det er Tid at gaa 

rundt om Søen. 

Kære Helle, nu haaber jeg, at du maa have det rigtig godt og at du ikke bliver slidt helt op, inden vi 

ser dig igen. Faar du nok at spise? (Jeg synes godt, at hun kunde være lidt mere elskværdig). 

Tusinder kærlige Hilsener fra  

Anni. 

PS. Jeg skal hilse fra hele Familien.  

 

Helle hos Kindts  

Lørdag [12/5 1945] 

Kære Mor. Hvis du sender Brevet videre til Krumstrup, vil jeg her igennem sige Mormor Tusind 

Tak for hendes Brev, og undskyld jeg ikke har svaret, men min Tid til Brevskrivning er knap, - og 

saa synes jeg, det er ret meningsløst at sidde og skrive to ens breve, - desuden kan Nyhederne ikke 

blive gamle, naar de gaar igennem fra den ene Dag til den anden.  

Jeg har lige gjort Lørdagsrent, puh! Saa skurer jeg dobbelt saa mange gulve og Trapper som i hele 

mit tidligere Liv tilsammen, men Eli og jeg nyder Tilværelsen o g tillader os at drysse lidt i Dag, for 

Fru Kindt er dampet af til København sammen med Erling og Peter, hun kunde faa Plads i en Bil, 

som Komtessen havde bestilt. Hun vil ind at se, om hendes Drenge er levende endnu, hun har lidt 

Uro i Blodet, siden Datteren [Talke] forleden Dag ringede og fortalte, at Christian havde været lige 

på Nippet til at blive skudt.  

Mange Tak for Slikket, Mor. De udspekulerede Unger havde gemt Pakken for mig, og de sagde, at 

jeg fik den først, hvis jeg lukkede den op, mens de saa paa det. ”For det kunde jo være, der var 



 233 

noget i.” Egentlig burde de ikke ha’ haft noget, men de er slet ikke til at staa for, og de er bestemt 

ikke forvænt med den Slags; naar Bageren kommer en Gang om Ugen, med daggammelt, tørt Brød, 

er det bedste de ved, hvis Fru Kindt ofrer et Stykke Wienerbrød paa dem, og en Flødekaramel er 

Toppunktet af al Nydelse. Peter minder lidt om Kjeld. I skulde se ham hoppe og danse Kl. seks i 

Morges ved Tanken om at skulle af Sted, han holder fri fra Skole endnu, - da han ikke er færdig 

med Diæten. 

Sikken et pragtfuldt Vejr, - det er den skønneste Egn, man kan tænke sig. Jeg er begyndt at tegne 

Skovridergaarden, men jeg gad vide, om jeg nogensinde faar det færdigt, for jeg bliver ustandselig 

forstyrret. De kære Mennesker har nemlig fundet ud af, at jeg kan bruges til alt muligt ogsaa 

udenfor Husvæsen. I Gaar kom Fru Kindt: Aah, Frk. Thorborg, Komtessen har meldt sig til Te, men 

jeg skal lige dit og dat, kunde De ikke underholde Komtessen saa længe under Parasollen i Haven. - 

Det er temmelig besværligt, saa sidder jeg med mine grimme røde Hænder godt gemt i Skødet og 

med Ansigtet lagt i de artigste Folder. Hun er gammel og siger ”gerne” og ”bedre”, saa man ikke er 

i Tvivl om, at det staves med ”e”. Naa, dernæst kommer Skovrideren. ”Kandidaten svigter mig 

stadig. Vilde De ikke være venlig at skrive nogle Rapporter for mig paa Maskine.” Klokken 4.30 

kommer Gukker slæbende med Regnebøger og Diktathefter, som jeg skal hjælpe hende med. Og 

ellers spiller vi Kroket og leger med Dukkekopper og spiser Flødeskum af Saltskeer. Betjentene 

kommer med afrevne Knapper og Flænger i Bukserne, der skal syes, og i Torsdags tegnede jeg et 

mægtigt ”Velkommen” paa en Rulle hvidt Bordpapir der blev rejst over Indkørslen som Æresport 

for en Kammerat, der kom direkte fra Frøslev. Det var meget gribende da han kom at se alle 

Betjentene staa i to Rækker og tage imod ham med et rungende Hurra. Han holdt en Tale for dem 

og var meget rørt. Vi har det vældig morsomt hver Aften ude i Gaarden. Hr. og Fru Kindt gaar 

gerne over paa Galina og faar en Kop Kaffe, og saa sætter jeg mig til at tegne Betjentene, de er 

meget villige Modeller og kommer og bestiller tid hos mig, mens de laver en farlig Ballade, én staar 

Model med en Pistol, en anden med en Bajerflaske paa Hovedet og Resten af Sværmen hænger over 

Skulderen paa mig og giver mig gode Raad med Hensyn til Tegningen. Der er flere, der ligner godt, 

men de vil absolut ha’ dem selv, og jeg saa, da jeg var ovre paa Kontoret før, at de er slaaet op rundt 

omkring med Tegnestifter. De er begyndt at kalde mig Tulle allesammen, undtagen Skovriderens 

naturligvis, saa jeg har næsten glemt, hvad jeg rigtig hedder. Sommetider smiler de Jakkerne og 

gaar paa Stylter eller hopper Paradis i Gaarden, det er nogle raske Politibetjente. Klokken ni 

kommer Skovriderens tilbage og meddeler, at det er Sengetid for os, der skal tidlig op. Jeg kan nok 

indse, at her kan ikke blive ved med at være saa rart og morsomt, en skønne Dag er vi helt alene 

med Hr. og Fru Kindt og Gukker, men den Tid den Sorg. 

Tusind Hilsener Helle 

Hvad skal jeg gøre ved Ernæringsknopper, jeg er helt oversaaet af dem? 

 

 

Fra Helle hos Kindts  

Fredag aften [18/5 1945] 

Kære alle sammen. 

Jeg vil ønske jer en rigtig glædelig Pinse. Her gaar det med Slid og Slæb, siden Politifolkene rejste i 

Gaar Morges, vi har muget ud efter dem i stor Stil, og jeg har aldrig set saa meget Skidt paa én 

Gang, som det, vi fejede væk fra de Værelser, de har opholdt sig i. I et Hjørne af deres Soveværelse 

stod en Spand, den havde været benyttet til alt, siger jeg jer, og havde ikke været tømt i 14 Dage. 

Jeg for ned ad Trappen med den i udstrakt Arm! Naa, til lidt mere appetitligt. Onsdag Aften holdt vi 

Afskedsgilde for dem med ægte Kaffe og Pandekager, og den næste Morgen Klokken ni traadte de 

sammen paa 2 Geledder i Gaarden, Larsen holdt en nydelig Tale, og én traadte frem og overrakte 

Fru Kindt en stor Buket Blomster sammen med den yndigste lille Broncefigur af Kongen til Hest. 
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Derefter skød de en ordentlig Salut af i Skoven og kørte efter at vi havde trykket deres Hænder. To 

af dem skrev i Farten mit Telefonnummer i Gentofte op, de sagde, de vilde komme at besøge mig, 

men det bliver sikkert aldrig til noget. Nu skulde de til Vordingborg, ned at holde Vagt ved 

Storstrømsbroen, de var ikke begejstrede ved Tanken, de syntes, de havde det saa dejligt her, og vi 

var ogsaa kede af at skulle af med dem, alle sammen undtaget Kandidaten, han er Frihedskæmper, 

og derfor lidt paa Kant med Politiet, de har flere Gange været oppe at skændes, Politiet mener, at 

Frihedskæmperne er nogle eventyrlystne Fyre, der ikke har Begreb om at holde paa et 

Skydevaaben. Naa, i den Henseende skulde de ikke prale for stærkt, en af de sidste Dage kom en 

Betjent til at skyde sig selv igennem Haanden og en Kammerat gennem Armen, saa de begge to 

maatte køres på Haslev Sygehus.  

Hvor blev her tomt og dødkedeligt, og hele det beskidte Hus, og Vaskekonen havde ikke tid til at 

komme. Vi var mere eller mindre sure alle til Hobe. Vi tog først rigtig fat i Dag. Fru Kindt var 

ligesaa tidligt oppe som vi, i Gummistøvler og Tørklæde om Haaret gik hun i Gang med en mægtig 

Energi og satte Folk i Sving. Om det saa var Forstkandidaten blev han trukket væk fra sin 

Skrivemaskine for at bære Divaner ned til Bankning og op igen, en Skovarbejder blev sendt til 

Haslev efter Smør, Skovrideren blev sendt ned i Køkkenhaven for at luge, saa der kunde være pænt 

til Pinse, og Eli og jeg kunde ikke gøre noget hurtigt og grundigt nok. Klokken tre var vi færdige 

med det hele og segnefærdige af Træthed. Ti Minutter holdt vi Kaffepause, og saa rejser Fru Kindt 

sig minsandten igen og henter Trillebør, River og Skuffejern frem, for nu skulde vi i Haven. Jeg 

havde ondt i Halsen og var saa træt, at jeg maatte be’ mig fri og fik heldigvis Lov til at sætte mig op 

paa mit Værelse, hvor jeg omgaaende faldt i Søvn og sov et Par Timer fra alt, hvad der hed 

Dørklokker og Telefonkimen, det gjorde godt, nu er jeg helt aandsfrisk. Hun har fundet paa, at jeg 

skal arbejde i Haven hele Eftermiddagen, ”det har jeg saa godt af”, i Forgaars lugede jeg Bed op og 

Bed ned paa Knæene, saa det værkede i Ryggen, men jeg synes ærlig talt, naar jeg har travlt i Huset 

fra halv seks, og to bliver den da altid, inden jeg er færdig, saa skulde jeg ha’ fri om Eftermiddagen, 

jeg er ikke indrettet til Døgndrift, og hvis hun bliver ved at forlange det ogsaa efter Pinse, saa tror 

jeg, at jeg siger det til hende, hvis jeg da tør. Jeg er ikke nogen Helt i den Retning, men synes du vel 

der er nogen Mening i, at hun udnytter min hjælp paa den Maade, Mor, hun sagde da ikke et Ord 

om, at der var en kæmpemæssig Have, som vi selv skulde holde, dengang du talte med hende i 

Telefonen. Eli sidder ikke ned to Minutter om Dagen, hun bliver misbrugt forfærdeligt, og hun tør 

ikke sige noget, hun gør alt, hvad der bliver sagt og gør det med samme Grundighed alt sammen, 

det var ikke en Pige fra Byen, de fik til det. Hvis jeg skulde være Pige her et Aar, døde jeg. - 

Tante Merete skrev, at jeg kunde cykle ned at besøge Henning Muus [Merete Fogs bror] en Dag, 

Fru Kindt ringede til ham for at høre, hvornaar det passede dem, men Lissi er syg af noget 

Nyrehistorie, saa det maa vente lidt. Jeg maa godt faa fri Søndag efter Pinse, men jeg skal komme 

igen Mandag Eftermiddag, og da der ingen Tog gaar Mandag hjemmefra vilde den eneste Løsning 

være, om jeg cyklede 30 km til Køge og tog Rutebilen til København. Cyklen kunde staa i Køge. 

Synes I det er for besværligt?? Nu er der gaaet tre Dage, uden at jeg har faaet et eneste Brev, jeg 

tror snart, I har svigtet mig alle sammen, hvis der ikke er noget i Morgen gi’r jeg mig til at tude! 

Kommer Bod [Balle] til Gisselfeld? I Morgen begynder Børnene i at komme hjem til Sophiehøj, 

Peter arriverede i Dag, jeg glæder mig til Ida kommer paa Søndag. 

- Jeg har lige været nede at sige Godnat i Stuen. La Cours er her, han er saa fornøjelig, snakker frit 

fra Leveren, og hans Latter runger over hele Huset. Skovrideren gaar til Jiu-jitsu hos en Hr. 

Kringelbach, som Greven har forskrevet fra Tyskland (tror jeg nok), det gør alle de ”store” her fra 

Egnen, der har Respekt for sig selv, og Skovrideren og La Cours tog Kvælertag, saa vi andre 

flygtede, og Skovrideren jamrede sig og hinkede hen paa en Stol, jeg vilde ogsaa nødig brydes med 

den Bjørn til La Cours. - Jeg kan vældig godt lide Skovrideren, han er altid saa høflig og rar, og 

naar jeg har kogt hans Morgenæg saadan lige bestemt, som han gerne vil ha’ det, kommer han altid 
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med en rosende Bemærkning. Jeg synes det hele gaar saa let, naar bare man faar lidt Opmuntring. I 

Dag ved Middagsbordet begyndte Fru Kindt at spørge mig om Karsten, og om jeg savnede ham 

eller længtes hjem, men Skovrideren afbrød hende ved at sige paa sin morsomme langsomme 

Maade: Hold hellere op, Gerda, det kunde jo være, Frøkenen begyndte at tude. - Det gør jeg nu 

ikke, det er kun i sjældne smaa Perioder, jeg lider af lidt Hjemve. Jeg savner næsten Erling endnu 

mere, for nu er jeg vant til at ha’ ham op og ned af mig altid, vi lavede Sjov sammen og skumlede 

sammen, naar noget gik os imod, det er saa kedeligt at gaa med det alene, og Eli kan jeg slet ikke 

snakke med paa samme Maade. Tænk jer, forleden Dag kom hun glædesstraalende og fortalte, at 

hun havde været i Haslev og købt en Pels til over Tusind Kroner, og saa Eli i Pels, hun bliver 

ligesaa tyk som hun er lang. Fru Kindt og jeg slog Hænderne sammen og udbrød: ”Ih dog” i 

Munden på paa hinanden. - jeg er vist tilbøjelig til kun at skrive noget nedsættende om Fru Kindt, 

men hun er virkelig sød, naar man bare retter sig fuldstændig efter hende og snakker hende efter 

Munden, vi kommer udmærket ud af det med hinanden. Ida sagde til mig, at hendes Forældre var 

glade for at ha’ mig i Huset, jeg vil bare ønske, at det maa blive ved. 

Nu maa jeg sove, Klokken er over 10, jeg faar alt for lidt Søvn. 

Hav det godt alle sammen og hils Gentofte. 

Jeres Helle 

Hvis I ikke har faaet det Brev, jeg skrev Onsdag, er det fordi det ligger i en Betjents Lomme. Og 

undskyld Straffeportoen, jeg fandt et andet Frimærkehefte på Bunden af min Kuffert.  

 

Vennebrev til Helle på Sophiehøj  

2. Pinsedag [21/5] 1945 

Kære Helle! 

Tak for dit lange og indholdsrige Brev. Det var spændende at læse om, hvad du har oplevet. Godt, 

at der ogsaa foregik noget dér, hvor du var, og du har jo sikkert oplevet meget mere end det, der 

stod i Brevet, men du skal selvfølgelig ogsaa have Tid til at faa sovet ud. 

Jeg har i hvert fald oplevet saa meget i denne dejlige Befrielsens Maj, saa jeg maatte afbryde 

Studierne, hvis det skulde nedskrives. Men lidt skal du høre, Resten kan du faa, naar vi ses næste 

Gang. 

Jeg kan tydeligt sætte mig ind i den Stemning af Uro og Spænding, der hvilede over 

Skovridergaarden Lørdag Morgen den 5. Maj. Jeg var selv midt i den efter hele Natten at have 

siddet i en Liggestol i en Billardstue og hørt Regnens uendelige Trommen paa Taget af en 

Vinterhave. Det var i en Villa ved Øresund, ned for Strandteatret. Kl. 6 blev vi purret og gik straks i 

Gang med Morgenmaden: Grød, Æg, Te og Smørrebrød serveret af Husets Frue, Datter og Søn. Vi 

spiste godt, vi vidste ikke, hvornaar vi saa fik Mad næste Gang. Kl. 7 Parade paa Græsplænen, i alt 

ca. 75 Mand. Vi fik at vide, at Tyskerne havde nægtet at kapitulere, og at vi maatte gøre Regning 

med at blive liggende her, indtil nærmere Ordre kom. Vi var godt gale i Hovedet. Tænk at skulle 

ligge og vente her i maaske flere Dage paa at Englænderne skulde komme. Saa begyndte der et 

voldsomt Skyderi syd paa. Hvor kom det fra? Vi kunde ikke høre, at det kom fra Frihavnen. Det 

kunde ligesaa godt være Tuborg Havn, som vi skulde besætte. Med Spænding blev vi derfor 

kommanderet til øjeblikkelig Afmarch, der foregik i Løb gennem Haver og Smøger hilst med Hurra 

af Folk, der allerede havde samlet sig nede ved Øresund. Det var vor største Oplevelse, for da vi 

kom frem til Tuborg, var der Fred og ingen Fare, og de 3 vagthavende Tyskere ude paa Molen var 

forlængst over alle Bjerge: Sejren var vundet. Nu var vi spændt paa om ”Den danske Brigade” vilde 

løbe ind i Tuborg Havn, men ak, ogsaa det gik vi Glip af. Men vi fik i alle Tilfælde nogle 

fornøjelige Dage ud af det, om ikke andet saa dog at faa Lov til at være i sit Lands Tjeneste – 8 

Dage = 80 Kr + 4 Pakker Cigaretter, ikke saa daarligt. [Resten mangler]. 
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Helle hos Kindts  

Tirsdag [22/5 1945] 

Kære Mor. Tusind Tak for Brevet. 

Jeg har haft en dejlig Pinse, skønt jeg har været lidt sløj af ondt i Halsen og modbydelig Snue, men 

saa er den (altsaa Pinsen, ikke Forkølelsen) forbi og den kedelige Hverdag begyndt igen. Sønnerne 

kom ikke hjem, men Ida og den 20 aarige Talke var her Søndag, Mandag, og rejste nu til Morgen. 

