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NINI’S ASKOV BREVE ( 1.maj 1918 – 1.maj 1919) 

 

 

 
Askov, 1. Maj, 1918  

 

Kære Mor og Far! 

 

Mange, mange Tak for det lange, dejlige Brev, kære Mor. Jeg blev saa glad, da jeg saa det, og jeg 

bestemte, at jeg vilde skrive endnu i Aften, skønt det falder mig svært. Jeg kan kun sige, at mit 

første Indtryk af Askov er godt. Det er jo et Sted, hvor alt gaar raskt og næsten farende. Jeg tvivler 

ikke om, at jeg før 1. November er bundked af det Liv. Men nu har det noget vist tiltrækkende, det 

gælder mest om at være kvik og hurtig. 

 

Den første jeg traf, da jeg kom her ved 4 Tiden var Fru Appel, som hilste meget venligt og bød mig 

velkommen og gav Kaffe. Senere har jeg ikke talt med hende, men derimod med Kristine Sørensen, 

som jo er et Slags Overhoved. Jeg kom straks i Arbejde med at hjælpe hende at rulle og hente Tøj 

ind. Hun er meget venlig overfor mig. 

 

Agathe fra Blegind kom her senere sammen med 3 andre, hun skal være Elev-Stuepige; det er en 

sød pige efter min Smag, og vi kan godt sammen. Jeg bad straks, om vi maatte dele Værelse. Jeg 

skulde ellers have haft det sammen med en anden, men det var der ikke noget i Vejen for. Jeg har 

faaet ordnet hele min Kommode. Agathes Skab kommer i Morgen; det maa jeg benytte saa meget 

jeg vil. Vi har et godt, stort Værelse, to Vinduer, dejlig Udsigt over Haven, med Trævægge. 

Nu kan jeg slet ikke mere i Aften. Klokken er ogsaa bleven 10. Jeg har haft det saa godt hos Moster 

i de to Dage. 

 

Hils endelig Valdemar fra mig, hvis han kommer; jeg kan umulig skrive mere i Aften; jeg synes 

bare lige, I skulde høre fra mig. Jeg vil komme til at længes denne Gang! Her er Uro og Spektakel, 

men det hjælper selvfølgelig, naar hver kommer rigtig ind i sit Arbejde! 

 

Tak for dit Brev, Mor. Jeg skal ikke gøre det til Skamme. 

  

Kærlig Godnat fra 

Christine 
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Askov, den 5. Maj 18 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Jeg vil nu benytte min Fritid af Søndag Eftermiddag til at skrive til Jer. Jeg har ellers ikke pakket 

min Violin op og længes efter den, men det faar nu vente. Jeg synes, jeg har saa meget at skrive. 

Det forundrer mig lidt, at jeg ikke har hørt fra Jer eller Valdemar; I kan ellers tro, jeg trænger til det. 

Det er nu slet ikke min Mening at ville klage mig, men dette er næsten over mine Kræfter, skønt jeg 

troede, jeg havde saa mange. En Ven har jeg dog allerede faaet herovre: Den gamle Kristine 

Sørensen. Ved nogle smaa Opmærksomheder lige straks, som jeg altid viser ældre Folk, vandt jeg 

straks hende, og det har slet ikke saa lidt at sige, da hun er over alt Stuepigearbejdet. Hun passer 

altid paa, jeg er omtrent færdig sammen med de andre, tørrer Støv af engang imellem i en Stue 

o.s.v. 

 

I skal faa en lille Beskrivelse over Familien. Herr Appel holder jeg meget af; han gaar næsten aldrig 

forbi uden at sige et venligt Ord. Han gaar kun med stort Besvær ved Hjælp af to Stokke, han har 

brækket benet. Fru Ingeborg har saa meget, meget at tænke paa, at det vel nok kan undskyldes lidt, 

at hun altid gaar med et gnavent Ansigt (naar Eleverne da ikke ser det). Hun taler aldrig til os, 

undtagen ganske enkelte Ordrer. Af udseende ligner hun Moster Helga. Den ældste Datter, Sofie, er 

20 Aar, hun læser til Lærerindeeksamen i København. Den næste, ”Søster”, 19 Aar, bor her og 

bestiller ikke Spor andet end holde sit eget Værelse i Stand, kommer aldrig op før 10, gaar altid og 

surmuler, saa nær som med de unge Lærere. Saa kommer Tvillingerne. Cornelius og Julie, kaldet 

Bum & Lolle, 17 Aar. Sønnen er i Lømmelalderen og lidt vigtig, men kan vist ellers blive god nok. 

Julie hader jeg af ganske hjerte, skønt vi ikke har Spor med hinanden at gøre. Hun gaar i Vejen 

Realskole. Saa er der Charlotte, ”Lotte”, som er 11 Aar og en helt sød lille Pige, vældig fiks, men 

hun kan til Tider blive helt hysterisk.  

 

I forstaar, kort sagt, at ogsaa her slaar Regelen til: Berømte Forældre har gerne uheldige Børn. 

Heldigvis har jeg ikke det mindste med dem at gøre. Et Par Sommerlærerinder passer dem og deres 

Værelser, Appels Kontor og Soveværelset. Jeg har saa Spisestuen (meget stor, 2 Buffeter, 2 

Anretterborde, 1 Skab, Bord og 24 Stole), Dagligstuen, der er ganske vidunderlig med Møbler som 

Fovslet’s Bibliotek, men mange flere, mange Malerier og Billeder, Chatol og Flygel (jeg skulde 

bare vove at røre det!), Havesalen med polstrede Møbler og Fru Appels Kontor, der er meget stort 

og hver Dag meget snavset, og der skal stadig fyres i Kakkelovn. Jeg har saa ogsaa to Entreer og et 

Stykke Trappe hver Morgen inden 7½, ja, saa nær som at tørre Støv af, det kan jeg ikke naa over det 

hele, skønt jeg maa tidlig op. Jeg har det saadan nu, Mor, at de to værste Arbejder, jeg havde 

derhjemme, tørre Støv af og pudse Knive, er de bedste for mig nu; de kræver nemlig ikke saa meget 

Anstrengelse. 