Eli havde fri hele Søndag, og Pigebørnene hjalp mig med det huslige, saa jeg havde én dejlig lang 

Fritid. Søndag Morgen var vi alle sammen i Kirke i Vester Egede og om Eftermiddagen paa 

Cykletur med Skovrideren af alle de krogede Stier i Skoven, hvor han forklarede og viste os alt 

muligt. Mandag fyldte Ida 17 Aar, Elisabeth Danneskjold og Baron Henrik Wedel var her sammen 

med La Cours’ til ægte Chokolade og hjemmebagt Fødselsdagskringle, og om Aftenen holdt 

Børnene og jeg plus en af Talkes Kammerater Fest over Smulerne fra Eftermiddagens Orgie, vi 

satte Grammofonen ned i Køkkenet (der er altid saa hyggeligt og varmt) og dansede og lavede en 

farlig Fest. - I Dag holder vi Storvask, det er mindre spændende. Vaskekonen og Eli ordner alt i 

Kælderen, mens jeg har gjort rent oppe og dækket Bord og vasket op i én Uendelighed. Først 

Morgenbord to Steder og saa Eftermiddagskaffe. Jeg er lige blevet færdig, men Klokken er ogsaa 

snart halv fem, saa jeg kan snart begynde paa Middagen. I Morgen kommer Konen ikke, - da skal 

jeg være med i Kælderen, det er en mægtig Vask, alle Børnene sender jo deres Snavsetøj hjem. - 

Mor, du skal nu ikke skrive til Fru Kindt, det ser saa forkælet ud, jeg vil hellere selv klare Ærterne. 

Nu i denne Uge med Vasken er der ikke noget, der hedder fri om Eftermiddagen, det er vi klar over, 

og det er der ikke noget at sige til, vi vilde ellers aldrig blive færdige, men herefter vil Eli og jeg 

ikke gaa i Haven om Eftermiddagen, har vi aftalt. Fru Jørgensen, der vasker her, siger, at det har 

altid være Skik, at de unge piger gjorde Arbejde i Haven om Eftermiddagen, men det er frygteligt 

pinligt, for hvis vi saa nægter det, er vi nødt til at gøre os usynlige, for vi kan da ikke sidde i Haven, 

naar Fruen selv gaar og river og skuffer med store Gummistøvler paa lige ved Siden af. Uf, hvor er 

det hele besværligt. Forleden Dag stod Eli og Fru Kindt og skrællede Asparges, og jeg hørte min 

Navn blie nævnt flere Gange, naar jeg gik ud og ind i Køkkenet. Det viste sig, at Eli havde sagt, at 

hun følte sig som det Skidt Familien gik og traadte paa, naar de gjorde Forskel paa hende og mig. 

Hun kunde faa Lov til at sidde ene og hulke paa sit Værelse, mens jeg maatte være nede i Stuen osv. 

Fru Kindt havde sagt, at hun var ogsaa ked af at ha’ en ung Pige med familiær Stilling, og det 

skulde ogsaa blie første og sidste Gang, hun vilde ha’ det, det var kun en Udvej, fordi hun ikke 

kunde opdrive en Stuepige. Men hvis Eli kunde faa fat i en Stuepige til hende til første Juli, maatte 

hun endelig det, saa vilde Fru Kindt tale med mig, om jeg ikke hellere vilde hjem til den Tid. 

Desværre tror jeg ikke, Eli kan faa fat i saadan et Væsen, for det skal ingen Hemmelighed være, at 

jeg vilde gerne slippe for den sidste Maaned, da skal jeg nemlig gaa her alene med Eli og 

Skovrideren, Fruen rejser op til deres Sommerhus med Børnene, saasnart Skoleferien begynder og 

bliver væk en Maaned, og imens skal vi saa plukke Bær og sylte, saa det er overstaaet til de 

kommer hjem igen. Jeg har ikke noget imod at lære at sylte, og hvis bare jeg havde haft en at 

snakke med, kunde jeg faa det dejligt, men jeg gruer ved Tanken om at være helt overladt til Eli, 

med alt sit Mavehistorie er hun meget tit sur og uappetitlig, hun mangler komplet Opdragelse, og 

det er næsten ikke til at holde ud at sidde til Bords med hende, og jeg er bestemt ikke sart ellers. Du 

maa ikke misforstaa mig, jeg har det godt, og de er søde imod mig, men det er en ret mærkelig 

Stilling jeg har med det ene Ben i Køkkenet og det andet i Stuen, jeg ved aldrig rigtig, hvor jeg 

hører til.  

Jeg havde Brev fra Erling i Gaar, han skriver, at han føler sig som en fugl, der er sluppet ud af sit 

Bur, og han har Medlidenhed med mig. Han kan ikke udstaa Fru Kindt, - det synes jeg nu er 

overdrevet, skønt det kan være jeg siger det samme, naar jeg har været her tre Maaneder. Alle 

Døtrene har gaaet hjemme i Huset et Aar, før de er sluppet ud paa egen Boldgade, de beundrer 
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Moderen alle sammen, og de er knagende dygtige, man lærer Kæft, Trit og Retning paa Sophiehøj. 

Naar du er naaet indenfor den kindske Ramme, gør du alt mekanisk, siger Erling. Ida er ikke særlig 

glad for at være paa Nysø, hun længes hjem. (Der kan man se). Med Hensyn til Hjemrejse tror jeg 

ikke den gaar denne Gang, saa gør jeg et Forsøg næste Søndag.  

Jeg havde egentlig lukket Brevet, men jeg naaede ikke at komme til Vester Egede med det, for jeg 

skulde ta’ to med, saa jeg dampede det op igen. Jeg synes dog du skulde ha’ det sidste med. Da jeg 

stod og lagde det sidste Sølvtøj paa Plads nu i Aften, kom Fru Kindt og spurgte, om jeg ikke var 

træt, det kunde jeg ikke nægte. ”De har rigtignok ogsaa været flink i Dag med alt det De har 

overkommet”, sagde hun. Jeg tror, det er den første Ros, jeg har faaet af hende i de tre Uger, jeg har 

været her. Det er yderst sjældent, hun siger saadan noget, men det hjælper saa dejligt, naar man 

ellers er øm i Benene og tung i Hovedet af Forkølelse, for du store Kineser, hvor er jeg forkølet, jeg 

har snart ikke ét rent Lommetørklæde og har næsten ikke Stemme. Det er nok den Omskiften i 

Vejret og saa den stærke Modsætning at gaa fra det varme Komfur til den kolde Spisestue. Hvor er 

det kedeligt der gaar saa lang Tid inden dine Breve naar herud, sommetider er der tre Dage imellem, 

dine Nyheder, og dine Svar blir gamle for mig, men mine er ret friske, naar du faar dem. Faar du 

mine Breve med Morgenposten? 

Jeg glæder mig ubeskriveligt til at høre Dardes Guldkorn frisk fra Fad. Kan du ikke fotografere ham 

og sende mig Billederne. Hvorfor gi’er ”Fremad” dog ikke Lyd fra sig, kan du ikke rykke dem lidt? 

Lad nu vær’ med at blive Uvenner med Fru Millard, hende har du da kunnet ta’ før, hvorfor saa 

hidse sig i den Grad op nu? 

Naa, det var nogle extra Smaabemærkninger. Nu gaar jeg ned og forhører, om jeg maa cykle til 

V.E. med Brevet, inden jeg hopper i Kassen, saa lad mig vide, om du faar det Onsdag Aften. 

Din Helle 

Gudrun nyder Karstens Guldkorn og serverer dem for Forældrene ved Bordet. Peter nød 

Beskrivelsen af Knuds og Kjelds Storvask. 

Mange hilsener til jer alle sammen fra Helle 

 

 

Vennebrev til Helle på Sophiehøj  

Hostrupvej 20. F. den 23-5-1945 

Kære Helle! 

Jeg er vældig imponeret af dit lille ”t”. Jeg har vist aldrig set noget saa flot: t. [….]. For mit 

Vedkommende er den største Lettelse Befrielsen har medført den, at vide at min Lillebror er sluppet 

levende og uskadt fra Gestapos Forfølgelser. Ib har i de 2 sidste Aar været aktiv med 

Vaabenmodtagelser, Sabotage o.s.v. I Begyndelsen passede han samtidig sit Arbejde, han er 

Discipel paa Apoteket i Hjørring, men siden October i Fjor, da Gestapo tog en Del af hans 

Kammerater samt deres 3 Radiostationer, har han fartet rundt i hele Landet og været ude for de mest 

nervepirrende Situationer. Det har naturligvis været en streng Tid for ham, men ogsaa for Far og 

Mor har det jo været slemt. 

Nej, jeg har slet ikke selv været ”aktiv”. Da det gik gjaldt i Hjørring i Efteraaret, og min Bror 

maatte flygte, tog jeg til Jylland for at hjælpe ham. Jeg kunde imidlertid forstaa paa Far, at han vilde 

faa økonomiske Vanskeligheder hvis jeg ikke gennemførte Studiet til normal Tid, saa jeg maatte 

bide i det sure Æble, og tage hjem og læse om Vandløbslovgivning [på Landbohøjskolen] og mange 

andre spændende Ting. Det var lidt bittert, men det gik jo. [….]. 

Yours affektionately 

Frits [Jørgensen] 
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Familien Kindt 1948 

 

Helle hos Kindts  

Onsdag aften [30/5 1945] 

Kære lille Mor. 

Tak for dit Brev, jeg synes det lød lidt halvgnavent, eller ogsaa var det fordi jeg selv var i sort 

Humør, da jeg læste det. Men det hjalp paa Humøret, da jeg i Eftermiddags fik Lov til at ta’ hjem 

paa Tirsdag og blive til Torsdag. Fru Kindt spurgte mig, om jeg havde Lyst til at ringe hjem, og saa 

sagde jeg som sandt er, at jeg vilde hellere lade være, for jeg var sikker paa, jeg vilde faa Hjemve, 

naar jeg hørte din Stemme. Det tog hende om Hjertet, og hun tilbød mig saa venligt, at jeg maatte 

rejse Tirsdag Morgen. 

I Gaar fik vi Gæster, det var Christian med Kæreste, jeg begriber ikke de andre Forstmænd finder 

ham sær, jeg synes han er uhyre flink og Margrethe Lund med, hun er Massøse og kender Bod 

[Balle]og Jens Vilhelm [Thorborg] og gennem Fogtmann(?) er hun kommet sammen med Dydyts 

[Trysse]. Nu i Aften var de to og jeg inviteret til Kaffe hos La Cours’, vi har haft det noget saa 

hyggeligt og morsomt, og jeg blev kørt hjem bag paa en Motorcykle af en af ”vores” Betjente, som 

vi traf paa Hjemvejen. Men det er sent nu, og jeg faar næppe Tid til mere. 

I Hast - Din Helle 

Hvad skal jeg ta’ med hjem? Af Taskeværk og andet. Jeg har ingen Penge, vil du være venligt at 

sende til Billetten, det kan lige nås. 

Jeg trænger til et rigtig varmt Bad og til at sove og til at se jer alle sammen. 

Jeg har lige faaet Brev fra Frederik at de skal til Rold Skov 10.juni. 

Skrevet Mandag [28/5] 
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Her er Svar paa alle Brevene. Jeg læser dem igennem fra A til Z, og det gør vel ikke noget, det ikke 

bli’r i rigtig Rækkefølge: 

1. Den Sang, Moster Bodil skriver om, har hun ævlet om lige siden jeg var på Landslejr, og jeg 

siger nu for 10. Gang, at jeg ikke husker den. 

2. De holder ikke Berlingske Tidende, men Kristelig Dagblad. 

3. Erlings Far hedder Otto Brøndum. 

4. Jo, vi lever meget fedt. Vil du tro vi vasker Gulv i halv Mælk, halv Vand, saa Huset hver Morgen 

dufter som i en Kostald. 

5. Nej, jeg savner intet, gaar overhovedet aldrig med Strømper. 

6. Jeg besøger La Cours’ hver Gang jeg henter Æg deroppe og kører stiv af Skræk hjem med 30 Æg 

hoppende paa Cykelstyret hen over de knudrede Skovveje. 

7. Jeg har skrevet til Pipin om Akanthus[?].  

8. Hils Kjeld og sig at ”Bagerens om Hjørnet” har Kager, der hører Englene synge. 

9. Jeg dækker Bord i Køkkenet til Børnene, Eli og mig selv. Herren og Fruen faar Kaffen serveret i 

Kabinettet. 

10. Jeg har næsten faaet Plads til alt mit Tøj. 

11. Her er elektrisk Vaskemaskine, - der ordner Vasken, og vi stryger med elektriske Jern, men her 

er Komfur. 

12. Haslev er meget god som Handelsby, især efter at Tyskerne er blevet forment Adgang til 

Forretningerne. 

12. Sønnerne kommer vist slet ikke hjem i Pinsen. De er begge Frihedskæmpere. (Det er Frederik 

[Paludan] for øvrigt ogsaa). 

13. Det var dog for Arbejdets Skyld, jeg ikke maatte hænge paa til København. 

14. Erling er fra Næstved, men han holder Pinse hos en Kammerat i Byen, hans far har ikke Tid til 

at komme hjem endnu. 

15. Jeg ser næsten aldrig en Avis. Naar jeg om Aftenen har Lejlighed til det, er jeg for søvnig til at 

interessere mig for det. Tak for Villabyerne. Jeg hører Presse. 

16. Det 7ende Barn hedder Talke, er 20 aar og har Stilling i Ministeriet. Hun er kommet hjem og er 

en vældig køn og sød ung Pige. 

17. Om Søndagen skal vi være nede halv 7. 

 

 

Helle hos Kindts  

Lørdag Aften [2/6 1945] 

Kære Mor og Far. 

Tusind Tak for sidst. Hvor var det altsaa dejligt at være hjemme og bittert at skulle af Sted igen. Og 

saa gaar det i den gamle Gænge igen, jeg er mere søvnig end jeg plejer at være om Morgenen. Jeg 

fik en god Siddeplads i Toget, kom til at sidde ved siden af en ung Mand, der var blevet indkaldt 

som Soldat i Næstved. Han fortalte mig, at han havde siddet i en af Koncentrationslejrene i 

Tyskland, den hed noget med W. Det var saa rædselsfuldt, hvad han sagde, og alt imens strømmede 

Taarerne over hans Kinder, at jeg blev saa rystet, at jeg ikke drømte om andet hele Natten. Til sidst 

betroede han mig, at han var Børnehjemsbarn, og der havde ikke været én eneste til at ta’ imod 

ham, da han kom hjem dødssyg af Lungebetændelse og daarlige Nerver, han havde endnu Mærker 

af Piskeslag paa Ryggen, og hans Tommeltot var helt ødelagt. Han bad om min Adresse, for han 

manglede en at betro sig til, og desværre var jeg saa letsindig at gi’ ham den samt den Madpakke, 

du havde smurt, som han graadigt slugte og slikkede Papiret rent bagefter. Jeg er overbevist om, at 

der ligger Brev til mig snart, og jeg ved ikke mine levende Raad, for jeg vil ikke skrive sammen 

med ham. Jeg fortrød det, saasnart jeg var hoppet af Toget, men jeg tror helt jeg lader vær’ med at 
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svare, skønt det vist egentlig er Synd, men jeg har paa Fornemmelsen, at han er af den Slags, man 

skal holde sig fra, ellers bliver man aldrig af med ham. 

Eli tog imod mig paa Stationen, - det Skind havde ventet en time paa Toget. La Cours var her, de 

sad og ventede paa mig med Kaffen, og Gukker laa og spærrede Øjnene op med Tændstikker for at 

være vaagen og faa en frisk Hilsen fra Darde. Du Godeste, hvor er han dejlig, og hvor jeg savner 

ham, I maa ikke lære ham at tale rent før 1. Juli. Spørg ham, om han kan husse Hæ-æ-e og sig, at 

jeg vil ta’ Bojser med hjem til ham. 

I Gaar Eftermiddags satte jeg mig ned paa Plænen (den er en halv Tønde Land) med Tegneblok og 

begyndte at tegne Skovridergaarden. Et Øjeblik efter tonede Fru Kindt frem i Havetøj og meddelte, 

at Køkkenhaven trængte til at luges. - ”Naa”, svarede jeg ”- allerede”, og saa tegnede jeg videre. 

Hun sagde ikke mere, og Eli blev kommanderet derned at luge i fire Timer, men jeg fik heller ikke 

Lov at dø i Synden. Saa skulde jeg hente det ene, og saa det andet, saa skulde jeg lave Kaffe (noget 

vi aldrig plejer at faa om Eftermiddagen), og saa skulde jeg sætte Kartofler over, og saa hente 

Mælk. Op og ned. Men jeg sprang meget hellere end at luge, og i Pauserne tegnede jeg paa Kraft. 

Resultatet var da ogsaa, at Eli sad og sov paa Køkkenbordet, da jeg havde taget ud af Bordet. Hun 

har traadt forkert paa Foden, saa den er hævet i Dag, paa den Konto slap hun for Haven i 

Eftermiddag, ellers trasker hun fromt med, det tænkte jeg nok! Fru Kindt sagde, at det var kedeligt, 

jeg ikke vilde med dem til Karbæksminde [sommerhuset velsagtens], men hvis jeg havde Lyst til at 

komme og besøge dem paa en lille Tur, var jeg velkommen.  

Thure ringende for at sige Farvel, han skulde hjem efter endt Latineksamen, som han var sluppet 

over med mg? I Dag kom Peter og Ida, men de er stukket af nu i Aften, Gukker og jeg er alene 

hjemme. Peter er paa paa Bukkejagt med sin Far, og Ida er hos La Cours. 