 

Her er 161 Elever i Sommer. Vi er altsaa 200 Mennesker til daglig. Her er nemlig 14 Dragoner i 

Indkvartering, men de hjælper os godt med at vaske op og dække Bord.. Det er sandelig storstilet 

dette her. I Dag har vi f. Eks. faaet 125 Pund Rødspætter. Vi har hver 2 Borde med 3 Anretninger 

paa hver: Jeg har Hr og Fru Appels Borde, skal altid have det pæneste og altid først ind. I det hele 

taget har jeg jo den pæneste Plads af os 4 Stuepiger, men ogsaa den vanskeligste. Jeg laver ingen 

Bommerter; det er jeg for gammel og for dygtig til, men jeg er forfærdelig træt. Hver eneste af mine 

Evner og Nerver maa tages i Brug for at huske det meget forskellige i saadan en stor Husholdning. 
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Men jeg ved ogsaa med mig selv, at ikke mange Stuepiger her er kommen hurtigere ind i det, det er 

simpelthen umuligt. 

 

Jeg længes saadan hjem eller bare et hvilket som helst andet Sted hen. Omgivelserne faar jeg ikke 

ret meget at se af alligevel. Bygningerne kender jeg saa meget, som jeg kommer til, og alle de 

interessante Billeder og Malerier kender jeg jo ogsaa nu, og jeg har ogsaa set de berømte 

Mennesker, jeg saa saadan op til, dale ned til at blive ganske almindelige Mennesker. Hvoefor skal 

jeg saa blive her. Kun min Æresfølelse holder mig tilbage til 1. Nov., men saa ikke et Slag længere. 

I morges, da jeg kom ned, stod den berømte Olaf Schrøder fra Odense med Frue og skulde i Seng. 

Helge Hostrup kommer ogsaa snart. 

 

Nu sidder I derhjemme og kan gøre lige, hvad I vil: Gaa i Skoven, spille, sy o.s.v.. Jeg skal nu ned 

at hjælpe til med Kaffen for Eleverne og saa skal de have The, privat, og saa skal vi omtrent til 

Aftensmaden. Uha, bare jeg kunne tude, saa led og ked jeg er af det hele. Jeg har haft næseblod 

hver dag i den sidste Tid, skønt jeg aldrig har haft det før. 

 

Mor, naar du sender mine Underliv herover, send saa lidt af en eller anden Slags til at lægge paa 

Bordet; det pynter saa meget. Der er saa meget andet, jeg gerne vil have sendt, men det kan jo ikke 

nytte noget. Hils det hele derhjemme fra mig. 

  

De kærligste hilsner til Jer alle sammen. 

Jeres hengivne Christine  

  

(mit navn herovre er ”Leth” – de hedder alle sammen Christine.) 
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Askov, 15. Maj 1918 

 

 

Kære alle sammen! 

 

Mange Tak for Jeres sidste Breve. Jeg er jo altid glad ved at høre hjemmefra, skønt jeg slet ikke 

trænger til at høre, at jeg havde det bedst hjemme. 

 

Her er ellers ogsaa dejligt, kan I tro. Jeg har først kundet faa Øjnene op for det nu. I Skibelund Krat 

var Morten (Karlen her paa Askov, en rigtig rar og klog Jyde) og jeg sidste Torsdag. Det var meget 

interessant, og der er saa kønt dernede. I Aftes var det ogsaa saadan et dejligt Vejr, at vi maatte ud 

en Tur, skønt vi havde vasket om Dagen.  

 

Ja, er du ikke stolt, Mor, over at din Datter kan forestaa en Vask paa saadan et Sted som Askov? Og 

det har jeg virkelig gjort, for Kristine Sørensen har nemlig ligget i Sengen den sidste Uge og skal 

ogsaa foreløbig: Men det er ellers gaaet brilliant, vi har jo Maskiner: En Vaskemaskine, indrettet 

lignende en Kerne, der kan tage ca. 20 Lagner paa en gang og koger og vasker dem rene. Kun 

Kroplinnedet maa eftersees. Saa er der ogsaa elektrisk Vridemaskine, der vrider Tøjet omtrent helt 

tørt. Den gamle Vaskekone, der er her, er ikke saa meget bevendt, og for megen hjælp havde jeg 

ikke, kun Agathe, der er en rigtig lille doven én. 

 

I gaar regnede det hele Tiden, men i dag er det et straalende Vejr, saa jeg skal nu ud efter det sidste 

Tøj. Jeg er helt stolt af mig selv, for det er virkelig pænt, og der er jo vældig meget af alle Slags. Vi 

vasker hver 3. Uge.  

 

Jeg er dødtræt hver Aften. Det er heller ikke saa smaa Ansvar, der bliver lagt paa mine 17aarige 

Skuldre. Heldigvis kan jeg bære dem. Fru Appel bryder sig ikke det mindste om Huset. Hun ikke 

engang spørger, om vi blev færdig med Vasken el. lign, men lader mig selv passe det helt og 

holdent. Det er baade godt og ondt. Alle som jeg spørger om, hvor gammel jeg er, svarer 23 Aar! 

Ser jrg virkelig saa gammel ud? 

 

Naa, nu har jeg vel skreven nok om mig selv. Det er jo et Sted med Fut i, men vi er alle sammen 

enige om at rejse, saa snart som muligt, for det tager baade paa Humøret og Kræfterne. Jeg tænker 

godt, jeg kan faa een dag fri, naar I kommer til Fovslet. Det vilde være kedeligt at vide Jer  saa nær 

og ikke se Jer. Men Kristine Sørensen kan vist skaffe mig en Dag. Vi er forfærdelig gode Venner. 

Jeg skal sommetider komme og holde hende i Haanden, som om det kunde være min egen Mor. 

 

Hvor er Vejret godt, hvor er jeg stærk, træt og ung, og jeg længes en lille bitte, bitte smule efter Jer. 

Hav det godt og skriv snart. 

Venlig hilsen til Jer alle 7. 

Nini 

Hils endelig Tante Line mange Gange, og Clausen. 

 

 

(Fovslet var en stor propritærgård i nærheden af Kolding, hvor Moster Sigrun og Onkel Jens boede 

med deres mange børn. Moster Sigrun var Katrine Leths yngre søster) 

(Clausen er skolelæreren i Skrøbelev) 
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Askov, 25. Maj 1918 

 

 

Kære Alle sammen! 

 

Uha, sikken en Mængde, jeg skal male op denne Gang! 

Allerførst Tak for Pakken og Brevene. Det var dejligt at faa Brev fra Jer allesammen, og de er 

meget forbavset her ved at høre, at min 6aars Søster kan skrive Brev. Jeg synes bare, Mor, at 

Lysedugen var lige lovlig pæn, men den pynter svært op her, og vi har et dejligt Værelse. Men jeg 

maa holde Agathe lidt i Ørene. Det generer hende slet ikke, at lade Vaskevandet blive staaende, og 

Kam og Børste midt paa Bordet, men skønt jeg er den alleryngste, saa tager de dog lidt efter, hvad 

jeg siger. 

 

Uha, Far, Pigerne skulde bare se, at du skrev, jeg ikke maatte være vigtig eller overlegen. Jeg kan 

rolig sige, at de elsker mig, men hvorfor de gør det, kan jeg ikke sige. Aah, jeg er saa glad ved at 

mærke, at de holder af mig nu, og at jeg fylder en plads, og endda ingen lille. 

 

Appel og jeg faar gerne en lille Passiar hver Morgen, og altid hører jeg et venligt ”Godmorgen, 

Leth”. Han synes vist, det er sjovt at sige Leth, for han kalder mig det hele Tiden. Forleden kom han 

ind i Stuen: ”Godmorgen, hvor gammel er De?” ”Snart 18”, sagde jeg. ”Saa er det sandelig tidligt, 

De har faaet den paa”, sagde han og drejede paa min Ring. ”Jamen, ikke for tidlig”, svarede jeg 

selvfølgelig, og saa talte vi lidt om Valdemar. 

 

Fru Appel holder jeg ogsaa af, og hun er saa taknemmelig, naar jeg hjælper hende med det, der 

egentlig ligger uden for mit Arbejde, og det gør jeg saa tit jeg kan. Det, man gør mere end sin Pligt, 

bliver først rigtig paaskønnet. Hendes egne Børn hjælper hende aldrig. Frk. Pip har været hjemme i 

8 dage paa Ferie. Der er hverken godt eller ondt at sige om hende, andet end at hun synger gyseligt. 

Hun har nemlig aldrig bestilt andet end faa Undervisning i Sang og Musik, saa hun sætter saadan 

nogle Hyl op, at man faar Ørepine! 

 

Det har ellers været en travl Uge. Vi har jo haft Diamantbryllup. Appels Farbror, en Bror til gamle 

Cornelius Appel, og hans Kone havde i Onsdags været gift i 60 AarHer var 11 liggende Gæster. De 

gamle har været her i 14 Dage. Jeg skulde heldigvis kun have dem i 2 dage. Saa havde vi Middag 

halvfire med 50 Gæster: Brun Suppe, kogte Rødspætter, Oksesteg, Is, det er ligesom en 

Hverdagsting. Men jeg var dog den dygtigste. Børnene sad med til Bords, og 3 af Lærerinderne 

hjalp den ene Stuepige og mig med at varte op! Omvendt Verden! Og tænk, den dygtigste af 

Stuepigerne bød Gæsterne Maden fra den forkerte Side! I kan nok regne ud, det ikke er den fineste 

Servering, der bliver leveret til daglig. 

 

De to gamle er ”aandsfriske og livlige” som det hedder. Kun er Manden lidt døv. Det var morsomt 

at høre de mange gode Talere. Den gamle Henrich Nutzhorn sad og kiggede , ligefrem stirrede, paa 

mig hele Tiden. Til sidst saa jeg jo igen, saa lo vi. Jeg kan ikke vide, om han kunde se, der var 

Musik i mig! Fru Nutzhorn ser lidt medtagen ud, men gamle Pastor Feilberg sidder og smiler hele 

Tiden. Dr. M. Kristensen ligner en Abekat, men han taler godt, og hans lille Kone sad og beundrede 

ham hele Tiden. Jeg skal maaske derhen i Morgen, hun er helt sød. Det er nu interessant med alle de 

berømte Mennesker, men Appel er den allerbedste! 
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Sommetider ved Aftensang halvti fortæller Fru Appel om sin Slægt og om Højskolens og 

Valgmenighedens Historie. Pastor Trier herovre er et prægtigt Menneske, og han synger saa ganske 

vidunderligt. Men de er dog enige om, at Morbror Vigge, som flere af dem kender, synger ligesaa 

godt. 

 

Der er ellers ikke mere at fortælle om Festen. Om Aftenen fik de Smørrebrød og The, og alle 

Pigerne sang for dem i Haven , baade on Morgenen og om Aftenen. Alting forløb udmærket, og Fru 

Appel takkede mig. Vi var de sidste, der gik i Seng. Drt er en lang Dag, jeg har – fra halvseks til 

halvni om Aftenen, men denne Plads udvikler mig meget, saa det er vist ikke saa tosset, jeg har 

faaet den. Saa vidt er jeg kommen nu! 

 

Pinsen tilbragte jeg temlig ene. Alle paa hele Skolen, undtagen Kristine Sørensen og en Køkkenpige 

var paa Udflugt Pinsedag. Jeg syntes ikke, jeg havde Kræfter tilovers til Lysttur og blev hjemme og 

holdt KS med Selskab. Jeg spillede paa Flyglet omtrent hele Tiden, og anden Pinsedag gik vi og 

havde smaatravlt hele Tiden. Hver Søndag har vi ellers alle sammen Lov til at benytte Skolens 

Klaver. Det benytter jeg selvfølgelig saa meget, jeg kan. Men Fingrene bliver lidt stive. Violinen 

har jeg næsten ikke Tid til. Min Smule Fritid er helliget mine Strømper og mit Brevskriveri! 

 

Den 17. Maj havde vi Norgesfest i Gymnastiksalen, der var pyntet smukt. En norsk Digter havde 

sendt særskilt hilsen til Askov. Appel holdt Tale, og vi sang norske Sange, der blev sunget solo af 

Pastor Trier og Frk. Pip, og to musikalske Elever spillede norske Stykker med Fosser og Nøkker 

o.s.v. Saa fik de alle sammen – over 300 – Kaffe. Derefter traadte en Nordmand, Lærer Krokann, 

frem og holdt en lang Tale. En anden Nordmand, Aarnes, spillede paa Fele - helt pænt. Nogle af de 

norske unge Mænd og Piger var i Nationaldragter. En interessant Aften, men sent i Seng. Vi skal jo 

have vasket op og dækket Bord til næste Morgen.  

 

Naa, nu maa jeg ud en lille Tur, inden jeg skal i Seng, skønt der er Masser at fortælle. Skriv snart! 