Søndag [3/6] 

Netop som jeg skrev, at vi var alene hjemme traadte Gustav ind ad Døren, han var pludselig blevet 

hjemsendt og var dødsulten, saa jeg fik travlt med at spejle Æg og smørre Mad til ham. - Jeg har 

været saa frygtelig uheldig i Dag, lige fra jeg stod op i Morges. Først opdagede jeg, at jeg havde 

taget en forkert Kurv Æg i Gaar, de skulde ha’ været brugt til at lægge under en Høne, naa saa fik 

jeg en Omgang for det. Dernæst kom Fru Kindt med Smørkrukkerne i Favnen og troede, jeg havde 

snydt og kommet meget mere i, end der skulde ha’ været, men der maa ha’ været noget i Vejen med 

Vægten, for jeg stod meget omhyggeligt og saa, at den viste 200, da jeg vejede af, men ”det Hverv 

kunde hun aabenbart ikke overlade mig en anden Gang.” Saa kom Ida og spurgte, om jeg vilde med 

til Næstved og besøge Erling, vi var inviteret til Frokost. Det var meget fristende, men jeg kviede 

mig ved at bede mig fri nu igen. ”Aa-r”, sagde hun, ”den skal jeg nok klare med Mor.” Hun gik ned 

og spurgte, og jeg fik Lov, men I skulde ha’ set et eddikesurt Ansigt hun havde paa (altsaa Fru K.), 

da jeg mødte hende, og da Eli fortalte mig, at hun var rasende paa mig og havde sagt, at det var 

skandaløst af mig, gik jeg omgaende ind og sagde til hende, at jeg vilde ikke tage med, fordi jeg 

syntes det var Synd for Eli, - og saa svarede hun minsandten: ”nej, De kan heller ikke altid skulke 

fra Deres Pligter.” Jeg har aldrig skulket fra mine Pligter i den Tid jeg har været her. Uf, jeg kan 

ikke fordrage hende. Gudskelov der kun er en Maaned tilbage. Men man kan vel heller ikke 

forlange, at saadan noget skal forløbe fuldstændig gnidningsløst. - Gustav er mægtig flink, han saa 

paa min Tegning af Gaarden, den Slags er han jo Ekspert i, og ikke saa snart havde han hørt, at jeg 

tegnede, før han slog om og sagde ”Du” til mig. Er det ikke sjovt, indenfor det Fag er alle straks 

Kammerater, han satte sig paa Køkkenbordet og sludrede Tegning, mens jeg vaskede op. 

Mandag [4/6] 

Ida havde en Veninde og Gustav en Ven til Middag, vi spillede Kroket og havde det noget saa 

dejligt i den lyse Sommeraften. Ejler (Kammeraten) er Kriminalbetjent og Frihedskæmper, og han 

sad og fortalte om alle de Penge, han havde tjent, 10 Kroner om Dagen foruden sin faste Gage. ”Saa 

skulde du minsandten dømmes til at gi’ Kaffe paa Villaen”, sagde jeg, og Frækhed belønnes. Han 
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inviterede Gustav, Ida og mig paa Kaffe og Kager, og derefter gik vi Arm i Arm i Skoven i flere 

timer, og efter at ha’ fulgt Anne [veninden] hjem fortsatte vi andre paa Nattergaletur til den lyse 

Morgen, - der er selvfølgelig ikke en Sjæl, der ved det, jeg skal fortælle jer de nærmere 

Omstændigheder, naar jeg kommer hjem. Nu skal jeg ned at stoppe Fru Kindts Strømper. Hvor er 

jeg søvnig. Ida har faaet Skedehindebetændelse og skal være hjemme mindst 14 Dage. 

Kærlig Hilsen fra Helle og til Lykke med Bryllupsdagen [5/6, grundlovsdag]. 

 

 

Fra Helle hos Kindts  

Onsdag [6/6 1945] 

Kære lille Mor. 

Tak for dit Brev, der var vist ikke noget at svare paa. Jeg vil fortsætte, hvor jeg slap. Nu har Ida 

været til Læge med sin Arm, hun har sprængt en Muskel i den af Overanstrengelse, den er frygtelig 

øm og skal være hejset op i et Tørklæde i mindst 14 Dage, hun er glad for at være hjemme, men det 

kniber for hende at faa Tiden til at gaa, hun kan næsten ikke foretage sig noget med Kejten. Jeg er 

henrykt for at ha’ hende her, kan hun ikke andet, kan hun holde mig med Selskab, og det var lige 

det, jeg manglede, og nu skal du høre. Gustav kommer hjem igen den 15. Juni for at bo hjemme, til 

hans Sommerferie er holdt op paa Akademiet, han har faaet en Stilling nogle Timer daglig paa en 

Tegnestue i Haslev, hvor han kan tjene 20 Kroner om Dagen. Jeg kan saa godt lide Gustav, han har 

en god Portion Myndighed, men den er meget mere elskværdig end Moderens, og saa er der det 

dejlige ved ham, at han tør gaa paa tværs af alle Husets Regler.  

Dagen efter hin mindeværdige Nat, hvor vi kom hjem ved 5 Tiden om Morgenen og listede op ad 

Trappen paa Strømpesokker for saa at blive banket op en halv Time senere, kørte Skovriderens bort 

efter Frokost, og Gustav og jeg var alene hele Eftermiddagen - og Musene dansede paa Klaveret. 

Han hev en ny Flaske Saft op og tømte Kagedaaserne og smurte tykt Lag Smør paa Brødet, saa lod 

vi Telefon og Dør ringe om Kap og satte os ned i den bageste Del af Haven, hvor der var Sol og Læ. 

Om aftenen kom Ejler til Middag, men vi gik tidligt i Seng til Fru Kindts Forbløffelse.  

I Gaar, Grundlovsdag, var vi til Grundlovsfest i Skoven med Flag og Sang og Taler, men vi fortrak 

hurtigt og gik en dejlig tur i Skoven og glemte rent Tiden, indtil jeg pludselig opdagede, at Klokken 

var over halv seks. Vi for saa af Sted hjem, og Gustav sprang over en Bæk og halede mig med, og 

selvfølgelig havnede jeg lige midt i den, men blev trukket ligeså hurtigt op igen, saa kun Skoene 

naaede at blive vaade (jeg tør ikke fortælle dig, hvad det var for Sko!). Naa, Ejler mortorcyklede 

efter Mælk paa Hæsede, og jeg fik da dækket Bord i susende Fart. Ejler blev til Middag, han kørte 

Gustav til Stationen, og saa kom han tilbage paa Maskinen. Han er forelsket i Ida, og han tilbringer 

al sin Fritid paa Skovridergaarden. For Øjeblikket er de paa Vej til Haslev paa Motorcykle med et 

Par Sko, der skal forsaales. En Gang om Maaneden skal han aflægge Politiet Regnskab for, hvad 

han har brugt Benzinen til, denne Maaned maa han lægge Hovedet ordentlig i Blød for at hitte nogle 

Udveje. Var det rigtigt skulde der staa: Hente Mælk til Skovrideren. Køre Ida til Bageren. Køre 

Helle til Vester Egede. Og op til Skovridergaarden og tilbage igen 117 Gange. I Morgen har han 

inviteret Ida og mig i Biografen.  

Naar jeg nu læser Brevet igennem ser det ud, som om jeg kun lever i Sus og Dus, men jeg bestiller 

en Masse ved Siden af. I Dag har jeg pudset Vinduer, og da jeg var færdig med det Klokken 2, laa 

der 10 Par af Gustavs og Christians Strømper og ventede paa mig, - de var hullede som Sier. I Gaar 

lappede jeg Gustavs Regnfrakke, - der var gaaet op alle Vegne, ja, her er med Lappetøj, saa vi er 

ved at drukne i det, og saa det Skidt, man har til at stoppe og lappe med. Fru Kindt og Børnene har 

læst min Bog, Fruen fandt, at der var mange søde Scener i, og hun syntes Børnene var saa godt 

tegnede (altsaa ikke paa Omslaget), men hun kunde ikke lide Slutningen. Ida holder mere af det 

haardkogte, men hun læste den med Interesse. La Cours er taget ned til Sommerhuset og har 
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inviteret Gudrun derned, naar hun er færdig med sin Eksamen d. 14. Skovrideren er et Smut paa 

Samsø i disse Dage i et Forretningsanliggende. Eli har overanstrengt Benene, saa hun skal gaa til 

Massage hver anden Dag, det foregaar i Haslev, og hun kunde ikke komme til efter Kl. halv 3, saa 

maa jeg ta’ Frokostopvasken alene de Dage, men saa kan jeg ogsaa med god Samvittighed snyde 

for Middagsopvasken, naar jeg skal i Biografen. Birgit Zinkar (Husholdningselev paa Hæsede) 

ringede forleden Dag og vilde ha’ mig med i Biffen, men jeg sagde nej, det er ikke værd at 

overdrive Fornøjelserne, da det jo som bekendt ikke er derfor, jeg er kommet her. Naa, nu kommer 

Ida, saa faar jeg vist ikke Tid til mer. 

Aften 

Dennegang havde Ejler hentet Ida i Bil, han tog hende med ud at hente en Stikker, som de under 

Bevogtning kørte til ”Neuen Gamme”. Hun betroede mig for lidt siden, at Ejler havde friet til hende 

den Dag ude i Skoven, men hun vil ikke ha’ ham, det tror jeg ogsaa nok hun gør klogest i. Familien 

Kindt kan vist ikke taale flere Chok af den Slags, for vel er Ejler baade køn og dygtig og har en 

Studentereksamen, men han er kun Politimand, og hans Far er Tørvefabrikant - under Skovrideren. 

Jeg havde Brev fra Mormor i Dag. Hun inviterer Knud og mig til Fyn i Sommer, men det kan vel 

ikke lade sig gøre? 

Ih Mor, bare du kunde komme herud en Dag, her er saa skønt, jeg har aldrig set en smukkere Egn, 

men jeg vilde anbefale dig at ta’ Smør og Sukker med selv. Nu skal vi sættes yderligere ned i 

Smørration, i Dag da Ida hylede over Smørret forærede Kandidaten hende et Mærke, jeg synes 

ærlig talt det var lidt flovt for Fru Kindt, andre Mennesker kan da godt faa Smørret til at slaa til. Jeg 

er for øvrigt spist ud nu, jeg er begyndt at spise normalt igen. Hils nu mange Gange og 1000 kærlige 

Hilsener fra 

Helle 

Vil du være sød at sende mig Pipins og Frits Jørgensens Breve, de ligger i Vindueskarmen i mit 

Værelse, tror jeg nok. 

Det lille Billede af Peter og Gudrun fandt jeg, da jeg ryddede op i Børneværelset. Det ligner dem 

godt. Vær sød at sende det tilbage. 

 

Til Helle fra veninden Grete Holm 

Torsdag d. 7 Juni  [1945] 

Kære Helle! 

Ja, jeg lovede dig sidste Torsdag, at jeg skulde skrive til dig, saa snart som muligt, men alligevel er 

der gaaet en Uge, inden jeg har faaet Tid. Du kan tro det har været en begivenhedsrig Uge, naa, men 

for at begynde med Begyndelsen, jeg tog altsaa ind til Byen ved 10½ Tiden og var paa Hovedbanen 

Kl. 11. Mens jeg stod der og ventede paa det første Tog, som der var Chance for, at Erling kom 

med, var der pludselig en, der raabte: Dav, Grete! Det var Franco, som ventede paa ”Mamma”. Jeg 

fik en lang Sludder med ham. De havde jo alle været med som Frihedskæmpere, endogsaa Eggert. 

Franco havde været med til at passe paa Telefonhuset, Aldo havde sammen med Eggert og Hans 

Christian været i Holbæk, men han var nu sendt til Aalborg i et særlig Ærinde, Franco vidste ikke 

rigtigt hvad. Mogens havde lært at køre Bil og havde en Bilpark her i København paa 50 biler, som 

han morede sig med. - Det var morsomt at snakke med ham igen, og han bad mig hilse dig mange 

Gange, naar jeg skrev. Han anede for Resten ikke, at du ikke var hjemme mere. [Om forgæves 

venten på kæresten, færgen fra Fyn havde været forsinket]. Paa Sjælland have han truffet nogle 

Kammerater fra ”Holger Danske” og sammen med dem kørt i deres Vogn hertil. […]. Du kan ikke 

tænke dig, hvor vi havde det rart sammen, han var mere alvorlig, men paa den anden Side var han 

fuldstændig, som jeg huskede ham, nej, snarere meget, meget bedre. [….]. 

Din Veninde Grete. 
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Fra Helle hos Kindts  

Lørdag aften [9/6 1945] 

Kære lille Mammy. 

Tusind Tak for dit Brev, - det er pænt af dig at ville hjælpe min Togmand, endnu har han ikke 

skrevet, men han er maaske ikke saa hurtig i Vendingen som du og jeg (hm!). Mor, jeg trænger 

saadan til at snakke med dig og fortælle dig en hel Masse, der er saa meget, jeg har faaet Øjnene op 

for, efter at Ida og jeg er blevet Veninder. I Morges var Fru Kindt saa gal, lige fra hun stod ud af 

Sengen, uvist af hvilken Grund, og da jeg stod i badeværelset og gjorde Badekarret i Stand, kom 

hun ind og lukkede Døren efter sig, hvor paa hun gav mig en ordentlig Omgang, det var noget med, 

at jeg havde vasket Gulvene i Stuerne før Panelerne, og hun havde sagt til mig, at Panelerne altid 

skulde vaskes først, men jeg havde aabenbart en frygtelig daarlig Hukommelse, eller ogsaa var jeg 

doven, og hvad jeg bildte mig ind at ville være Journalist og Tegner, før jeg overhovedet kunde 

huske fra min Næse til min Mund i det almindelige praktiske Liv, næ jeg maatte se at komme ned 

paa Jorden osv., osv. Jeg var helt lammet, for hvis jeg ikke kryber helt nede paa Jorden for Tiden, 

saa ved jeg ikke hvad. Naa blæse være med det, men lige i Øjeblikket var jeg ked af det.  

Om Eftermiddagen spurgte Ida, om jeg vilde med ud at gaa en Tur, og jeg skal love for hun fortalte 

mig noget, der fik mig til at tænke noget videre end jeg før har gjort. Hun sagde: Jeg ved ikke, hvad 

du synes om Mor, men jeg vil betro dig, at vi seks ældste Søskende kan ikke ta’ Mor. Mor har et 

Hjerte af Sten, vi forstaar slet ikke hinanden, og ingen af os kan holde ud at bo hjemme ret længe af 

Gangen. Aa du ved ikke, hvor jeg savner en Mor, jeg kan snakke med og holde af, som jeg ser Børn 

gøre det i andre Familier. Hvis jeg ikke havde haft mine Søskende, ved jeg ikke, hvad jeg skulde 

ha’ gjort. Uden dem er der saa koldt og trist hjemme. Lisbeth og Wiljam La Cours har været en 

slags Erstatningsforældre for de kindske Børn, de elsker dem højt, og til dem er de gaaet med alle 

deres Sorger og Bekymringer. Som smaa holdt de meget af deres Mor, som Gudrun gør det nu, men 

efterhaanden som de er vokset til, kan de se alle hendes Fejl og de glider længere og længere bort 

fra hende. Hun staar som en fremmed overfor sine Børn. Ida sagde, at hun er grænseløs haard og 

egoistisk. For nogle Aar siden gik Ida rundt i én stor Fortvivlelse, fordi hun følte sig forladt af alle, 

indtil hun en Dag aabnede sit Hjerte for Lisbeth, og hun udbrød - ”Men kære Ida gaar du ogsaa med 

saadanne Tanker”, og fra det Øjeblik var der bundet et stærkt Baand imellem de to. Senere har de tit 

mødtes allesammen og talt om Forældrenes Forhold, og de er enige om, at hvis Faderen dør, bliver 

Moderen frygtelig ensom. De har ikke det mindste tilovers for hende, selv om de prøver paa det. 

Skovrideren bliver kørt i meget stramme Tøjler, og selv om de godt kan li’ ham, er han for meget 

under hendes Omsorg til, at de kan ha’ Spor til fælles med ham. Er det dog ikke Synd for saadan en 

Børneflok, der ellers skulde ha’ de bedste Betingelser for et dejligt Hjem. - Ida er meget indesluttet 

og tænker meget, og jeg tror det er meget sjældent hun saadan lukker op for sig selv, men hun 

kunde ikke lade være, og hun maatte staa stille og tørre Øjnene flere Gange. Jeg vil sige dig, jeg 

kunde græde med, jeg holder saa meget af alle de Børn, og jeg har saa ondt af dem, tænk selv Peter 

har bedt om at maatte komme paa Kostskole, fordi han ikke kan lide Moderen. Ih, hvor har jeg det 

godt, jeg er blevet klar over, om jeg ikke har vidst det før, at du er den sødeste Mor i Verden. - Jeg 

svarede ikke noget særligt hverken i den ene eller anden Retning, men jeg er glad for, at hun har 

fortalt mig det, saa forstaar man saa meget, man ikke har kunnet klare før, for selv om jeg nok 

mærkede at Forholdet mellem dem ikke var ligefrem hjerteligt, saa havde jeg ikke drømt om, at det 

var saadan en Tragedie, der skal meget til, før Kindterne gi’r Udløsning for deres inderste Tanker. 

Men tænk, hvor maa Fru Kindt ha’ det forfærdeligt med sig selv. Du maa love mig Mor ikke at vise 

det her Brev til andre end Far, jeg vil ikke misbruge Idas Tillid ved at løbe med Sladder, og jeg vil 

aldrig fortælle andre det. 

Kærlig Hilsen Din Helle 
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Jeg kan ikke begribe jeg ikke har været her mere end 1½ Maaned, det kunde ligesaa godt ha’ været 

1½ Aar, saa meget synes jeg, jeg har oplevet baade i den ene og den anden Retning, og du kan tro 

jeg fortryder ikke at jeg bestemte mig til at ta’ Pladsen. 

 

Søndag Formiddag [10/6] 

Kære Allesammen. 