 

Venlig hilsen til Jer alle sammen. 

Christine 
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Askov, den 25. Juni 1918 

 

 

Kære Alle sammen! 

 

Mange Tak for Jeres kære Breve. Men at I kunde nænne at lade næsten en Maaned gaa, inden I 

skrev igen! Er I slet ikke bange for, at jeg skal blive ligegyldig og glemme Jer lidt derhjemme? 

Valdemar hørte jeg heller ikke fra længe, og jeg selv gaar og er halvsyg og knusende træt. Brevet 

bliver vist ikke godt, for det er mere af Pligt end Lyst, jeg skriver i Dag. 

 

I dag er det lidt bedre med mig, men ellers har jeg siden i Tirsdags været hæs som en Ravn 

(Forstanderen har da ogsaa drillet mig og talt bagefter mig mange Gange) og hostet saa væmmeligt, 

især om Natten, og det gaar jo lidt ud over min Søvn. I Tirsdags fik jeg et Knæk ved vort store 

”Gravøl” over Boghandelen overfor. Der var 200 Mennesker, ingen fremmed Hjælp og 

overvældende Pyntning med Blomster, som jeg skal ordne bare med lidt Hjælp af Kristine 

Sørensen. Og alt det fine Sølvtøj og Porcelæn skulde jo ud, og det maa jeg have Ansvaret for at faa 

pudset , talt og lagt paa Plads igen. Men naar man sidder her og skriver om det, saa kan man sagtens 

have den dejlige Fornemmelse, at det er en Plads, hvor jeg faar Lov at bruge mine Evner og 

Omtanke og have et Ansvar. 

 

Direkte bliver jeg sjældent rost, heldigvis! Men gennem Lærerinderne hører jeg, at baade Hr og Fru 

Appel er glade ved mig og siger, jeg er dygtig, og det er jeg jo Barn nok til at glæde mig vældig 

over. For resten saa hedder jeg ”lille Leth” allevegne, selv Fru Appel kalder mig sjældent andet. 

Men naar det gælder et Arbejde eller et Ansvar, en Besked eller lignende, saa er det ikke at mærke 

med den ”lille”, og saadan er det lige netop, jeg vil have det. 

  

Naa, nu er det sandelig nok om mig selv. Nej, det er sandt, lad mig endelig ikke glemme det 

vigtigste: I Søndags var jeg paa Fovslet. Forstanderens var ude at rejse, og lige før Middag kom det 

saadan over mig, at jeg maatte se kendte Ansigter, og det var jo den Dag, det bedst kunde lade sig 

gøre. Jeg cyklede ved 1 Tiden og var der Kl 3½, men jeg havde ogsaa cyklet en Omvej. Jeg havde 

saa nogle dejlige Timer der. Alle var saa venlige imod mig, og Faster Karen og hendes Jacob og 

Familien fra Grejs var der, saa jeg fik jo ogsaa lært dem at kende. 

  

Sikken en Nydelse at smide sig paa Divanen eller sidde og ryge fin Cigaret til Kaffen! (Ja, Mor, 

selv Faster Karen røg!!) Onkel Jens sang, saa det stod efter, og jeg spillede. Faster Bine sang 2den 

Stemme. Vi havde det i det hele taget vældig rart, og det kvikkede saadan op paa mig.  Jeg laa saa 

nogle Timer paa Divanen og var oppe Kl 3½ for at være ”hjemme” kl 6. Det var en ganske 

henrivende Cykeltur, og jeg har stor Lyst til at gøre den om igen. Men man skal jo ikke være alt for 

træt. 

  

Nu i Morgen skal vi begynde at vaske, bliver færdige midt i næste Uge, og da vi vasker hver 3die 

Uge, kan I jo regne ud, hvornaar det er . Jeg haaber da vældig paa, at Far og Mor kommer med 

Bedstemor. Jeg skal nok faa en Dag fri. 

 

Som det dog regner i Dag! Men det er kun godt. Bare længes jeg saadan Hjem, for jeg synes altid, 

der var saa hyggeligt i Dagligstuen. Og jeg savner ogsaa Klaveret derhjemme, som jeg kunde spille 

paa, naar jeg vilde. Violinen er mig ingen Hvile og Nydelse, endnu da! 
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Vi har lige holdt Flyttedag heroppe i Værelserne. De tre Stuepiger: Agathe, Dagmar og Kirstine 

Linding, er flyttet sammen. De to ”gamle” er flyttet sammen, og nu bor jeg sammen med den 

allerbedste, Signe, i det bedste værelse, saa vi kan jo sagtens være glade. Men jeg kan dog mærke, 

at Agathe allerede længes ind efter mig. Vi kommer ogsaa godt ud af det, og som Bedstemor 

skriver, tager jeg mig ogsaa lidt af hende, for at jeg egentlig er den yngste mærkes aldrig. 

 

Ragna Jørgensen, Kusine Idas bedste Veninde, bryder jeg mig kun lidt om, skønt vi har ikke saa lidt 

sammen. Derimod er den eneste Langelænder, Anna Hammerum fra Tullebølle, Rigmor Dinesens 

Veninde, vældig sød. Og saa er der 5 Fynboere, som bor lige ved Siden af os. De er vældig søde og 

forkæler mig, saa det er helt forfærdelig. 

 

I Aften skal vi ned paa Sløjdskolen og se Dilettant. Jeg har ikke megen Lyst, men Fru Appel vil 

gerne, at Pigerne kommer med til saadan noget. For en Tid siden kom hun hen til os og sagde.”I ved 

vel da, kære Piger, at I er velkommen inde Søndag Aften; jeg vil jo saa gerne have lidt med Jer at 

gøre!” Det er ellers haardt, naar en Husmoder maa sige saadan. For resten er hun altid saa 

taknemmelig og beskeden, men at hun eller hendes Mand er store Personligheder, tror jeg ikke. Nej, 

Askov lever mere paa det, der har været, end det, der er!  

 

At Godtfred ikke kommer paa Sløjdskole gør saa meget, at jeg maaske ikke bliver i Vinter. Hvad 

synes I?  

 

Jeg hører jævnlig fra Postens Kone. I Dag her jeg smidt de sidste Blomster fra Langeland ud. Hils 

ogsaa Tante Line og Anna Sypige mange gange. Og saa faar I alle sammen derhjemme paa 

Anneksgaarden de bedste hilsner fra Jeres 

  

Christine. 