I skal ha’ en Hilsen saa meget jeg kan naa inden Frokost, saa kan jeg faa Brevet postet i Næstved i 

Eftermiddag. Jeg skal med Skovrideren, Ida, Peter og Gudrun til Fodboldkamp mellem Herlufjanere 

og engelske Soldater, det skal foregaa paa Herlufsholm. - Skovrideren kom hjem fra Samsø i Gaar 

med en Mængde Rejer og en stor spillevende Hummer, som vi skal spise til Middag i Dag, 

mummemum-dikkedik. - I Torsdags var Ida og jeg altsaa i Biografen, vi saa: ”En af vore Maskiner 

savnes”, - det var en glimrende Film, meget realistisk fra Krigen. Bagefter var Ejler her til Kaffe, og 

vi gik en Tur ned og besøgte Skovfoged Hoffmeyer. Fredag laa jeg hele Eftermiddagen og dasede 

paa Plænen sammen med Ida, og om Aftenen gik vi ned paa Villaen, hvor vi mødte Grevinderne og 

Komtesserne samt Godsforvalterens og Forpagterens, det var en ordentlig Skovtur. Grevinden var i 

overstadigt Humør, hun fodrede hele Sværmen med Is og Horn og Sodavand, vi blev proppet, saa vi 

næsten ikke kunde gaa hjem. Det maa være mærkeligt at se paa for de Bønderkarle, der ogsaa var 

der fra Vester Egede, temmelig irriterende synes jeg. De maa kun faa to Is hver, men overfor 

Grevens gælder den Slags Regler ikke, alene Ida fik 8 Is af hende. 

Jeg har Brug for min Samaritterlærdom; hver Dag lægger jeg et flot Beridderbind paa Idas Arm. 

Om Aftenen, efter at vi har sagt Godnat i Stuen sidder vi paa en af vores Senge og holder 

Faddersladder, men det skal foregaa i Hvisketone, ellers kommer Fru Kindt anstigende og smider os 

i Seng. Forleden Dag, da Ida var i Byen svingede en lille smart engelsk Bil op foran hende og 

General Dewing med Adjudant kom ud og spurgte hende om Vej til Gisselfeld, hvor de skulde til 

Middag. Hun forklarede dem Vejen, og Generalen sagde at hun talte nydeligt engelsk.  

I Gaar Aftes var Peter, Gukker, Ida og jeg paa Plyndringstogt i Fadeburet, vi sad rundt omkring paa 

Bordet dernede og aad, - da der pludselig lød Skridt udenfor, Haarene rejste sig paa vores syndige 

Hoveder, men det var kun Ejler, og han slog sig ned og fortsatte hvor vi andre slap. Bagefter var vi 

ude i Skoven og skyde til Maals med hans Pistol, jeg er blevet helt god til at ramme. I Gaar 

Eftermiddags havde jeg Besøg af Victor Thyll, han er en underlig Fisk. Naa, nu gaar den ikke 

længere, den store Viser er naaet ned paa halv 12. 1000 kærlige Hilsener. 

Helle 

 

Helle hos Kindts  

Fredag [15/6 1945] 

Kære lille Mor. 

Det mystiske Brev, som du skriver, var saamænd fra Marianne Aubech, hende kunde jeg nu ha’ 

undværet at skrive til. - Naa, nu vil jeg fortsætte hvor jeg slap i forrige Brev med at berette om min 

Oplevelser. Hummeren! Den var pragtfuld, men jeg fik ondt i Halsen af den, jeg har ogsaa hørt, at 

Idiosynkrasi for Jordbær og Hummer ofte følges ad. Ida, Gukker og jeg cyklede til Næstved, hvor vi 

saa Herlufsholm og afleverede Peter, der havde været hjemme Lørdag-Søndag, og derefter blev vi 

inviteret til te hos Rektor Friis-Hansen. Han mistede sin Kone for et halvt Aarstid siden og har 

allerede giftet sig igen med en fraskilt med tre Drenge, med sine egne Døtre har han altsaa nu seks 

Børn, de var vældig søde alle sammen. De var lige flyttet sammen, og det lod til at gaa glimrende. 

Jeg hørte meget engelsk, men desværre fik jeg ikke Lejlighed til at lufte mine Sprogkundskaber. 

Officererne var inviteret der til Middag, Fru F.H. spurgte, om vi havde Lyst til at blive, - det havde 

vi, men de ventede os hjemme.  
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Egelund ogsaa kaldet Hansen er kommet igen, han hjælper Kandidaten ovre paa Kontoret og gaar 

paa Timeløn, men han er det mest dovne Menneske til Kontorarbejde. Man ser ham for det meste 

hænge over Stalddøren og indfanger os, naar vi kommer forbi. Forleden Dag kom jeg til at pille ved 

Omstillingsapparatet, hvorved jeg afbrød ham i en Københavnersamtale, Ida sagde, at jeg kunde 

være glad for, hendes Far ikke var hjemme, han var blevet saa rasende engang det var sket for 

hende, og naar han bli’r vred for Alvor, skal han være værre end Fruen. Jeg haaber aldrig, jeg 

kommer til at opleve det.  

Forleden Dag, da Ida og jeg gik en Tur i Skoven, kom der en rytterløs Hest galoperende forbi os, og 

længere oppe paa Skovstien laa en ung Pige - Husholdningselev fra Godsforvalter Heegaards. Hun 

havde meget stærke Smerter i Ryggen og Skulderen, og Ida løb op paa Galina og ringede efter en 

Vogn, og imens kom der nogle unge Mennesker og fik hende bragt op paa Sophiehøj. Fru Heegaard 

kom selv og hentede hende og tænk dig, det første hun gjorde var at skælde Pigebarnet ud, fordi hun 

ikke engang kunde sidde fast paa en Hest. Saadan nogle Fjolser, sagde hun, de kan jo ikke ride, men 

de vil jo absolut, de tror jo de er nogle Fandens Karle, og nu skulde jeg ha’ været til København i 

Morgen, det kommer jeg vel ikke, hvis jeg skal ha’ hende der i Sengen. Den ene er da værre end 

den anden af disse her fine Fruer.  

Nogle Dage senere var jeg med Ida til Læge, og der sad Frk. Mortensen indpakket i Forbindinger. 

Hun laa i Sengen, men havde lige kørt i Bil derind. Fru Heegaard var da dampet af til Byen 

alligevel, og knap var hun ude af Døren, før Nummer to Husholdningselev faldt og forstuvede den 

ene Fod, saa hun maatte paa Hospitalet og røntgenfotograferes. Husjomfruen har Sommerferie, saa 

nu er den arme Stuepige alene med hele Menagen. Frk. Mortensen fortalte mig, hvordan hendes 

Dag gaar, jeg havde næsten Aandenød. De skal være oppe Kl. halv fem, og saa gaar det i skarpt 

Trav til Kl. to. Saa er der Middagshvil til en Kvart i fire, hvorefter de gaar uafbrudt til Kl. otte. De 

har 11 Landvæsenselever og Kusk og en Mængde Folk, det er nok noget, der kan gi’ Arbejde, men 

hvor ser hun ogsaa forslidt ud, det er en haard Tørn at ta’. Hun kom ligesom jeg uden at kunne 

noget og faar vel sagtens en ussel Løn. Det vrimler med Husholdsningselever heromkring, dvs. 

billige Stuepiger af pænere Familier. Jeg snakker sommetider med Skytte Blocks Husholdningselev, 

hun hedder Katinka Ditz og er meget sød, hendes Forældre skal være saa vanvittig rige, men hun er 

efter hvad Ida fortæller, det sorte Faar i Familien og hun er nærmest flygtet hjemmefra. Her er hun 

helt alene om Arbejdet, og der er nok at rive i, hun faar 30 Kroner om Maaneden. Mon ikke du 

skulle lægge dig efter Elever, Mor, det tjente du tykt paa.  

Tirsdag fik vi Besøg af Erling fra Morgenstunden. Det var morsomt at være sammen med ham igen, 

men han forbandede aabenlyst Sophiehøj, saa jeg var helt ked af det paa Idas Vegne, hun er saa let 

til at blive stødt over saadan noget, - det var heller ikke særlig taktfuldt, han har jo dog haft det 

meget godt herude, men han er i efterhaanden blevet ligeglad med alt, jeg er bange for, han vil 

udvikle sig om Aldo, ingen Mennesker kan taale at blive beundret af alle og enhver, og alle ligger 

paa Maven for Erling. Vi drak Kaffe paa Villa Galina, og efter Middag fulgte vi ham et godt Stykke 

paa Vej og stod en halv Times Tid og diskuterede Politik nøjagtig som vi kunde ha’ gjort det oppe i 

Sommerhuset.  

I Gaar var det som sædvanlig rædselsfuldt Vejr. Ida og jeg krøb sammen paa hendes Værelse med 

Vinterkjoler paa og Tæpper om Benene og læste, og jeg fik skrevet baade til Tora [Bjerk] og Grete 

[Holm]. Jeg sender Gretes brev med, saa du ogsaa kan nyde hendes, vidunderlige Erling. Vi var saa 

sure og søvnige, at vi ikke kunde holde os selv ud, og efter Middag besluttede vi os til at vove os ud 

i Regnen. Hvem skal I nu ud at møde? Spurgte Fru Kindt syrligt, da vi havde meddelt, at vi gik. 

Hun kan ikke taale, at vi gaar sammen med Ejler. Hun vogter paa Ida som en Drage. Dengang de 

havde Forstelever, var der en særlig udvalgt, der hed Brun, og naar de fik Lyst til at gaa en Tur 

sammen, maatte Ida sige, at hun skulde op til La Cours’, og saa afgik Brun et godt Stykke Tid efter, 

for at det ikke skulde virke paafaldende. Senere har de korresponderet til La Cours. - Vi sagde 
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naturligvis, at vi skulle ikke møde nogen.. Vi gik saa op i Vester Egede og faldt ind hos vores 

elskede Vaskekone, hvor vi blev trakteret med Ostemadder i brede Baner og havde det mægtig 

hyggeligt, vi blev inviteret derop til hendes Fødselsdag paa Torsdag. Oh Rædsel, da vi opdagede, at 

Klokken var over 11, og saa vilde Ulykken, at vi ramlede sammen med Ejler, da vi gik hjem, og han 

vilde da endelig følge os. Ida kom med smaa fine Hentydninger om, at han ikke maatte gaa med helt 

hjem, men han vendte det døve Øre til og trampede lige ind i Stuen til Skovriderens - og I skulde 

ha’ set Fru Kindts Ansigt. - ”Ejler! Det maa jeg nok sige.” Jeg skyndte mig at foretrække og ti 

Minutter efter kom Ida rasende og smed en hel Haandfuld Smaakager, som hun af bar’ Trods havde 

hugget i Fadeburet, ind paa min Seng. Jeg tro nu ikke, Ida faar Lov til at komme ind til Byen til 

Vinter, hun vil ikke blive hos Feldings (ikke Fensmark) længere end til August.  

I dag er Ida cyklet ned til Enø for at besøge La Cours, og i Morgen skal den samlede Familie til 

Slagelse hele Dagen. De starter Kl. syv Morgen, og vi skal ikke vente dem hjem før sent om 

Aftenen. Du Godeste, hvor skal det fejres. Jeg ta’r et varmt Styrtebad, rører mig en Æggesnaps, 

spiser Franskbrød med tykt Smør -. Eli skal til Massage paa Benet, saa jeg bliver helt alene indtil 

Gustav kommer med Toget fra København, og han er ogsaa med paa Noderne. Vi bliver kun os to 

til Middag. Naa, hvis det regner alt for meget, vil de ikke af Sted, jeg be’r til at det maa holde op. 

Ja, saa ved jeg ikke mere, men sikke ogsaa en Smøre. Tegningen er taget fra Havesiden og er den 

eneste nogenlunde ordentlige Tegning, jeg har lavet, mens jeg har været her. Hils Far, Knud, Kjeld 

og Dardeungen og Ibsensvejerne og hvem I ellers er og mange kærlige Hilsener, søde Mor fra  

Helle 

Jeg vejer 120 Pund nu, men det trøster mig, at Ida vejer 130 - mindst, det er noget siden, hun blev 

vejet sidst. Det er nu ikke sært, hvis I vidste hvor vi æder. En Dag Bageren kom før de to fra 

Skovkontoret og vi to over ham og aalede ham igennem fordi han ikke havde noget godt med, og 

næste Gang han kom, turde han ikke andet en ha’ Byens sødeste og lækreste Fødselsdagskringle 

med til os. Vi brækkede den i fire Stykker og spiste den paa Stedet, hvorefter vi gik i Gang med 

hans Horn og Stænger. 

Nu venter jeg et kæmpelangt Brev.   

 

Fra Helle hos Kindts 

Torsdag [21/6 1945] 

Kære lille Mor. 

Tak for Brevet, du har nok glemt at lægge Frimærkeheftet i, men Tak for den venlige Tanke, skulde 

det være en anden Gang. Det var virkelig en god Ide du kom med, jeg har talt med Ida om det, men 

hun ved hverken ud eller ind. Hendes højeste Ønske er, at faa Lov til at læse til Student paa A.K. 

[Akademisk Kursus], og det er hun ved at faa udvirket. Forældrene er ikke begejstrede, hun var 

møgdoven i Skolen og har en rædsom Realeksamen, men hun fortryder bitterlig nu. Fru Kindt siger, 

at hun i saa Tilfælde skulde gaa paa Haslev Gymnasium, men hun vil ikke for Guld bo hjemme - det 

er Byen der trækker. Du kunde vel ikke tænke dig at faa hende som Pensionær, vi kunde sagtens 

dele Værelse, og jeg tror I vilde synes om hende, hun er saa sød og ærlig helt igennem, en Blanding 

af Tante Merete og Tora, synes jeg. Naa, det bliver sikkert ikke til noget og hvis det Haab glipper, 

har hun selv mægtig Lyst til at komme i Huset hos os, du er nok klar over at hun ikke kan lave Mad, 

men det kunde hun og jeg eventuelt lære af dig. Jeg er villig til at gøre noget af Arbejdet, hvis Ida 

kom. Hun har ogsaa talt med sin Mor om det, hun synes vist ikke særlig godt kom Planen, hun er 

hverken til at hugge eller bide i i nogen Retning, Ida er ved at fortvivle. Hun har været til Læge med 

Armen i Dag, den er meget daarlig, og hun skal gaa hjemme foreløbig indtil den 1. Juli. Vi var i 

Haslev sammen at se paa Kjole. Der er én at vælge imellem, og den kunde ikke være sødere, den 

sidder som den var støbt paa mig, jeg bad dem lægge den til Side til mig, de sælger paa Mandag, 

hvis jeg ikke henter den, den koster 135 Kr. men skidt, jeg betaler, hvad du ikke vil ofre af den, du 
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kan bare hæve i min private Far-Bank. Jeg har ikke Tid til mer, vær’ venlig at sende Pengene 

omgaaende. Brev følger senere med mine mange Oplevelser. Jeg har det storartet. Hils, ogsaa paa 

Ibsensvej. 

Din Helle 

Storvask paa Mandag! 

 

Fra Helle hos Kindts  

Fredag Aften [22/6 1945] 

Kære lille Mor. 

Tak fordi du ringede. Du hørte da, at jeg endnu lever, skønt det ikke er meget, man kan staa og sige 

i en Telefon, naar Familien sidder rundt om med stive Ører. Du kan stole paa, jeg har haft noget at 

bestille og ærlig talt har det været en streng Uge at komme igennem, jeg skulde ha’ meget for at 

leve den om. Fru Kindt blev syg første Gang Natten efter, at de var kommet hjem fra Slagelse, og 

de følgende fire Nætter havde hun nogle rædselsfulde Anfald, saa Lægen maatte tilkaldes og ingen 

af os fik megen Søvn. Mandag var Eli og Fru Jørgensen i Vaskekælderen hele dagen, og jeg havde 

foruden alt mit eget, Elis daglige Arbejde, skulde rende og hente Vand og slaa Potte ud og lave 

Bækken til til Fru Kindt, smøre Madpakke til Skovrideren og Gustav, sørge for Høns og Kyllinger, 

ha’ Frokost og Middag færdig til Tiden, ja jeg siger dig, det hele var ved at løbe sur for mig. 

Tirsdag havde vi Herrefremmede baade til Frokost og Middag, de havde selv meldt sig og en 

Skovtur planlagt, saa der var ikke noget at stille op. Vi havde susende travlt, og Fru Kindt sov hele 

Formiddagen, saa der var ingen til at gi’ Besked om hverken det ene eller det andet, Eli var nervøs 

og gnaven og skældte og smældte, vi maatte jo lade Vask være Vask. Fru K. fik sig stavlet paa 

Benene til Maaltiderne, hun sad og konverserede, som om der ikke var det mindste i Vejen, men jeg 

kunde se, hvordan hun trykkede den ene Haand ind mod Underlivet, og det havde gjort frygtelig 

ondt. Vi var lige blevet færdige med Frokostopvasken, saa skulde Middagen tilberedes, den lød paa 

Oksehalesuppe, Gedde, Ostepind og en fin Kagedessert, - og da vi derpaa dødtrætte troede al 

Opvask var overstaaet for den Dag, kom Skovrideren minsandten og forlange Te. Den Dag rendte 

vi fra halv seks Morgen til halv 12 Aften uden et eneste Hvil. Den næste Dag strøg jeg hele Dagen, 

der var mere Strygetøj denne Gang end sidste, saa vi kunde fortsætte hele næste Dag med.   

Skovrideren var træt og knotten, han bestilte ikke andet end at gaa efter mig og skælde mig ud for 

de mest idiotiske smaa Ting, og da han til sidste Torsdag Aften, efter at jeg ikke havde siddet ned i 

12 Timer, kom og var rasende over, at jeg ikke havde været inde og tømme Askebægeret efter nogle 

Gæster, han havde haft om Eftermiddagen, vil du tro han sagde: ”Frøken, De er her for at hjælpe 

lidt til i Huset maa De være klar over”; saa kunde jeg ikke ta’ mer, men gik ud og klagede til 

Gustav, han gav mig det glimrende Raad: ”Gør som jeg, skid dem allesammen et langt Stykke!” - 

Jeg er spændt paa, hvorlænge det gaar godt med ham og Forældrene, han siger selv, at det varer 

ikke ret længe, - der er allerede begyndt at komme lidt Ugler i Mosen. Den første Dag, han kom og 

fik tildelt sin Sukker- og Smørration udbrød han: Tror I jeg vil behandles som en Fange i 

Koncentrationslejr, og han ta’r aabenlyst og hælder mere paa sine Krukker, naar de er tomme. 

Nu kan du ikke forstaa jeg sagde, at jeg var glad for at være her, og havde du spurgt i Gaar i Stedet 

for, var Svaret nok blevet lige modsat, men for en Gangs Skyld havde jeg faaet sovet ud om Natten, 

og nu kan vi da se en Ende paa Storvasken, i Morgen skal vi rulle, og naar først alt det Ekstrabesvær 

er overstaaet og man kan faa Tid til at nyde Solen lidt, er her dejligt at være. I denne Uge har jeg 

kun været udenfor Døren efter Middag, og jeg har nydt Aftnerne sammen med Ida, Gustav og Ejler. 

Naar jeg bare ligger et Kvarterstid paa min Seng efter Middag, kan jeg klare den lidt igen. Jeg kan 

efterhaanden ta’ en hel Del. 

Nu er det bestemt Sovetid. Godnat. 

Tusind hilsener fra Helle 
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Jeg glæder mig vanvittigt til Lørdag. Er det Middag og Smoking eller hvad? Og hvor mange bliver 

vi?  

 

Helle hos Kindts  

Søndag [24/6 1945] 

Kære Kjeld. 

Hjertelig til Lykke med de 13 Aar. Du faar nok Brevet en Dag for tidligt, men det skal du ikke være 

ked af, saa drukner det ikke i det Hav af Gaver og Breve, der sikkert vil strømme til Udsigten 28 

paa selve dagen. Med Hensyn til Fødselsdagsgave har du herved min Tilladelse til at hæve Kr. 3 i 

min Far-Box.   

Du Godeste, hvor er det varmt, jeg sidder paa Trappestenen med et Vækkeur foran mig, der skal 

minde mig om, naar min Kage skal tages ud af Komfuret. Vi har lige spist Middag, og saa skal vi 

ha’ Kaffe, vi bestiller ikke andet end at æde om Søndagen, - det er møgkedeligt, naar man som 

Kokkeenepige skal dække Bord og ta’ ud og vaske op for hvert Maaltid, og især naar Aftenskaffen 

bestaar af Jordbær med Fløde, som jeg som bekendt ikke kan taale.  

Du læste vel mit Jammerbrev til Mor i Gaar, nu skal du nok blive fri for mere Husgerningsvrøvl, du 

skal høre hvordan jeg fejrede hin vidunderlige Søndag, da Katten var ude. Klokken 10 om 

Formiddagen lavede vi Kaffe og inviterede Forstkandidaten, Skovassistenten, to Tækkemænd, som 

lægger Tag paa Gaarden for Tiden, Kusken og Marius Havemand ind i Køkkenet til Ostemadder og 

Gelémadder. Vi havde en mægtig Sjov og midt i Gildet ringede Telefonen. - ”Naa, er de draget af”, 

lød La Cours’ Stemme, ”saa gaar den ordentlig med Æggesnapser. God Fornøjelse. Farvel.” - Jeg 

tog Bad og spiste tre Tykmælk, jeg er kommet til at elske Tykmælk, og da Eli efter Frokost som jeg 

nød på Kandidatens Skrivebord var kørt til Massage, fik jeg Besøg af en af vores gamle Betjente, 

ham, der havde skudt sig gennem Armen ved et Vaadeskud, han gik rundt og daskede paa 

Rekreation, og fortalte om, hvordan de havde det alle sammen. 

Marius reparerede min Cykel i alle Ender og Kanter, saa du kan ikke tænke dig, hvor behagelig den 

nu er at køre paa. Dernæst kom Ejler og spurgte, om jeg vilde hænge bag paa Motorcyklen, han 

skulde hen et Sted i Skoven, hvor der var blevet kastet Vaaben ned under Krigen, Betjentene skulde 

rekonstruere, hvordan Vaabentransporten var foregaaet, saa de kunde optage det paa Film. Gustav 

ringede i det samme fra Haslev og meldte, at han kom hjem nu, saa Ejler maatte køre alene, - det 

kunde ellers ha’ været meget morsomt at se. Naa jeg havde Bøf parat til Gustav, han sad paa 

Køkkenbordet og snakkede, mens jeg vaskede op, saa rørte vi Æggesnaps og spiste Resten af 

Tykmælken, der var sat op, og derpaa lukkede vi Huset af og gik op til Ejler. Familien vendte først 

hjem efter halv 11. - 

Kagen var ganske dejlig, vil jeg sige dig, jeg huskede at hale den ud i rette Tid. Nej, nu skal du bare 

høre, hvad vi lavede i Gaar Aftes, St. Hansaften, du skulde ha’ været med. Gaardspladsen flød af 

det gamle Straatag, der er pillet ned, og det fik vi Kusken, Christian, til at køre op paa Storkebjerg, 

en Høj, der ligger midt mellem Sophiehøj og Giseselfeld, der var fem Læs. Ida og jeg fabrikerede 

en stor Plakat, hvor vi indbød unge og gamle til St. Hansaftenblus, og den satte vi op i Vester Egede 

paa Alfarvej. Ejler var hernede hele Eftermiddagen og asede og masede for at lave en Heks, og jeg 

skal ogsaa love for, Anstrengelserne lykkedes. Hun var herlig, ligesaa stor som et voksent 

Menneske. Peter samlede Aviser og Kvas til Baalet, og Eli svedte over en Mængde Æbleskiver, der 

blev holdt varme i Komfuret. Bagefter lavede vi Konfekt, - det vi plejer at lave til Jul, Smør, 

Sukker, Havregryn, Cacao, men dette sidste foregik i Dølgsmaal. Klokken ni stillede vi paa Højen, 

og nu begyndt Folk at strømme fra Vester Egede og Omegn. Vi legede to Mand høj og sang, og 

Ejler spillede paa sin Mandolin, indtil det var blevet saa mørkt, at Ilden kunde ses. Det blev et Baal, 

der siger Spar to til hvad jeg før at har set. Ejler stod op og holdt en glimrende Tale, hvor han 

symboliserede Nazismen med Heksen, vi lod hende ride til Bloksbjerg, mens vi sang 
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Frihedssangen. Det var et pragtfuldt Syn. Marker og Skove og smaa Søer, man kunde lige øjne 

Gisselfelds Spir, ellers var der ikke ét Hus at se. Desværre var Gustav ikke med, han er i 

København, inviteret til St. Hansbaal som Stedfortræder for Christian, der sidder i Rold. 

Æbleskiverne slog lige til, og vi dansede paa Marken til den lyse Morgen, - det var et rigtigt 

Bondebal. Skovrideren havde engageret Christian Kusk til at bliver der og se efter, om det gik 

ordentligt til.  

I Onsdags spillede vi fire Bridge, men jeg er ikke nær saa dygtig som de andre, de var meget søde 

og overbærende med mine Bommerter, men det er nu morsommere, naar alle staar lige.  

Gustav har som Arkitekt været et Aar i Tømmerlære, han har selv lavet sig et Værksted paa Loftet 

og det er utroligt saa fine Ting, han kan dreje paa sin hjemmelavede Drejebænk, og han har lavet 

mange Ski. Nu er det hans mest brændende Ønske at faa en Mortorcykel som Ejlers, de kan snart 

ikke snakke andet end Mortorcykle.  

Torsdag var Ida, Eli og jeg inviteret til Fødselsdagsgilde hos vores Vaskekone, de andre gik, men 

jeg var alt for træt, jeg gik i Seng og fik for en Gangs Skyld sovet mere end seks Timer, jeg er ellers 

blevet trænet op til at kunne holde mig aandsfrisk selv med meget lidt Søvn. 

Det lader til, at Elis Søster Marie gerne vil komme her som Formiddagshjælp fra den første, saa I 

kan godt regne med jeg kommer hjem for at blive hjemme. Paa én Maade glæder jeg mig til at 

komme hjem, jeg trænger til at være lidt fri for husligt Arbejde, jeg er forfærdelig bundet af det, 

men paa den anden Side tror jeg, jeg vil savne Landet, her er saa skønt, saa I gør jer ikke Begreb om 

det, og de gode Kammerater jeg har faaet. 

Peter er hjemme paa Sommerferie, han og Anker, Godsforvalterens Søn paa 10 Aar, gaar rundt og 

skyder Solsorte med deres Luftbøsser. I Morgen skal jeg muligvis besøge Henning Muus, han 

ringede og inviterede mig til Middag en eller anden Dag. 

Hav det nu godt til vi ses igen. Hils hjemme og tag selv 1000 kærlige Hilsener. 

Din Helle 

Til Mor 

Rektor Friis-H. havde slet ikke Mærke til Navnet, Thorborg.  

Tak for Kjolen, den sidder pænt. 

Ida skal være Sygeplejerske. [Hun findes på nettet som Ida Kindt, overfysioterapeut]. 

Hvem kommer til Havefesten, skal der danses??? 

 

Helle hos Kindts  

Mandag [25/6 1945] 

Kære Familie. 

Nu faar I Brev igen, og det fra en omtrent værkbruden Datter, der lige har Pegefinger og Tommeltot 

fri af Bandage til at skrive med. Nej slet saa slemt er det ikke, I skal ikke blie forskrækkede, for jeg 

har det meget godt igen. Ida og jeg var inviteret til Middag hos Henning Muus, og vi begav os paa 

Cykelturen ved 2-Tiden. Da vi kommer op i Vester Egede, drejer en Lastbil ned imod os saadan, at 

Ida kommer paa den højre Side og jeg paa den venstre. Den ser kun Ida, vil køre uden om hende, 

klemmer i Stedet for mig helt ned i venstre Kantesten og af bar’ Forskrækkelse tog jeg fat i Bilen, 

men det skulde jeg aldrig ha’ gjort, for i det samme satte den fuld Damp op og rev mig af Cyklen 

paa Hovedet ud over Styret og slæbte mig et Stykke hen ad Jorden. Den opdagede slet ingenting, 

men fortsatte og forsvandt. Jeg havde ondt alle Vegne, og Blodet drev ned af Benene og støttet til 

Ida kom jeg op paa en Sofa hos La Cours’. Sygeplejersken kom og rensede Saarene og forbandt 

mig. Jeg ser forfærdelig ud med et mægtigt Horn i Panden, Hul i venstre Haand, forstuvet 

Tommefinger, store Skrammer over højre Albue, Hudafskrabninger paa Maveskindet, rifter paa 

højre Ben og det værste, en Flænge i venstre Ankel, der senere blev sat en Klemme i af Doktoren. 

Jeg maa ikke bøje Vristen i 3 Dage, saa det er en ynkelig Gang jeg præsterer. Godt at jeg ikke har 
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faaet Hjernerystelse eller har brækket noget, det her er dog kun ret overfladisk, skønt det er slemt 

nok, jeg bli’r ikke meget værd i Huset. Sophiehøj er snart et helt Invalidehjem. Gustav og Peter er 

de eneste, der ikke fejler noget, alle vi andre humper rundt med ét eller flere Lemmer i Bind - og 

Skovrideren ligger med Varmepude for sin Gigt. Jeg fik en Stivkrampeindsprøjtning med det 

samme. Jeg vil haabe Bulen i Panden fortager sig til paa Lørdag. Paa Torsdag skal jeg ind til Haslev 

og ha’ taget Klemmen ud, og paa Onsdag skal jeg op til Sygeplejersken og ha’ skiftet Forbindinger. 

Og tænk min blaa Nederdel, ja du kan selv se de sørgelige Rester, men du maa endelig ikke klippe 

den til Tørklæder eller noget andet, jeg vil ha’ den redet og stoppet. Tusind Tak for 10-Kronen og 

Brevet, jeg har ogsaa hørt fra Tora, et temmelig forvirret Kort. Jeg har faaet en Pose Bojs til Darde, 

nu skal jeg se, om jeg kan la’ være med at æde den selv. 

Gustav er lige kommet, og nu kan jeg høre Ejlers Motorbrummen, saa jeg vil vakle ned, inden jeg 

gaar til Køjs, - det var ærgerligt vi ikke naaede ud til Muus’, - saa kommer vi det heller ikke. Talke 

kommer hjem paa Onsdag, og Fru Kindt haaber, hun kan blive rask nok til at rejse ned til 

Sommerhuset med Børnene paa Fredag. - her er noget Snavsetøj plus et Par Kjoler, jeg kan ikke 

klemme mig ned den røde mere. 

 

 
1000 Hilsener. 

Helle 

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Tirsdag [17/7 1945] 

Kære Snuser! Saa er vi i Kahytten, det var en rædselsfuld Rejse, selv om jeg havde Plads hele 

Vejen, saa længe Toget rullede, kunde det endda gaa, men naar det holdt, var det, som man befandt 

sig i Helvedes Forgaard, og holde gjorde vi Halvdelen af Tiden, ud over den halve Time paa 

Hovedbanegaarden, holdt vi 40 Min. i Roskilde, og en Time og 10 Min. i Holbæk, og opnaaede at 

være 1 3/4 Time forsinket i det hele, og saa er det værre end man tror, at have sin varme Klump paa 

Skødet hele Tiden. Drengene sad ned til efter Roskilde, saa byttede de med en, der stod. I Holbæk 

kom vi i hver sin Kupe, det gjaldt jo om at skynde sig, og jeg fik da ogsaa Snippen af et Sæde i en 

af de nye Vogne, men Folk stod masende tæt imellem de to Rækker Sæder, saa det var som Luften 

stod stille, men Karsten var forbløffende sød, selvfølgelig maatte der engang imellem en 

Kraftanstrengelse til (den var svær nok at mobilisere hos en selv) men det lykkedes altid. I Asnæs 

blev vi modtaget af Helle, der er indianerbrun og Klaus, der var paa Vej til Tissø (det var der han 

skulde), han vilde sige Tak for Opholdet. Cyklen var der, men det var jo en ubeskrivelig Hede, saa 

man ikke følte sig særlig forfrisket af en Cykletur, det var godt Høvestræde gik nedad. Knud og 

Hans Chr. var i Vig efter Drengene, der sad paa Bagagebæreren hjem, de havde staaet paa en 

Bagperron fra Holbæk. Det var en fin Kahyt, der modtog mig, her var vasket Gulv og sat Blomster i 

Vand. Men Køkken og hvad dertil hører er ubeskriveligt, men det er ikke at bebrejde dem, for det 

stammer fra det udendørs Komfur, der er meget enkelt og snildt, men sætter Lag af Sod paa alt, nu 

maa jeg have fat paa Skurepulver, og se at faa det værste af. Knud er kommet sig baade i Højde og 

Drøjde, men man tror ogsaa, at man ser Syner, naar man ser, hvad der forsvinder i ham af Mad.  

  Saa snart vi havde spist Frokost drog hele Skaren til Stranden, Karsten ogsaa, han vilde kun have 

Mælk, og jeg smed mig afventende Lad-Manden paa Divaneseren og faldt selvfølgelig i Søvn 



 251 

omgaaende. Saa kom han Kl 3, og jeg fik lige hevet det hele indendørs, saa vaklede jeg ogsaa 

derned, og mødte paa Halvvejen Helle med Karsten, han havde været i Vandet og var bleg af 

Træthed, Vandet var pragtfuldt, men selv paa Stranden var der ikke til at aande, og der var fuldt af 

Fluer, saa jeg gik hjem igen. Karsten sov og jeg fik pakket ud og redt Køjer. Helle, Karsten og jeg 

ligger i Stuen, Knud i det indre og de to andre i det ydre Køjerum. Det er noget saa vældigt, hvor 

Træerne er vokset. Omkring Pumpen er det hele Kæmpetræer, og man kan næsten tale om Plantage 

omkring Darlinghusene. Willumsen er død, hans Kone er kommet paa et Alderdomshjem, og 

Overdyrlægens, der rejste i Gaar, har haft deres Hus ligesom det var, der skulde Lyst og Mod til, 

naar man tænker paa hende. Aaesgaard er kommet velbeholden hjem fra Buchenwalde. Eggert er 

rejst i Dag, men H. Chr. har faaet Udsættelse med Soldatertjenesten, han har Besøg af en 

Kammerat, Kølster, som ogsaa var her sidste Aar. De var til Te hos Amzinchs i Aftes, d.v.s. de 

store, jeg gik i Seng Kl 7. Karsten sov kun en Time til Middag, men det forfriskede ham, saa han 

næsten ikke var til at slukke, jeg sov før han trods Varmen. Men samme Varme er daarligt fordelt i 

dette Land, i Dag er det koldt, det har vel tordnet et Sted, og det ser stærkt ud til Regn. Helle og 

Knud havde ikke skrevet noget til Mor, saa der var ikke noget forgjort. Saa nu regner det, Vivi 

valgte den gode Del heroppe, det var heldigt, naar hun var her saa kort. Det var kedeligt, hun havde 

den Forskrækkelse i Lynghytten, nu tør hun vel ikke bo der et andet Aar. Hun drog af og sagde, at 

jeg skulde ordne det med Betalingen, det er lidt kedeligt, de kunde jo meget bedre have forlangt 

Penge af en Fremmed, det er jeg ikke begejstret for. 

  De har i høj Grad dyrket Kylle, de har været der baade til Middag og til højt Smørrebrød en Aften, 

og hun har været her til Morgenmad. Hendes Søster er Sygeplejerske paa Nykøbing 

Sindsygehospital, og der var de en Dag og saa Hospitalet, det skal have været noget af det mest 

uhyggelige, hun var saa forkradset paa Armen af Patienterne, saa hun havde faaet 

Stivkrampeindsprøjtning. Helle har ogsaa besøgt Fru Skude, og er inviteret en Gang til Halkjærs, 

der er de smaa Piger, der gik i Børnehave, de to kommer her i Dag. Hos Kjellunds bor en Dame 

med en lille Dreng, det kan maaske blive til Fornøjelse for Darde, selv har de kun været her een 

Gang, siger Børnene. 

  Der er propfuldt af Mennesker i Solhjem. Jeg har ikke hilst paa nogen Alderdom endnu, kun 

Ungdom. Edgar er en vældig Vandhund. Han sov til Kl 10 i Dag, og spiste to Portioner Havregrød. 