 

 

 

I bliver nødt til at gøre noget rigtig godt for at formilde mig; og endelig snart skrive. Jeg har da 

ingen Frimærker eller Brevpapir mere! 

 

Mor, du lovede mig at forfødde et Par Strømper. Maa jeg sende dem næste Gang? De slides saa 

vældigt!  
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Askov, den 29. Juni 1918 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Jeg kan ikke modstaa min Lyst til at skrive til Jer allerede i Aften. For det første har jeg altid mest 

Lyst til at svare, lige naar jeg har faaet et Brev, og for det andet er man jo altid i saa godt Humør 

Lørdag Aften, for saa ved man, man har overstaaet en travl Dag og har Søndag foran sig. Vi Piger 

synes altid, vi maa slaa til Skaglerne Lørdag Aften. De er alle sammen ude at lege i Aften, men jeg 

har saa meget godt at tænke paa og læse, saa det har jeg sandelig ikke Tid til. I Aften fik jeg et rart 

Brev fra Valdemar. Jeres fik jeg i morges; (det har hjulpen godt paa Lørdagens Travlhed). I Gaar fik 

jeg en Kurv med Jordbær og Chokolade fra Fru Jacobsen, saa jeg nyder rigtig Livet, og da jeg nu 

snart er rask igen og ved, at I snart kommer herover, er jeg jo tildels lykkelig. 

 

Valdemar synes jo ikke, jeg skulde blive her i Vinter, men det gør jeg dog vist alligevel. Det er 

kedeligt at rejse efter kun et halvt Aar, og Sagen er, at jeg ogsaa føler mig lidt stolt over at have saa 

selvstændig en Plads. Jeg har slet ikke noget imod at gaa og rasle med mine Nøgler o.s.v. Og saa 

den Maade, jeg faar en Besked paa, enten det saa er fra Hr eller Fru Appel eller Kristine Sørensen: 

Saa sikker paa, at den nok skal blive udført saa godt, det er muligt – det er der noget ved! 

 

Det er saa morsomt, at Julie (Lolle), som jeg ikke kunde fordrage straks, og jeg nu er de bedste 

Kammerater, der kan tænkes. Hun er oppe til Præliminæreksamen i denne Tid, og hun holder sig 

fuldstændig til mig, og tit om Aftenener vi ude at cykle eller spadsere. Hun og Appel siger, de 

holder saa meget af mine øjne! Jeg gad nok vide, hvad kønt der er ved de graa Museøjne! 

 

Havde I Blus St. Hansaften? Det er nu noget af det bedste, jeg ved. Men herovre har de ikke haft 

saadanne Lystigheder siden Krigens Udbrud. Derimod var alle paa Højskolen budt hen paa 

Sløjdskolen, hvor der jo om Sommeren er Højskolelærerkursus. Først blev der spillet ”Intrigerne”, 

og jeg har sandelig aldrig moret mig saa godt ved en Dilettant, for , som Mor siger, en god 

Dilettantkomedie er der ikke Spor ved, og her blev der spillet saa grinagtigt og daarligt med 

Undtagelse af  Frøkenen og Skolelæreren, at de saadan mere begavede af os sad i eet Grin. Men saa 

bagefter sang 10 svenske og norske Herrer nogle firestemmige Sange, og det er det kønneste af den 

Slags, jeg nogensinde har hørt. Jeg tror nok, jeg havde Taarer i Øjnene, da de sang:”Der er et yndigt 

Land”. De sang ellers norske og svenske og en islandsk Sang.  

I aftes var Lotte og jeg henne at se dem spille Fodbold, og saa viste en Svensker, Björulf, os nogle 

Billeder fra Jönköbing. 

 

 

 

 

Søndag. 

 

Naa, saa kørte jeg nok træt paa Halvvejen i Aftes, men tager saa fat igen i Dag. Min Fritid om 

Søndagen er nemlig saa spredt, at jeg knapt kan faa en Cykeltur før efter 8. Men skrive og læse lidt 

har jeg jo da Tid til. Jeg læser ikke saa lidt herovre – jeg kan nemlig ikke sa godt falde i Søvn om 

Aftenen, men gaar alligevel temlig tidlig i Seng. Mit engelsk holder jeg ogsaa nogenlunde vedlige 

og ”rimer” jo efter en større Maalestok. 
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I Morgen er det Bom, Julie og Søsters Fødselsdag, men Søster er jo i Sverige. I Dag er det lille 

Lottes Fødselsdag, og i Onsdags var det Fru Appels 50aarige Fødselsdag. Paa den Dag plejer hele 

Højskolen at have Udflugt til Skamling og havde det ogsaa i Aar. Jeg havde dog bedt om at maatte 

blive hjemme, da jeg ikke var rask, og der var ogsaa nok at bestille, da Signe og jeg var ene. Vi 

havde nogle Gæster og saa alle Soldaterne, og alene at tage imod Blomster, Buketter og 

Telegrammer var et helt Arbejde. Det var helt ejendommeligt at være alene i det store Hus. De tog 

af Sted  Kl. 7 og kom ikke før Kl 11. 

 

I kan ikke tænke Jer, hvor her er dejligt i Askov med alle de Smaaanlæg og hyggelige Kroge, som 

jeg nu en Gang er Mester i at finde. I Morges bad Fru Appel mig bringe Præsten, Jacob Trier, en 

Besked, og det var lige noget, der passede mig. Jeg tog mig selvfølgelig god Tid og saa hele Haven, 

og der er saa kønt. Jeg vilde gerne snart en Tur til Fovslet igen, kommer I ikke snart? Men Far maa 

da endelig ikke tro, at minForkølelse (eller Influenza, siger Gudrun, Sygeplejersken) stammer fra 

den Tur, og Far behøver da heller ikke tro, at jeg allerhelst vil have Brev fra Mor. Dit sidste blev jeg 

knusende glad for. Det er saa tryg en Følelse at vide, at der er et Sted, hvor man kan komme til, naar 

man trænger til det, og vide, at man altid bliver modtaget godt. Den Tryghedsfølelse er meget værd! 

Jeg glæder mig ogsaa vældig til Sommerferien. Bare jeg ikke begynder at slægte min lille Mor paa i 

den Retning, saa at jeg skal græde den sidste Halvdel af Ferien. 