Kjeld er lidt sløj, han er ogsaa ved at blive forkølet, i Dag er det lettet noget med mit Ho’de, men at 

det var saa tosset, gjorde heller ikke Turen bedre i Gaar, Mussebo hedder nu Feriehytten, saa tror 

jeg næsten ikke her er flere lokale Nyheder, Stranden er dejlig og Broen fin, men nu skulde det saa 

gerne klare igen. Knud og Karsten er p.t. regnet inde hos Amzinchs. 

Mange Hilsener fra os alle sammen. Hils paa Ibsensvej og Mellarderne[?]. Din Snuser. 

Vagn Nielsen er indlagt for uhelbredelig Kræft. Man kan ikke købe Aviser, saa du vil nok haste 

med at faa dem omadresseret.  

Knud kunde næsten ikke kende Darde, han syntes, han var vokset saa kolossalt, og de morer sig 

over hans Ordforraad. 

 

Paaskrift af Helle: 

Kære Farmand. Det var rart at høre din Stemme i Telefonen, gid du kunde faa Tid til at smutte 

herop paa en Week-end. Kærlig Hilsen til dig, Farvi og Farmor o.s.v.  

Din Helle.  

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Onsdag [18/7 1945] 

Hallo Snuser! Tak for Brevet og det eftersendte i Dag, det er ikke fordi vi har oplevet saa meget 

siden i Gaar, men du maa alligevel hellere faa et lille Livstegn. Vejret: I Gaar Møgvejr hele Dagen, 
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det var koldt og blæsende og byget, Drengene var i Vandet, vi andre end ikke ved Stranden, der var 

ikke til at være. I Dag er det varmere, men det regner hvert 10. Minut, saa vi nyder ikke Landlivet, 

som vi burde. Karsten og jeg var hos Købmanden i Morges, og der var Grønttorv ogsaa, vi var ene 

ved Vognen, her er saa mærkværdigt uddødt, jeg sagde det til Grøntmanden, han svarede, at Folk 

kun var her ganske kort af Mangel paa Føde, og paa noget at tilberede den ved. Foreløbig har vi 

levet af det, jeg førte med, vi startede med Brødsuppe, for de havde naturligvis en Masse tørt Brød 

liggende og Æggekage med røgede Sild, i Dag har jeg lavet Mad den udslagne Formiddag, det 

resulterede i Frugtsuppe og Kartofler med Flæsketerninger, og saa Rødgrød til i Morgen, og saa 

prøver jeg saa smaat at faa Bund i det. Ligefrem Rekreation vil jeg ikke kalde det. Karsten er utrolig 

sød og synes, det er en Fest, bare vi skal hente Vand, saa hvad vilde det ikke være, om Vejret blev, 

saa vi kunde være ved Vandet. De smaa nye Træer skal næsten ses i Lup. Jeg har aldrig set noget 

saa smaat, det vil tage 6 Aar, før det kan skimtes, at der er plantet, derimod er der nogle rigtig pæne 

Gyvel planter. Darlinghusene er beboet af ukendte Personer med mange Børn, der særlig vaagner til 

Daad ved Aftenstide, men det gør vores egne jo ogsaa. I Gaar Aftes cyklede Helle til Kylle med et 

Par Solbriller, der var glemt her, og hun var blevet beværtet i alle Ender og Kanter, og saa havde 

hun set de to Døtres Udstyr, det er blevet samlet fra de blev født, om det saa er Babyudstyr ligger 

det parat til den ældste, og hun er da ogsaa forlovet og skal giftes med en Præst næste Sommer. Det 

er Stabler af Udstyr, broderede Kaffeduge o.s.v. Da de hørte, at vi havde en norsk Dreng, fortalte 

de, at nogen, der hed Søderholms ved Stenbrudet, havde en der græd sig i Søvn hver Aften af 

Fortvivlelse og Ensomhed, og Fru Jensen ringede dertil, og det blev bestemt, at Edgar i Eftermiddag 

skulde besøge Knut, Kylle kommer og henter ham. Jeg havde Brev fra Mor i Dag, hun sidder med 

en forstuvet Fod, og Børnene maa komme, naar det passer dem. Frk. Nøhr er rejst, og Pillerne 

kommer vist ikke af Sted af Mangel paa Returfærgebillet. Helle har skrevet til Frederik hele 

Formiddagen, lidt Interesse maa der vel være. I Dag har vi faaet Avisen, hvor var Ærbødigst herlig, 

i Gaar laante jeg Politiken af Justesen. Han og Helle havde drøftet Jallit forleden, han kender jo 

mange Tegnere, han sagde, at han var almindelig kendt som den rene Fidusmager, og han vilde anse 

det for fuldstændig Spild, at fortsætte hos ham, det var bestemt ingen Levevej, det er ikke 

opmuntrende, og jeg tror han har Ret. Men hvad Søren skal man stille op. Posten er her allerede Kl 

10, det viser ogsaa, at der ikke bor saa mange heroppe. Jeg er begyndt paa den engelske Bog, jeg 

tror den er god. Jeg gaar tidlig i Seng og læser saa længe jeg kan se, og sover saa for øvrigt 

fortrinligt til den lyse Morgen. Børnene er altid paa Farten om Aftenen, men om Dagen er her Dvale 

over Gemytterne. 

  I Gaar havde vi to smaa Burgøjserunger fra Halkjærs, Helle overlodes dem efter Traktement af 

Stang og Saftevand. De var saa fine, at de kunde have gæstet Kongen. Den mindste kunde ikke lade 

Karsten gaa, men slæbte af med ham, saa han lignede en hængt Kattekilling, og hun var umulig at 

faa fra det, saa han endte klistret fast til mit Skød. De blev fulgt og bragt af Barnefrøken, de maatte 

ikke gaa den lange Vej alene, den ædste gaar i 2. Kl og den lille er 5 Aar. Hvordan saadan Børn 

bliver skikket til at leve Livet, forstaar man ikke. Naa, kære Snuser. Helle skal af Sted med 

Brevene. Hils! Din Snus. 

Vejret ser saa dejligt ud nu, bare det vilde holde.  

Vi maa have Peter Mekanik paa Pumpen, den øverste Hætte er omtrent gaaet af. 

Fru Oppermanns ubeskrivelige Glæde over min Ankomst skyldes, at hun ønskede en ordnende 

Haand hernede efter en Vandkamp paa vores Grund, hvor Eggerts Bukser var blevet vaade. Fru 

Henningsen er der, men jeg har ikke set en Flig af nogen af dem, maaske er de taget med Eggert ind 

i Gaar, han drog af i Bil. Georg dyrker sine Nerver i den sædvanlige Ensomhed. 
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Grete til Johs 

[Lyngen] Torsdag Morgen [19/7 1945] 

Kære Snuser! I Gaar Eftermiddags holdt det gode Vejr sit Indtog, og efter et dejligt Bad lettede det 

pludselig paa mit Ho’de, saa nu kan jeg se lyst paa Tilværelsen igen, det var været en forfærdelig 

Omgang, det var som gik jeg med Frihedskæmperhjelm paa. Darde, der paa det bestemteste tager 

Afstand fra Dardenavnet og nu siger Karsten som en 25aarig, sov til Middag, al Søvn foregaar i 

Benenden af min Seng, og efter det drog vi til Stranden, Vandet er han nu ikke saa begejstret for 

endnu, men det kommer nok, og det blæste nu ogsaa noget koldt helt nede ved Stranden, men han 

var henrykt for at lege i Sandet bagefter. Efter Aftensmaden kørte jeg Tur med ham omkring 

Mekanik, og vi saa Geder, Høns, Dværgkyllinger, Gæs, Kattekillinger o.s.v., og jeg skal love for, 

det morede ham. Saa snart vi havde forladt det ene zoologiske Fænomen, sagde han ”Hvad skal vi 

saa se”, og jeg kunde jo ikke rigtig forudse, hvad det næste blev.  

  I Gaar paa Stranden talte jeg med Justesens, han fortalte, at Kjellunds vil sælge deres Hus. Darling 

vil ogsaa sælge sine Huse, Knaldhytten forlanger han 6000 for, og 15000 for dem pr Stk i 

Strandkolonien. Jeg hilste ogsaa paa Oppermanns, de have ganske rigtig været i Holbæk, Eggert 

skal være Fodtudse i Vordingborg. Nu er Hans Christian ene tilbage af Kammeraterne (Rørbys 

regner man mærkelig nok slet ikke med), Alice rejser d. 21., og om Mogens er til Stede eller ikke 

gør ingen Forskel. Kylle og Helle drog saa af med Edgar i Gaar til Søderholms, og Helle kom 

grinende hjem og sagde, at Edgar var en rar Trøster, han havde gjort alt for at gøre den anden 

misundelig, havde disket op med alle sine Oplevelser, men saa havde han dog til sidst højmodigt 

sagt ”du har det jo ogsaa fint, men jeg har nu været den heldigste af os alle sammen.” Knut er 

Ingeniørsøn og er ankommet med et Udstyr af den anden Verden, man er saamænd bedre tjent med 

en fra et lille Hjem. Han gør mægtig Lykke heroppe, de store synes, det norske er saa sjovt, og naar 

de driller hinanden bliver han aldrig Svar skyldig. Du aner ikke hans Appetit, for hvor det lille 

Menneske gør af det, begriber jeg ikke, jeg tror nok han spiste 10 Rundenommer Rugbrød i Aftes, 

og jeg skær dem tommetykke. Han er helt vild efter Leverpostejen, jeg havde med herop. Vi spiste 

omtrent et helt rugbrød i Gaar Aftes, det er som at fylde Maden i et bundløst Hul, og Knud erklærer 

efter hvert Maaltid, at han kunde med Lethed spise en Bøf. Ham kan du ikke kende igen, jeg føler 

mig som en Myre ved Siden af ham. Darde har ikke rigtig fundet Appetiten, han spiser mindre end 

hjemme, og jeg selv er heller ikke angrebet af Bacillen. Jeg maa se at komme til Vig i Dag, vores 

Middagsmad er haabløs kedelig, jeg kan næsten ikke forstaa, hvordan vi skal bære os ad at variere 

Flæskesiden i 14 Dage. Jeg tænker vi maa gaa over til Smørrebrød ogsaa til Middag, men nu maa 

jeg til Vig og sondere Terrænet. 

  Der er kommet et Ægtepar til Bestyrere af det grønne Skur, de er saa ualmindelig flinke, og Brød 

og den Slags er bedre end det plejer. Kan du ikke spørge Adda, om hun ikke kan overlade mig 

Havregryns og Rugbrødsmærker, hun skal faa Franskbrød for dem i næste Maaned. Jeg har faaet et 

udmærket Sødepulver til Hjælp til Frugtgrød. Kylle kommer til Aften her i Morgen. Hun har faaet 

sin Eksamen nu i Aar, og haaber paa at faa Stilling i Sverige, det maatte jo være morsomt. Her var 

en pragtfuld Solnedgang i Gaar, og det er den skønneste Morgen, hele Børneflokken sover, jeg kan 

ikke faa dem i Seng om Aftenen, saa de er som døde Sild om Morgenen, selv Karsten var vaagen til 

Kl 10. Hvis du ikke kommer herop, rejser jeg herfra Fredag, jeg synes efter det Spejderprogram, der 

er Oceaner at ordne, inden vi faar de to standsmæssigt af Sted. Mon du ikke lige skulde slaa paa 

Traaden til ”store Friis”, og tale om Edgar, det er saa underligt, at det kun er gaaet gennem Kjeld, 

og det vilde være en rædsom Skuffelse for ham, om det gik i Vasken. 

  Jeg saa ogsaa Fru Ejnar J. paa Perronen i Mandags, og var lykkelig, hun ikke kom til os, saa 

maatte Drengene nødvendigvis have opgivet deres Plads. 

  Knuds Klogskab paa Køkkenomraadet er grænseløs, man skulde tro, han havde været Overkok paa 

d’Angeterre, og han ser med stor Mistillid paa min Kogekunst, men maa dog nølende erklære, det 
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smager helt godt, naar det kommer paa Bordet. Naar Karsten ”skal noget”, hedder det, ”mig sæl paa 

de sore (sjove) W.C.” Det har ihvert Fald hans fulde Anerkendelse, og lækkert er det, med kun 

Avispapir til udvendig Brug. Den lille Spand vil jeg lade være udenfor Omtale efter ikke at være 

renset i en Maaned, jeg maa se at faa taget mig sammen og hente Sand til Formaalet. Vi drikker 4 l 

Mælk om Dagen, men har ikke lavet Kaffe en eneste Gang, jeg har tænkt at snige mig paa 

Strandlyst og drikke Kaffe en Aften. Alting er dyrt heroppe, Æg koster 18 Øre, hjemme kan man da 

faa de smaa billige til Mad. Du kan ikke tænke dig til Mekaniks Hus, det er forlænget og der er sat 

store Vinduer i, men til Gengæld er Manden aldrig til at faa til at lave noget, siges der, det er 

Kommunen, der har istandsat Huset, jeg spurgte Rosemanden, hvor vi skulde faa Pumpen lavet, han 

sagde, Smeden i Hønsinge var den bedste. Det er alle Boltene i ”Hatten”, der er rustet over. Mon 

Kjellunds Hus ikke var noget for Bjerks? Posten kommer først tilbage til Købmanden Kl 5, saa det 

skal tit være for sent, han naar Vig, Toget er gaaet, naar han kommer, det er ærgerligt. Hils paa 

Ibsensvej. Mit næste Brev gaar til dem deroppe. Mange Hilsener fra os alle i Hob. 

Din Snuser. 

 

Grete til Johs 

[Lyngen] Fredag [18/7 1945] 

Kære Snuser! Saa skal du have en Søndagshilsen, Tak for Billedbladet i Dag, og den engelske 

Montgommeryærbødigst, det var genialt gjort. Vi har det godt, men kunde godt bruge lidt bedre 

Vejr. ½ Onsdag og hele Torsdagen var dejlig, men i Morges vaagnede vi med overskyet Himmel og 

Byger, men Karsten og jeg slap dog lige i Tørrevejr til Købmanden. Men da vi saa vaagnede efter 

Middagssøvn var det dejligt, og vi foer til Vandet og havde een herlig Timestid dernede og et 

pragtfuldt Bad, saa trak der pludselig en Torden op, der dog kun udgød sig i Regn, men vi blev 

ordentlig skyllet af paa Vejen hjem.  

  Vi har Middagsselskab i Aften, Gæsten er Kylle, vi har altsaa spist Middag sent, til Dessert fik vi 

en Dorte-Ret, som jeg netop læste i Avisen, og den er pragtfuld, hvide Rysteribs i een Skaal, 

brasede Havregryn i en anden, og saa blander man efter Behag og faar Fløde paa. Nu er hun og 

Helle gaaet Tur, det har atter klaret lidt. I Gaar Aftes var Kjeld og Edgar til gammeldaws Awten, 

her er en ny Bande i Opvækst, og Kjeld er et virksomt Medlem, de var et helt Kor paa Strandlyst, 

og han svang Pigerne til den store Guldmedalje og havde moret sig pragtfuldt, Edgar havde mest 

nydt de lukuliske Glæder, jeg gav ham 2 Kr, som han var lykkelig for. I Aften er de samme to 

Ungersvende budt til Ædegilde i Mette-Bo, det er Bankdirektør Petersens Hus, de har det 

haabefulde Barn Mette, der ser noget stort i Kjeld. De store tager Tilværelsen med Ro i Øjeblikket, 

de besøger Hans Chr. eller han os, saa det er meget fredeligt. 

  Karsten er lykkelig nu ogsaa for Vandet, han løber fuldstændig Væddeløb med sig selv paa 

Stranden og ud i Vandet, han er næsten ikke til at faa derfra igen, og han er absolut veltilfreds ved 

alting, han spiser ikke ret meget, men fungerer ellers normalt. Du ved, man kan høre Fløjten fra 

Stenbrudet, pludselig siger han i Dag, ”Hø der er Luftalarm”. Der er ikke en af os, der nævnt Ordet, 

og da vi virkelig havde det, kaldte han det ”manne dol’.” Det er en Skam, der ikke kan tages 

Billeder heroppe i Aar. Hr. Justesen har glemt sine fra sidste Sommer, han maa ogsaa spare, han 

plejer at have 20 film pr. Maaned, nu har han to, Helle fortæller, at hans syge Bror døde omtrent 

samtidig med Datteren, han er selv kommet til at se saa hærget ud. Jørgen, den Purk, er færdig med 

Skolen og skal nu den 15 Aug. i Fotograflære, det varer 5 Aar. Saadan en Fyr har ikke mange 

Skolekundskaber. Helle overvejer stærkt at forlade Jallit, men hun mener, det er klogest at tage 

Forskoleeksamen for at have noget at vise frem, hvis hun søger ind et andet Sted, Hr Justesen 

mente, Kunsthaandværkerskolen var den bedste. Hvor er det dog et Problem med hende, og hun 

tumler ogsaa meget med det selv. 
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  Nu længes jeg snart efter at høre lidt fra dig, hvordan din Husbestyrerinde klarer sig, og dit 

Enebarn. Jeg tænker jo med Gru paa at staa med det hele selv paa Fredag, men kan du kun komme 

herop som sidste Gang fra denne ene Dag til den anden, saa maa jeg se at kommer over det, for det 

er Turen for slem til. Det maa være værre med Plads for Hjemgaaende, hvor Toget ikke kommer fra 

Endestation hverken i Vig eller Holbæk. 

  Jeg var paa Handel i Vig i Torsdags, jeg fik da stribet Flæsk, Leverpostej, Skinke og Pølse, men 

for øvrigt er Slagter Petersen saa Englænderhadsk, saa det er en Gru, han kaldte dem store 

Kæltringer o.s.v. jeg modsagde ham spagt, jeg turde ikke sætte hele min Kødration paa Spil ved at 

tage for kraftigt til Genmæle. Jeg vil egentlig hellere have Konehjælp end en Pige, er jeg kommet i 

Tanker om, jeg har altid kunnet saa glimrende med mine Koner, og jeg bliver altid ked af en Pige, 

og jeg gider ikke mere have det Vrøvl med at have deres Unger med. 

  Efter Mandag lurer vi paa, at Vinden skal gaa i Nord, saa cykler Børnene, der gaar en Færge Kl 

8.20 fra Korsør, som de vil sigter paa, saa starter de herfra Kl 3½, og det tror jeg er en god Ide, saa 

har de Tid til baade at misse Færgen, den næste gaar Kl 12, og til at besøge Grete, hvis de ikke gør 

det. 

  Mor skrev forleden, at Pillerne ogsaa havde skrevet sig for en Englænder, men de fik ingen, men 

Hofinden havde faaet en, men nu skulde hun rejse og var ivrig for at faa ham afsat hos dem. Han er 

imidlertid saa kræsen, har de hørt, saa han lader den meste Mad staa, men han skulde da paa Visit 

der for at se om Logiet passede ham. De haabede paa, at Forholdene var ham for smaa, for de syntes 

ikke, de kunde undslaa sig. 

  Jeg saa, at der i Avisen var Svar fra Ebbe Rhode til Werner, Werners Brev  har jeg ikke set, men 

nu har han da vist traadt i Spinaten igen, har han ikke? Jeg er lidt spændt paa, om man saa skal 

styrte til Vig i Morgen og have Byttet Sedler, Banken er jo lukket nu for Hævelse af Penge, nu 

hører jeg maaske Nyt fra dig i Morgen, men jeg skal meget tidligt til Vig i Morgen for at faa noget 

til Livets Ophold. I Dag har vi faaet Resten af Skinken i brun Sauce, det var dejligt. Naa, men jeg 

tror, Karsten og jeg skal ud at gaa lidt, vi havde ogsaa en smuk Solnedgang i Gaar, det er Darde 

meget optaget af. Mange Hilsener fra hele Flokken. 

Din Kone. 

Hans Chr. har faaet en almindelig Kontorplads paa et Sagførerkontor i Kbh., at den store Kleppert 

saa ikke hellere skulde aftjene sin Værnepligt, det var vist sundere. 

Det er en fortvivlende Ide at afskaffe Sommertiden allerede 15 Aug. 

 

Påskrevet af Helle: 

Kære Far. Du skal ogsaa ha’ en Hilsen fra mig. Det lader til, vi er kommet ind i en 

Hundedagsperiode, bare nu Skyerne vil holde tæt, naar Knud og jeg skal cykle til Fyn.  

Kærlig Hilsen fra Helle. 

 

Fra Knud 

[Krumstrup] Onsdag [1/8 1945] 

Kære Mor” Mange Tak for Bukserne, jeg fik i Dag! Det var dejligt - de gamle var ikke saa propre 

mere. Vi har det godt. Turen over Sjælland var ret drøj; Helle maatte omtrent trækkes det sidste 

Stykke, men efter Hvilet paa Færgen tog vi igen fat med friske Kræfter og naaede Krumstrup uden 

at være særlig udmattede og i udmærket Vejr. Jeg maatte laane Mormors Fyldepen, da min egn nu 

først for Alvor er gaaet i Smadder - den svømmer i alt Blækket, som er løbet ud af den. De første 

Dage, mens Frøken Hjemfeld endnu var her spillede vi en hel Del Bridge, til hvilket Børge viste sig 

at være vores absolutte Overmand. I Gaar, kom de fra Århus, det er 5-6 Aar siden, jeg har set dem 

sidst. 
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Vejret her er meget roligere end ved Sejerø og i Dag er Solen fremme, saa vi ligefrem kan sidde 

ude. Jeg maa sige at Minkfarmen er et større Foretagende - den ser flot ud, og Børge er ikke saa lidt 

stolt af den. Han gaar langt bedre end sidst jeg har set ham hjemme, men faar undertiden Anfald, 

hvor han næsten ikke kan gaa [sclerose]. Han er i Ringe hver anden Dag for at faa Indsprøjtninger. 

Ungerne her er søde - Per minder i høj Grad om Karsten, men kun i Udseende. Han virker betydelig 

yngre end ham, men er langt mindre forkælet. 

Hilsen Knud  

 

Påskrift af Helle: 

Jeg tænker paa at lave en Billedbog i Vinter, jeg har øvet mig paa at tegne Troldebørn, jeg synes 

virkelig de er saa søde og Familien siger at jeg skal absolut prøve at faa noget ud af det, børnene er 

saa glade for dem. Skriver du efter Brochure til Haandværkerskolen og sender den hertil? Moster 

Kirsten mener ikke de begynder før 1. September. Mon ikke jeg kan slippe for et Aar? 

1000 Hilsener til jer alle ogsaa Farmor. 

Helle 

 

Fra Knud 

Gudbjerg 6-8-45 

Kære Mor! Vi befinder os nu hos Morbror, hvor vi har været siden Fredag Formiddag. Vi to herud 

sammen med Deres og Lasse paa Cykel. Han punkterede én Gang, men ellers forløb Rejsen uden 

større Uheld. Deres rejste hjem samme Dag om Aftenen med Lasse, men vi bliver her til i Morgen 

(Tirsdag). Det er saa vor Plan saa at vende hjem til Gentofte Fredag eller eventuelt Lørdag. Vores 

Returbillet til Færgen gælder Fredag med; men om Lørdagen kan vi komme (sandsynligvis) med 

RAF-Biler lige fra Korsør til København. Fredag Aften havde vi Besøg af te Par Englændere, der 

blev her hele Aftenen lige til Klokken 2 om Natten. Vi fik først et Glas Vin ude i Haven og dernæst 

Aftensbord med Smørrebrød, ægte Te og Øl og Snaps og hjemmebagt Kringle. Endelig fik ægte 

skotsk Whisky, der have været gemt hele Krigen til de første englændere, der kom i Huset. Der 

fulgte saa en hyggelig Aften, hvor vi fik luftet vores Sprogkundskaber. Vi blev gode Venner med 

dem - særlig den ene og han inviterede os til den næste Dag at se Lejren i Mullerup. Det saa vi saa - 

der var i tre-fire store RAF-Biler installeret en komplet Radio Ultrakort-bølgesender og Modtager. 

Det var vældig flot. Lejren havde privat Elektricitetsværk som leverede 2000 Volt. Vi hørte 

Englænderen - William Tunnstolpe hed han - tale med København, Berlin og Flensborg, som i en 

almindelig Telefon. Han skulde til England paa Orlov nu, men naar han om et Stykke Tid kommer 

til København lovede han at kikke ud til os og eventuelt spise til Middag, hvis han maa. Her er 

ligesom her plejer foretaget en Masse Forandringer og Udvidelser. Der er først og fremmest 

Gartneriet - det er en mægtig Historie paa 6 Tønder Land med især et yderst imponerende 

Vandingsanlæg. Ved Siden af er der Kartoffelrummet, der er omdannet til et rumme Champignon. 

Der er 3 mægtige Bakker - i alt 60 m2 - og en sen Aften plukkede vi 19 kg - à 4.5 Kr. - og vi lavede 

Kasser og pakkede ind osv. osv. Til Klokken 12 i Gaar, da de skulde sendes til København Klokken 

6.30 næste Morgen. Vi havde samtidig Gæster, et Ægtepar Lausten. I Dag har vi været paa Indkøb 

med ”Monty” i Gudbjerg. - à propos Monty saa maa jeg bedrøve dig med at han - Generalen - efter 

Englændernes Udsagn - slet ikke er afholdt af Soldaterne og blot betragtes som en Topfigur paa 

Kransekagen. - I Aften skal vi have Gæster igen. Ungerne skal hente Dværghøns nu, de har faaet 

Lov til at faa - de snakker ikke om andet. De er meget søde, men ikke saa engleagtige, som du 

sikkert har faaet beskrevet fra Krumstrup. Nu ikke mere denne Gang - jeg skal hilde fra en hel 

Masse blandt andet Fru Muus. 

Hilsen Knud. 
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PS.. Tak for dit Brev! Vi har endnu ikke faaet det læst, da det jo er landet paa Krumstrup, men det 

ser vi jo i Morgen. 

 

Påskrift af Helle 

Kære lille Mor. Kun en lille Hilsen fra mig. Jeg glæder mig til at se dig igen, - det er da godt du 

ikke skal rejse lige med det samme, vi kommer hjem, vi har og har haft den dejlig Tid paa 

Krumstrup og her i Skoven. 1000 Hilsner til jer tre fra  

Helle 

 

7. Oktober 1945 
Saa er der gaaet lang Tid, og vi har naaet Efteraaret igen. Helle blev hos Skovrider Kindts 
i 2 Maaneder, og mere havde hun bestemt ikke holdt til, hun blev i den Grad misbrugt for 
sine 30 Kr om Maaneden, men hun oplevede en Del, de havde Indkvartering af 35 
Politibetjente, der havde været under Jorden, i 14 Dage, og de unge paa 
Skovridergaarden var hun glad for, i det store hele var det en Oplevelse, men det var en 
steng Plads. Hun kom hjem 1 Juli. Knud og Per Nyrop cyklede til ”Kahytten” lige efter 
Eksamen og boede deroppe og styrede Hus selv, Per afløstes af Klaus Schmidth, og Helle 
tog derop en halv Snes Dage ind i Juli. Her hjemme havde vi en norsk Dreng, Edgar 
Bibow Jensen, der trængte til at komme paa federe Græsgange, han var 13 Aar. Kjeld, 
Karsten og jeg rejste til Sommerhuset d. 16. Juli, men vi havde daarligt Vejr den meste 
Tid, det var en Skuffelse, for vi var der kun i 12 Dage, saa cyklede Helle og Knud på 
Krumstrup, vi andre tog hjem, Johs hentede os, og var kun deroppe fra den ene Dag til 
den anden. Kjeld og Edgar skulde paa Spejderlejr ved Hundested, der var de i 14 Dage, 
og i mens var Vejret godt. D. 18 Aug. rejste Edgar tilbage til Norge, og den 21 rejste 
Karsten og jeg til Krumstrup, d.v.s. vi startede hos Mogens, og var der i 3 Dage. Rejsen 
gik godt, det var ellers svært at komme af Sted i Sommer, alle vilde rejse, og der skulde 
Færgebillet til, men det lykkedes altsaa, tidligere paa Sommeren tilbragte Folk Nætter paa 
Stationerne for at opnaa en saadan, men jeg fik min temmelig smertefrit. Vi rejste i Kupe 
for Smaabørn, og der var 6 Medmødre. En gav Karsten et Bolsje. ”Vil du ikke have et?” 
spurgte han mig. ”Hys”, sagde jeg. ”Mor vil osse darne ha’ et”, henvendte han sig til 
Damen, der heldigvis var opslugt af en Avis. Jeg prøvede at aflede hans Opmærksomhed, 
saa sagde han ”Det vilde være lart for dig”, han kan ikke sige r, og sætter l i stedet for. I 
Nyborg hentede Mogens os i en gammel Lastbil, som han havde købt til Transport af 
Grønsager. Den kørte han os til Krumstrup med. De to store var kommet hjem 8 Dage, før 
vi rejste derovre. 
  Karsten og lille Tovborg Jensen, kaldet Søs, er uadskillelige Legekammerater, men det 
er grænseløst, hvad de kan finde paa. En Dag sad de i al Enighed og flaaede alle hans 
Billedbøger, en anden tømte de en Askeskuffe oppe paa Knuds Værelse, og da det var 
Papiraske fløj det rundt i hele Værelset og selv lignede de Snemænd. Karsten kan ellers til 
Tider være meget eftertænksom. Han sad en Dag og snakkede med sig selv. ”Herinde 
flyver Møllene, udenfor flyver Myggene, Bierne og Englænderne”, og da jeg forleden Dag 
sagde, at han skulde sove til Middag, sagde han ”jeg kommer op igen, lad os haabe det”. 
Hans Sprog er vidunderligt, Prins Pilfinger kalder han Pa Fillinger, og Kjelds Ven 
Flemming for Femling, og r erstatter han med l, saa Mejeri hedder Majerli, og Gulerod 
Gulelod. 
  Helle er i fuld Gang med Tegneskolen. Vi har efter at Fru Millard er rejst 1. Aug. faaet en 
lettisk ung Pige, Naja Treimanis, i Huset. Hun og Helle gaar paa det kommunale 
Husgerningskursus paa Sillenius Skole, eller Søgaardsskolen, som den nu hedder. 



 258 

  Knud blev 17 i al Stilhed, vi havde lidt Familiekaffemik, han er ikke særlig selskabelig 
anlagt. Hans to eneste Kammerater, Per Nyrop og Claus, som han dyrkede, dumpede 
begge to til Eksamen og gik ud af Skolen, men Nyrop kommer han engang imellem 
sammen med alligevel. Kjeld spaar vi bliver Familiens Finansgeni. Han havde for nogen 
Tid siden meget travlt med at tjene Penge. Han udbad sig Ejendomsretten over den gamle 
Promenadevogns fire Hjul, dem cyklede han til Lyngby med, og byttede dem i en eller 
anden mærkelig Shop til en Stabel gamle Drengebøger, og dem kørte han til København 
med og solgte for 6 Kr. Saa anskaffede han sig, jeg ved ikke hvilke kemiske Sager hos 
Struer, og nu har han indrettet et helt Laboratorium oppe paa Højenloft. Saadan helt tryg 
er man jo aldrig ved Foretagendet. 

d. 22 April 46 2. Påskedag 
Karsten er jo den, der i hele denne lange Pause, har forandret sig mest, han taler næsten 
rent, og er tit morsom i sine Udtalelser, som naar jeg siger ”Hvordan kom du dog ind hos 
Frk. Nyrup?” ”Simpelthen ind igennem Døren.” En Dag havde vi en Arbejdsløs til Frokost. 
”Har du nogensinde smagt vores Bolsjer”, og da han ikke havde det, hentede han et til 
ham og sagde ”men du skal sutte det”, og naar Farmor, der er temmelig døv, ikke kan 
høre hans Guldkorn, siger han ”Hvorfor kan du da ikke forstaa, hvad jeg siger, jeg taler da 
ikke Norsk.” Hans 3 Aars Fødselsdag fejredes i stor Stil, og Julen var Kirsten og Lene her 
paa Besøg i 8 Dag, og de to legede godt sammen. Vi havde en Dag eet Bolsje, og det traf 
jeg Karsten med i Munden, ”Fy”, sagde jeg, ”at tage det eneste Bolsje, saa Lene ingen 
faar.” ”Hun har skam suttet, først suttede jeg, saa suttede hun, og nu sutter jeg”, og 
dermed var han mere end parat til at overlade hende det lidt igen. 
  1. Nov. begyndte Helle at tegne paa Glyptoteket, det har været en kold omgang i Vinter. I 

bedste Fald var der 0 derinde, hun er ogsaa begyndt at male. Hendes 19 Aars 
Fødselsdag d. 12 gik lidt i Vasken, hun blev syg om Eftermiddagen og Grete Holm skulde 
komme til Middag og bagefter skulde de i Biografen i Kbh., men det blev der ikke noget af, 
hun kom til Middag men havde Tove Bendtsen med i Stedet for. Dagen efter var Else 
Thorborg her sammen med Jens Vilhelm, (Neter var syg) til Middag. Vi har haft en 
Nordmand Løkketangen boende i 14 Dage, de to Dage, var han her også til Middag ellers 
havde han kun Værelse og Morgenmad her. Vi har ikke haft Pige siden Januar, Helle 
hjælper mig om Morgenen, inden hun tager til Byen. Paasken har hun fejret oppe i 
Sommerhuset sammen med fire andre Tegnepiger. Knud er blevet Bal og Selskabsløve, 
han har flere Gange i Vinter været bedt ud til Bal, og i Januar, endnu i Juleferien, mens 
Kjeld og Johs var paa Fyn, havde de selv et temmelig stort Knald her hjemme med deres 
Kammerater, første Stil, Aftensbord pyntet med Alskens Nytaarsting, senere Punch og 
Kringle. Nytaarsaften var vi tre altsaa alene, og Jens Vilhelm var herhenne til æbleskiver, 
og vi endte med at danse efter Radioen. Kjelds Laboratorie-Virksomhed fik en brat Ende, 
Jørgen Bache, der ogsaa experimenterede fik skudt højre Haands Lillefinger og ½ 4. 
Finger af, og klog af andens Skade, lukkedes Kjelds Laboratorium. Han har været paa Lejr 
i Paaskeferien til Lystinggaard, hvor de har boet i Laden. Han handler og handler og er 
altid i Aktivitet. Hans sidste Erhvervelse var en Luftbøsse, som der blev nedlagt Forbud 
imod, saa den solgte han for 50 Kr, men hvor mange Byttehandler, der var gaaet forud, 
ved jeg ikke. 
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24 Maj 46 
Nogle af Karstens Guldkorn: Jeg fortalte ham en Dag det tordnede, at i gamle Dage troede 
Folk, at det var Gedebukke, der kørte, ”hvad sagde Oldemor saa til dem”, spurgte han, det 
er det ældste, han kan tænke sig. ”Oldemor er da død?” spurgte han, ”Ja”, svarede jeg, 
”hvem skød hende”, et Tidens tegn, at den Aargang tror, at det er den almindelige Maade 
at komme af med Livet paa. ”Mor maa jeg laane Bogen af O.Nielsen (et Firma her i 
Gentofte). ”Hvad er dog det for en Bog?” ”Jo, den med Klodshans”, det var altsaa ikke O. 
Nielsen men H.C. Andersen. Han er blevet koppevaccineret, og har været saa syg et Par 
Dage. Kjeld havde samtidig Halsbetændelse. 