 

Ja, her er saamænd meget at skrive endnu, men alting maa jo have en Ende, og det er lige ved 

Middag, og saa skal jeg ned og sørge for, at mine 50 faar noget at spise. Forstanderen og jeg holder 

en hel stum  Samtale, hver Gang  jeg kommer hen til ham!  

 

Rigtig kærlig Hilsen  til Jer alle sammen, særlig Bedstemor og Tante Line, og selv faar I de bedste 

Hilsner fra  

Christine         
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Askov, den 7. juli 1918 

 

Kære lille Mor! 

 

Rigtig hjertelig ”til Lykke” paa din Fødselsdag, kære Mor! Jeg behøver ikke at fortælle dig, at jeg 

ønsker dig alt muligt godt, men derimod, at jeg holder vældig meget af dig, for det har jeg vist ikke 

fortalt tit nok. Og det gør jeg sandelig og har altid gjort. Vi ligner jo dog hinanden saa meget. Og 

min Bøn, når nu Valdemar og jeg snart gaar ind til Morgensangen, er helt alene for dig, lille Mor. 

Og tilgiv at jeg næsten aldrig har været som jeg skulde. 

 

Ja, det var sandelig en stor og glædelig Overraskelse, Valdemar beredte mig ved at komme i 

Fredags. Det var saa nyt at se nogle derovre fra, at jeg ligefrem trængte til det, og de holder 

allesammen her saa meget af Volmer og er elskværdige overfor ham, baade Fru Appel og Børnene 

– Appel er ude at rejse i denne Tid. Vi har haft det vældig rart. I Fredags var det Signe Schouws  

Fødselsdag, og vi var saa inde at spise Jordbær, og bagefter spillede Volmer og jeg Violin og 

Flygel, og de var begejstrede for det alle sammen.   

 

Fru ppel er hensynsfuld overfor mig, og jeg tror nærmest, det er fordi, jeg taler frit til hende od 

smiler til hende, og det er der ingen andre, der gør. Det er min Agt at blive i Vinter, men vil dog 

først tale med Fru Appel. Der bliver ikke andre end Agathe. 

 

I Aftes havde vi 6.Juli Fest. Alle Soldaterne i Omegnen var budt til Foredrag og Jordbær. Vi har i 

det hele taget saa forfærdelig mange Festdage, der skal ”holdes”. 

 

For Tiden ”føler” jeg mig ellers, da jeg er Oldfrue! Kristine Sørensen er ude at rejse i 8 Dage. Hun 

rejste i Aftes, og jeg skal saa varetage alle hendes Smaapligter, vande Blomster o. lign., men saa 

synes jeg jo ikke godt, jeg kan tage fri for at komme til Fovslet. Jeg tænker bare i Morgen 

Eftermiddag at følge med Volmer og saa Hjem næste Morgen tidlig ligesom sidst. 

 

Du skal vel have et lille Knald i Dag, Mor! Vil du saa endelig hilse. Jeg længes tit efter vor 

Omgangskreds derhjemme, særlig mine tre Kammerater: Tante Line, Marte Rasmussen og Line 

Olsen. Men nu er der vel ikke saa længe til min Sommerferie. Aah, hvor jeg skal nyde den. Du kan 

ellers tro, at Valdemar ogsaa har nydt sin, sover til 8 og Middagssøvn. Han faar jo ogsaa Lov til at 

passe sig selv noget. Jeg har jo saa meget, som ikke kan opsættes. Jeg skyder jo ellers lidt til Side i 

disse Dage. Desværre er det daarligt Vejr i Dag. Vi skulde ellers have været til Grænsen i 

Formiddag. Nu ved jeg ikke, hvad det bliver til. Det blæder saa væmmeligt. 

 

Jeg længes saadan efter dig, lillle Mor, næsten mere end efter nogen anden. Naar jeg kommer Hjem 

engang, skal jeg være god imod dig, for jeg skammer mig ikke ved at tilstaa, at jeg er bleven noget 

myg af denne Tur. Derfor vil jeg ogsaa prøve Vinteren til, for at det ikke skal forsvinde ligestraks! 

 

Fødselsdagsgave har jeg ingen af. Det er jo umuligt at naa at sy noget, og at købe en Ting og sende 

Hjem synes jeg er meningsløst. 

 

Men nu mine bedste Ønsker, Mor, og ogsaa Ønsket om, at du maa kunde læse mellem Linierne i 

dette Brev. 

 

Din egen Nini  
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Askov, den 11. Juli  1918 

 

 

Kære lille Mor! 

 

Jeg tror aldrig, jeg har faaet dig sagt rigtig Tak for dit allerførste Brev! Og dog kan du ikke tænke 

dig, hvor meget det har været for mig. Hver Gang jeg læser det, føler jeg, hvor godt det er at have 

en kærlig Moder. Og skønt det maaske lyder underligt, saa har jeg trængt meget mere til dig, siden 

jeg blev forlovet. Du kan tro, jeg tit føler det strengt at være bleven forlovet saa tidligt, og dog 

kunne jeg aldrig ønske det anderledes. Valdemar er saa god og kærlig og vil ikke med Vilje gøre 

nogen af os imod. Herovre er de nu rent begejstrede over ham, og mange af Eleverne gaar og 

spørger efter ham. 

 

Som Far skriver, fæstnes min Stilling her mere og mere, og jeg er sikker paa, at var jeg her 3-4 Aar, 

vilde jeg kunde blive Kristine Sørensens Afløser. Men nej, jeg vil have mit eget. Du kan tro, Mor, at 

det skal blive passet. Men du forstaar jo nok, at det er godt at have den Bevidsthed, at ens foresatte 

er tilfreds. Men Slid maa der ogsaa til. I Dag har vi f. Eks. været i den nyeste indkøbte Bygning, 

hvor Frederik Schrøder skal bo. Fru Appel sagde ganske vist, at jeg ikke skulde hjælpe til, da jeg 

havde nok andet. Men naar jeg alligevel skal se lidt efter med det, kan det bedre betale sig at tage en 

haand i med. 

 

I gaar var der et meget stort Ungdomsmøde i Skibelund, hvor Præsterne Morten Larsen og Ring 

talte. Fru Appel og jeg var ene hjemme, Fru Appel fordi hun havde Hovedpine, og jeg fordi jeg ikke 

synes, det kunde betale sig, da her jo skulde være stor Aftensmad, lige så snart de kom hjem. Fru 

Appel sætter ellers Pris paa, at vi er med til saa meget som muligt. Jeg har lige nu været nede til 

Aftensang, hvor Fru Appel har fortalt om Poul la Cour og hans Slægt. I det hele taget lever man 

meget paa Minderne om de store Forfædre og deres Bedrifter her. Men det er jo morsomt at høre, da 

i hvert Fald een Gang. 