26. September 46 
D. 23. September paa Knuds 18 Aars Fødselsdag, fik Helle Meddelelse om, at hun var 
optaget paa Kunstakademiet, og d. 1. Okt. begynder hun sin Løbebane derinde. D. 14 
drog hun og jeg ind til Charlottenborg i Bil med alle hendes Malerier og Tegninger og 
afleverede det hele, og var saa i Spænding de 8 Dage, paa Lørdag d. 28 fejres 
Begivenheden med, at Kammeraterne fra Glyptotek og Akademi kommer herud. 
  Saa er Sommeren snart gaaet, og det har været den vaadeste i Mands Minde. Det meste 
af Juni øsede det ned. D. 23 Juni sendte vi Kjeld af Sted til Mogens, han var hos dem i 10 
Dage, saa cyklede han til ”Kahytten”, hvor Allan Hornsleth kom op Dagen efter, saa 
styrede de Hus alene der i 10 Dage. 1. Juli drog Knud og Nyrop pr Cykle til Norge via 
Sverige, i Oslo skiltes de, Knud sejlede til Risø og besøgte 4-5 Dage Nordmanden Erik 
Lykketangen, og tog saa hjem over Larvik-Fredrikshavn. D. 13 juli rejste Helle, med Baad 
til Oslo og derfra videre til Stavanger, hvor hun besøgte Westly-Nelsens i deres 
Sommerhus paa Lie i 14 Dage, og derefter Familien Løkketangen i 8. Selv rejste vi til 
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”Kahytten” med Karsten d. 16 Juli. I Begyndelsen af Juli havde vi et 3 Dages besøg af 
Bodil, Dres og Børnene. Fra Begyndelsen af Juli og til c. d. 25. havde vi dejligt Vejr, men 
saa tog Storm og Regn fat, og det er saa ubeskriveligt, hvad vi har haft af Væde lige til nu. 
  Karsten var saa glad for at være i Sommerhuset. Nu gaar han i Børnehave i 
Menighedshuset, hvor en Fru Kampmann er Leder, og det er stor Succes. Han er godt 
skaaret for Tungebaandet, saa det er rart at hvile Ørerne om Formiddagen, naar jeg har 
travlt. I Slutningen af Aug. havde vi Roskildesyge paa Stribe, og det var ham, der havde 
været paa Besøg et Sted, hvor de havde det. ”Det skulde du rigtignok ikke ha’ gjort”, 
sagde jeg. ”Jammen han smittede i hva’ Fald ikke af”, men ikke desto mindre brækkede 
han sig nogle Dage efter ned i Sofaen i Kontoret. 
  Kjeld skal begynde at gaa til Præst 4. Nov. Han er Bybud hos Zeuthen og faar 10 Kr om 
Ugen, han er der daglig fra 2½-4. Knud er der samme Tid og laver Rammer og faar 1,50 
Kr i Timen. 
 

 
Kjelds Konfirmation d. 30 Marts 1947 

Maden lavede Margrethes Husbestyrerinde, Frøken Bargum og vi fik Champignonsuppe,  
Oksefilet, Ostelinser, Islagkage. 
  Vinteren har været saa streng, at vi nær aldrig havde faaet Mogens, Merete og Mor 
herover for Is, Bodil opgav Turen. Mor kom 8 Dage før. Kødet maatte jeg have fra 
Ryslinge, her har i lang Tid ikke været til at faa noget. 
  Knud var første Gang i Smoking, Karsten første Gang i Matrostøj. Helle havde en bullen 
Finger, der pinte hende meget næsten hele Aftenen. 
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Kjeld fik: 
Af Mor og Bodil og Dres  et Skrivebord 
af Poul og Grete  en Læselampe 
af Helle   Skærm til den 
af Knud   Fyldepen repareret 
af Farmor   50 Kr 
af Vivi   40 Kr 
af Ebis   en Bog 
af Carl og Mette  en Bog 
af ”Tante”   en Bog 
af Børge og Kirsten  en Spejderøkse 
af Nic. og Birte  en Spejderøkse 
af Adda   en Bog 
af Fru Jensen  10 Kr 
af Margrethe  en Rygsæk 
af Trysse   en Brevbakke 
af Mogens og Merete  et Rejseetui 
af os   100 Kr 
 
Grete til Johs 

[Krumstrup] Tirsdag [20/5 1947] 

Kære Snuser! Tak for Brevet i Gaar, det var dejligt at høre fra dig, Mad har du da faaet, nu tænker 

jeg, at Kalvestegen er færdig, jeg talte med Boyesen i Gaar, den kostede med Fragt 17 Kr (- 3 Øre), 

Fragten var 2,40, men den lettede jo Livet for os, jeg faar igen Kalvesteg med hjem, der er ikke 

andet i Øjeblikket, og saa har de en sand Skov af Rabarber, som jeg maa faa af, saa mange jeg vil 

have, dem sender jeg i Morgen, saa er Pinsen reddet selv med den ventede Indkvartering. 

  Som du har set paa det lille Kort, vi sendte, har Karsten Skoldkopper. Han var meget stille og træt 

efter Rejsen, hvor han for øvrigt bebudede, at han havde ondt i Halsen. Næste Dag begyndte han at 

gaa og klø sig, jeg troede han havde faaet en Myre eller Loppe paa sig, men jeg havde nær faaet et 
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Chok, da jeg klædte ham af, hele den lille Flæskesteg var oversaaet, og næste Dag havde de den 

karakteristiske hvide Prik, men han havde 37,2, jeg forhandlede saa med de to Mødre, om de var 

bange for ham, det havde jo været ubeskrivelig trist, om han skulde have været isoleret, men de tog 

det i stiv Arm. Inkubationstiden er 14-21 Dage, saa det forklarer jo hans fuldstændige Mangel paa 

Appetit, og han har vel ogsaa følt sig daarlig tilpas de Dage, han var ked af at komme i Børnehave 

fordi ”Børnene støjede saa meget.” Der er jo gerne en Forklaring paa al Ting. Det er ubegribeligt, 

de ikke generer ham mere end de gør, om Dagen tænker han bogstavelig talt ikke paa det, om 

Natten kan han vaagne og fare rundt i Sengen, fordi han kløer, i Nat fik han Spidsen af en 

Karbromaltablet, og saa pudrer jeg ham med Kartoffelmel, men det er jo et fantastisk Held, at vores 

Tid ikke skal gaa med at han ligger med Feber. Han og Lene leger saa glimrende sammen, hun er en 

mægtig sød lille en, Per er ogsaa sød, men saa uudviklet, men jeg tror, det kommer af, at han er saa 

polyppet. ”Per skaber sig”, siger Karsten let foragteligt. I Gaar var vi en lille Tur i Ringe, det har jo 

Nyhedens Charme for Karsten at faa Biltur, og naar nu jeg overkommer at komme ud af Sengen, vil 

jeg samle Børneflokken og gaa i Skoven og pirke Anemonestængler op, og dem lægger jeg inden i 

Rabarberne. Saa kommer de, før jeg kommer, tag saa at lukke Pakken op, og læg Rabarberne i en 

Balje i Kælderen. Kirsten og Lene kommer til os d. c. 18 eller 20., men jeg har sagt, at Kaare 

kommer d. 26, saa længere kan vi ikke huse dem. I Aften skal vi saa have Selskab her. Pillebørnene 

har haft Skoldkopper, ikke desto mindre har vi ikke nævnt vores Skoldkopper, for Merete kunde jo 

tro, man kunde faa det to Gange, men vi er lidt lorne. Vi haaber, han selv tier stille, saa faar de det 

slet ikke at vide, for de er ikke synlige. Til Pouls Fødselsdag [14/5] laa Jørgen med 37,8, da de tog 

hjemmefra; midt under Middagen rejste hun sig fra Bordet og var inde at ringe, og de tog tidligt 

hjem. Her har de ikke haft Skoldkopper, saa de faar det jo nok paa Stribe om tre Uger. Jeg tror, det 

var ved Juletid, Skoldkopperne begyndte i Børnehaven, men med den Inkubationstid, varer det 

noget, inden det kommer 50 Børn igennem. 

  Her yngles stadig hos Minkene, her er 70 gamle og c. 180 Unger, og over 100 Bævere. Det eneste 

Føl, der skulde komme, døde af Hjertefejl lige efter Fødslen. 

  Jeg har afkøbt Grete et Stk. hjemmevævet Stof, uldent, for 20 Kr., det er Kirsten ved at sy en 

Nederdel og Vest af til mig, jeg syntes, det var saadan et godt Tilbud. Grete kan selv faa mere, hvor 

det kommer fra. 

  Clausen i Graasten blev gift i marts [Hedda var død 2/4 1946], de holdt ud de 11 Maaneder af 

”Sørgeaaret”, saa kunde de ikke mere.  

  Det var fint, at Kjeld ogsaa fik Matematikken rigtig. Karsten og jeg har været paa Vægten med 

henholdsvis 34 og 98 , det er jo ikke for meget for nogen af os. Det er længe siden, Lene vejede 

39, men hun hører heller ikke til den slanke Linie. 

  Vi kommer hjem Torsdag, med et Tog, der er i Kbh. vist nok ved 8 Tiden. Saa skal I ikke tænke 

paa Mad til os. 

  Jeg har sendt Gitte et Kort om at lægge Tøj i Blød, vil du sige til hende om ikke at lægge Helles 

Bluse med Prikkerne i Vand, og vil du pøse Vaskemaskinen over, saa den ikke staar og lækker igen. 

Saa er der vist heller ikke mere. 

Hils Drengene og Farmor og de andre, og mange Hilsener til dig selv fra os begge to. 

Din Snuser. 

 
d. 23 maj –47 

Helle har siden 21 April været paa den internationale Højskole i Helsingør, efter at have 
spekuleret meget paa, hvad hun skulde foretage sig fra Maj-Okt., hvor Akademiet lukker, 
fik hun Tilbud om et Legat dertil gennem Kunstforlaget Zeuthen. I Begyndelsen var der en 
rædselsfuld Kulde deroppe, men saa kom Foraaret, og hun er saa glad for Kammeraterne 
af mange Nationer, men mindre glad for Forstanderen, der aabenbart ikke er sin Stilling 
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voksen. I dag er hun hjemme paa Pinseferie og har en norsk Pige Elisabeth og en ung 
Chekoslovak med herhjem. De er draget i Tivoli og skulde mødes med andre 12 
Chekoslovakker derinde. I Morgen skal de alle sammen bese København, og saa ender 
de 6 her og skal være her Søndag og Mandag. Karsten og jeg har lige været nogle Dage 
paa Fyn, vi rejste d. 16 Maj, Dagen efter fik han Skoldkopper, men uden Feber.  
  Knud og Kjeld har overstaaet skrift. Eksamen. 
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HELLE: GENSYN MED VIG LYNG 2009 
 

 

 
 

Vej 14 set fra Lyngvejen i 1930erne 

 

Af og til kommer jeg på et kort besøg på ”Lyngen” og genser min barndoms kendte stier. 
 
Meget har forandret sig, siden jeg første gang trådte ud i dette sommerland, der skulle 
blive en del af mit liv gennem mange år, et fast årligt mål for min families udflugt i 
sommertiden, de år under krigen, hvor danskernes bevægelsesfrihed var stærkt 
begrænset, hvor bare dét at rejse til Jylland fra Sjælland var en uoverskuelig affære. 
 
Gennem avisen havde min far lejet et sommerhus ved Sejerøbugten af en mand ved navn 
Darling, der havde opført en række små knaldhytter 500 meter fra havet og med udsigt til 
vandet på en temmelig bar grund hvad bevoksning angår. Der var lyng overalt og en skøn 
flora af blomster og spredte enebærbuske, og nederst ved pumpen på nabogrunden 
voksede lave graner og små fyrretræer.  
Når jeg i dag ser det lille træhus, der stadig ligger der og er næsten intakt, undrer jeg mig 
over, hvordan der var plads til mor og far og 3 børn på de få m2, der foruden stue og et 
lille kammer med køjesenge indeholdt et mikroskopisk køkken. 
Never mind. Vi boede der og befandt os så godt, så mine forældre besluttede sig for at 
købe huset på nabogrunden, som stod til salg og til indflytning den følgende sommer. Året 
var 1937. Jeg var 10 år. Vi kastede længselsfulde blikke over til ”Solbakken”, som 
nyerhvervelsen hed, i øjeblikket udlejet til en præst, vi kunne se hver morgen barbere sig 
med sæbeskum i hovedet. 
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Det hus var dog noget større end Darling 3, men ikke meget. Vi fik bygget anneks og et 
gårdplankeværk, så vores far fremover kunne barbere sig uden nysgerrige tilskuere, og vi 
uforstyrret kunne frekventere det lille afsidesliggende das. Men stadigvæk. Hvordan i 
alverden kunne ”Kahytten”, som vi omdøbte det, rumme alle os, der for hvert år blev større 
og mere støjende og efterhånden trak en hel bande ungdom til fra sommerhusene rundt 
omkring? 
 
Vores mor var gæstfri. Hun stillede gerne op med saft og kage til et bordfuld evigt sultne 
unger. I de mange, lange solskinstimer slængte vi os i ”gryden” vest for huset eller på 
stranden, hvor vi badede og sprøjtede hinanden til i vandkampe, byggede sandgryder og 
gravede kanaler og ellers i timevis lå og filosoferede og endevendte verdenssituationen. 
Sengetiden, der hjemme blev strengt overholdt, blev her mere flydende. I mørket sneg vi 
os ad spændende stier på jagt efter sørøvere, der havde skjult deres gods på ukendte 
steder på fremmede grunde.   
Somrene var vidunderlige. Lige efter feriestart pakkede Mor en kæmpe kurvekuffert med 
sengetøj og alt, hvad der kunne proppes i den, og den blev sendt med toget, mens vi med 
alt andet fornødent; et bur med kanariefugle, hund og potteplanter - øverst en svingende 
skål rabarbergrød - stuvedes sammen i en bil, ført af en gårdmand, der kom fra Vig. Jeg 
husker, at den samme mand hentede os, så længe det var muligt at køre bil, men jeg 
husker også, at vi kørte med et lokalt tog, hvor konduktøren stod udenfor på trinbrættet og 
billetterede gennem vinduet. Måske cyklede vi de 4 kilometer til Vig Lyng fra stationen. I 
de år hang vi altid på vores cykler.  
 
I Gentofte havde vi både hus og have. Måske sukkede Mor over at skulle forlade den 
herlighed, men det var et stille suk. For os var dét at sige farvel til skolen og begive os ud 
på den lange køretur, op til en helt anden verden med uanet frihed, et eventyr uden 
sammenligning.  
    
En måned senere, når ferien var slut, sørgede jeg for at sidde yderst med bortvendt ansigt, 
hvor jeg i fred med min sorg og i al ubemærkethed kunne lade tårerne flyde. Skolen og 
den kommende vinter var ikke min kop te, og et helt år forekom mig næsten ubærligt.  
Værst af alt var det at skilles fra kammeraterne, som man nu først skulle gense om elleve 
lange måneder, efter at man næsten var vokset sammen med dem til en fast familie. Vi 
korresponderede ikke og mødtes ikke i mellemtiden, da de fleste boede i Holbæk og gik 
på Stenhus kostskole, men boede hjemme. Flere af deres fædre var knyttet til militæret: 
Oberstløjtnant Wibolt og kaptajn Oppermann med hver to sønner, kaptajn Amsinck havde 
én søn. Så var der tandlæge Eggers, der havde sønnerne, Aldo, Franco og Bruno, der i 
tilnavn havde bindestreg efterfulgt af morens pigenavn – Lura, som det er skik i Schweiz, 
hvorfra deres mor stammede fra den italienske del, en smuk, sorthåret kvinde, der hver 
morgen red i strandkanten, så vandet sprøjtede, iført  højrød  kjole. Hun havde 
temperament og så det som sin opgave at beskytte den yngste i flokken, Bruno, kaldet 
Musemand mod drillerier fra de ældre drenge. Når Mus sladrede, optrådte hun som furie, 
stillede os op på række og forhørte os: ”Ti stille! Jeg ´ører kun, hvad ´ugo og ´elle siger”, 
råbte hun med sin italienske accent.  Eggert Oppermann, der senere blev dommer, så 
alvorligt, juridisk på stridighederne og søgte at mægle retfærdigt mellem parterne, altid 
med et smil lurende i mundvigen. 
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Den nærmeste nabo var pressefotografen Justesen med sønnen, Jørgen. Han tog os med 
på heldags cykelture gennem det dejlige nordsjællandske landskab til Odden og mod syd 
til Fårevejle og Dragsholm slot.  
De første år var jeg den eneste pige i ”Banden”. Jeg var vant til at lege med drenge, da jeg 
havde brødre, ingen søstre. På spørgsmålet, om jeg blev feteret, var svaret afgjort Nej. 
Jeg fulgte ydmygt med, anført af den utroligt farverige Aldo, der med sin aldrig svigtende 
hittepåsomhed kunne holde os i ånde. Ikke et øjeblik forfaldt man til kedsomhed. Der var 
gang i løjerne fra morgen til aften, ikke alle lige harmløse. Jeg krøllede til tider tæer i 
skoene som den artige pige, jeg var.  
Senere fik jeg følgeskab af Alice Rørly, hun var en smule ældre end jeg og betydelig mere 
udviklet. Det var dengang man blev sig bevidst som kvinde, og ”drengestregerne” afløstes 
af teenagedrømme. 
Jeg var håbløst forelsket i Aldo. Den dag han svingede ind på Lyngen på cykel med 
studenterhue på hovedet, tabte jeg pusten af betagelse, da var det som om barndommen 
var forbi. 
Vi havde stadig vores pandekagegilder skiftevis i Enebærhuset og Musebo, de største af 
husene, og én gang om året gik vi til bal på ”Strandlyst”, hvor vi blokerede et langt bord for 
en aften og bestilte sodavand med sugerør. 
 
Træerne er vokset til, og de mange sommerhuse, der i årenes løb er bygget, ligger 
næsten skjult. Vej 14 er vanskelig at finde for én, der kommer med fortidens erindring på 
nethinden. Men duften af gran og lyng, krydret med salt tanglugt, er den samme, den føles 
hjemlig og sød. Min yngste bror, Karsten Thorborg, overtog sommerhuset efter vores 
forældre, og det er igen overgået til hans to døtre. Det ånder stadig af gæstfrihed. Til hver 
en tid føler vi os velkomne på ”Lyngen”. 
 
Helle Thorborg 
August 2009 
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