 

Nu maa jeg ogsaa snart ned at laase Dørene for Eleverne. De skal være oppe Kl. 10½, og jeg er jo 

Oldfrue for Tiden, og naar en af Lærerinderne skal ud, siger de det bare til mig. Det er dejligt at 

nyde saadan en Tillid. 

 

Men jeg ville ogsaa bare skrive lidt til dig, kære Mor, fordi jeg følte saadan en Trang  til det, og jeg 

sidder helt alene. Pigerne maa være cyklet, mens jeg fik en mineralogisk Samtale med gamle Ole. 

Brevet er selvfølgelig ligesaa godt til Far, men jeg læste lige dit første Brev, der modtog mig her 

paa Askov. 

 

Det er jo lidt trist, at jeg ikke kan komme til Fovslet. Saa ses vi vel ikke før i September. Men hvis I 

tænker paa at se herhen, maa I da lade mig det vide, og jeg har bedst Tid Fredag eller Lørdag, men 

det kan I jo selv afgøre. Husk endelig at hilse, hvor I kommer frem, og hav en rigtig god Rejse.  

 

Kærlig Godnat, lille Mor, og de venligste Hilsner til dig og Far fra 

Nini 
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Askov, 27. Juli 1918 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

I kan lige tro, jeg er glad i Dag: Fru Appel spurgte, om jeg ikke ville have Ferie først i August, 

saadan at jeg kunde være hjemme igen til Lærerkurset begynder. Det bliver sidst  i næste Uge, saa I 

skriver nok snart. Men det bedste af det hele er næsten Grunden, hvorfor jeg skal rejse allerede nu, 

nemlig for at jeg er her, naar Herskabet er omtrent ene, og alle de andre har Ferie, saa vil de helst 

have mig her. Det kan jeg jo ogsaa kun være vældig glad ved. Men jeg trænger ogsaa meget til at 

hvile ud. 

  

Du kan tro, Mor, at de sidste Dage har været drøje. Da vi var færdige med Vasken, meldte jeg mig 

nemlig som Reservesygeplejerske. Jeg vil jo saa gerne hjælpe til, hvor jeg kan, og der er nu 50 

angrebne af ”den spanske Syge”, og der bliver stadig flere. Nu er heldigvis de fleste Elever rejst. De 

kunde saamænd ligesaa godt have opløst Skolen for nogle Dage siden, for der er kun ca. 60 tilbage, 

og deraf mange halvsyge. Det er nu kedeligt for dem, for jeg ved selv, at de sidste Dage på 

Højskolen var de allebedste. 

 

Det lader skam ikke til,  at den spanske vil hænge på mig. Der er ikke en eneste af personalet syg 

endnu, og jeg har ellers haft meget med de syge at gøre. Derimod er nogle af vore Gæster blevet 

”hængende paa’en” f. Eks. en Højskoleforstander fra Færøerne. Derfor turde jeg heller ikke lade 

Gogger ligge her om Natten, da han skulde til Fovslet bagefter, skønt Fru Appel gerne vilde have 

det. Gogger og jeg havde det dejligt sammen, men det kan han jo selv fortælle om. Desværre havde 

jeg kun lidt Tid tilovers. Nu er det lidt bedre, for Fru Appel har sagt, at jeg ikke behøver at hjælpe 

til med de Syge mere. Der er kommen et Par Sygeplejersker til, og hun vilde nødig have os syge. 

Men det var skam for sent, hvis vi var modtagelige. Jeg tror, at vi ligefrem ikke har Tid til det.  

I Aftes var vi ikke færdige før Kl.10. Det gør ligefrem ondt i Benene, naar man kommer i Seng. Nu 

midt i næste Uge skal jeg sørge for at have vasket, saa kan Stuepigerne ordne Tøjet, og saa kommer 

jeg. Fru Appel havde sagt til Dinna, at hun selv vilde fortælle mig det for at se min Glæde! 

 

Jeg haaber, I har det rigtig godt, og at ingen af Jer er syge. Det gør ikke noget, I har travlt, naar jeg 

kommer. Jeg tror dog ikke, jeg hjælper til, vil bare gaa og drive og nyde! Det skal blive dejligt! Jeg 

tager rimeligvis med Toget fra Middelfart til Svendborg. 

 

Det er dejligt, Valdemar har faaet Plads. Hils ham mange gange, hvis jeg ikke naar at faa skreven. 

Nu kommer der jo 4-5 travle Dage, men i Morgen er det heldigvis Søndag. 

 

Jeg skal nok skrive paa et Kort, hvornaar jeg kommer. Det er jo en stor Overraskelse for mig, da jeg 

absolut ikke havde ventet Ferie før i Oktober. Men saa er jo ogsaa den drøjeste Ende tilbage. 

 

Paa gensyn og de kærligste Hilsner til Jer alle 

Lille Leth  
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Askov, 16. August 1918 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Bare et par Linier for at melde, at jeg er kommen godt herover, og for at sige Tak for de Dage, jeg 

var hjemme! I gjorde jo alt, hvad I kunde, for at jeg skulde føle mig tilfreds og lykkelig, og naar jeg 

ikke gjorde det hele Tiden, er det sandelig ikke Jeres Skyld! 

  

Jeg har haft en meget streng Dag. Alle Gæsteværelserne + 3 Elevværelser er sat i fineste Orden. Jeg 

blev modtaget med Jubel af Stuepigerne og K. Sørensen. De var lige ved at gå til Grunde, sagde de. 

Kristine Sørensen er grulig upraktisk, og naar saa det hele skal være finere, end vi kan præstere, kan 

det jo nok løbe rundt for hende. Skønt jeg er meget træt, er det alligevel velgørende at komme i 

Arbejde igen. Man kan jage mange triste Tanker væk med det. 

 

Baade Hr og Fru Appel tog næsten kærligt imod mig. Døtrene og Christiansen bevidnede ogsaa, at 

de havde savnet mig meget, og lille Lotte har rendt efter mig hele Dagen og hjulpen med at vaske 

op hver Gang. Det hjælper storartet, og naar vi nu faar sendt de 12 fine Læger afsted igen, skal jeg 

nok klare det. 

  

Jeg kan ikke skrive mere i Aften, men paa Søndag skal I faa et langt, langt Brev. 

 

Valdemar og jeg tilbragte en god Eftermiddag i Svendborg, men jeg rejste jo hele Natten og sov kun 

to timer i Morges, og Klokken er nu ti – 14 Timers uafbrudt arbejde! Det er noget andet end at pille 

Kartofler! 

 

Godnat kære, kære Far og Mor og venlig Hilsen til Jer alle 

Eders hengivne Nini  
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Askov, Mandag Aften. 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Ja, skønt jeg langtfra er oplagt, vil jeg dog skrive et Par Ord i Aften. I faar saa undskylde, hvis det 

bliver daarligt! 

 

I Lørdags kom jo de 12 fine Herrer fra København. De fik først Kaffe, saa Middag Kl 6. Der var 

dækket til 22: Suppe, Grøntsager, Kyllingesteg, Karamelbudding og 2 Slags Vin. Bagefter Kaffe 

med Likør. Om Aftenen The og Smørrebrød. Næste Morgen Kaffe, Æg m.m. og endelig Kl.12  

Grøntsager, halvkold Oksesteg med Salat, Kaffe o.s.v., og naar saa dertil kommer, at 

Gæsteværelserne skulde være i fineste Orden, kan I jo nok tænke Jer, at der er en bette én, der har 

haft knusende travlt. Nu i Dag har vi begyndt vor store Vask, der er lidt forceret, fordi vi skal være 

færdige til Lørdag, saa kommer de 200 Lærere. 

 

Men trods al min Træthed, har jeg dog ogsaa noget at glæde mig over her. Fru Appel gaar og 

klapper og takker mig, og Pip og jeg taler meget sammen. I Dinna har jeg en trofast Ven, for resten 

ogsaa i Christiansen. Han fortalte mig i Aftes, at han aldrig havde set Mage til, at, da jeg var 

kommen hjem, Appel kom humpende helt op i Køkkenet og rystede Hænder og talte saa længe med 

mig. Saa kom jeg jo til at skønne mere paa det! Appel sagde den Dag, at nu kom jeg til at længes de 

første Dage, det kunne han se paa Mundvigene!! Men de skulde nok være gode ved mig, saa det 

ikke blev alt for mange Dage. Men det kan han jo ikke gøre saa forfærdelig meget til, og i Aften 

føler jeg mig saa underlig fortabt og hjemløs. De andre Piger holder Sjov nede med Soldaterne. Jeg 

savner Signe og fryser saa smaat. Jeg har jo været gennemvaad hele Dagen. Jeg er ogsaa saa nervøs 

og urolig. Men det er da ikke noget at male Side op og ned om mig selv, det er bare fordi jeg ikke 

har andre at fortælle det til. 

 

I har det vel ellers godt alle sammen derhjemme – og lille Sikke! Jeg haaber, at I ikke har faaet saa 

meget Regn som vi. Her har det regnet og regnet stærkt de sidste 2 Dage. Det er jo forfærdelig 

kedeligt for Høstens Skyld. Herovre omkring er næsten det hele mejet af. 

 

Nu er det mig umuligt at skrive mere igen. Jeg er en sløj Kammerat og ked af det hele. I bliver nødt 

til at skrive et Trøstens Ord til mig. 

 

De kærligste hilsner 

Jeres Christine 

 

 

Jeg skal hilse fra Pigerne og sige Tak for Rullepølsen. Den smager udmærket. I Aftes havde vi det 

saa rart.Eleverne paa Kursus – ca. 45 – var inde i Stuerne. Der blev sunget og spillet, og 

Christiansen og jeg fik os en Passiar om dansk Ungdom, og Fru Appel var saa rar. Det er ganske 

henrivende at se de ”Gymnastikpiger” lege Sanglege. Mange af dem er i Nationaldragter. Der kunde 

jeg ogsaa lide at være med en Gang! 

 

KH fra Nini 
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Askov Højskole, 29. august 1918 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Ja, nu kunne det vel snart være paa Tide at faa skreven til Jer engang! Først tak for jeres sidste Brev 

og jo da især for Ellens Serviet. Du kan tro, den bliver beundret, Elle, og Lotte siger, at saa pænt 

kan hun ikke sy Tunger, og hun er ellers en Knop baade til at kniple, hækle o.s.v. 

 

Først og sidst kan jeg ikke lade være med at fortælle: Hvor er her dog knusende interessant i denne 

Tid. I kan slet ikke tænke Jer det. Alting gaar med en knusende Fart og Sikkerhed og meget mere 

Frihed end før Kursusstart. Og saa alle de Berømtheder og ejendommelige Mennesker her er, hvoraf 

jeg jo sætter Nygaard højest. Vi har haft en Tur sammen og taler jævnligt med hinanden. Dissing er 

her ogsaa. Han ser saa mildt, og Fru Dissing kommer i Morgen. Af de mere berømte er Alfred 

Poulsen, der holder en Række Foredrag om Sokrates, Grønvald Nielsen, Begtrup, Elisabeth B., 

Nørgaard, Frederiksborg; Tuxen, Kr. A. Langer, Bækhøj; Taarup og Frue, Testrup; og Peder 

Jacobsen, Ry, der hver Morgen gaar op paa Taarnet med sin Kornet og spiller”Sol er oppe” og en 

Morgensang til. Jeg kan næsten fristes til at sige, at han spiller fuldkomment! Ved en 

Aftenunderholdning spillede han glimrende paa Fele. Pip, Sofie Møller og Einar Skovrup, Ollerup, 

sang,  Søster spillede, og der blev danset Sanglege under Ledelse af Johannes Hjortkær. 

 

Jeg kan godt fortælle, hvordan en Dag gaar her nu for Tiden.- for som sagt: Det er interessant. Vi 

Piger staar op Kl. 5½ og gør vort Morgenarbejde. Nu skal der ogsaa to ud og pudse Fodtøj. Jeg har 

jo mine Stuer, og Kl. 7½ skal Gymnasterne (50) have Grød. Det er der ingen andre end mig færdig 

til - men vi har jo dækket Bord om Aftenen. Saa skal Maden sættes paa til Højskolelærerne (godt 

150). De kommer Kl. 8 og faar Vandgrød, Brød med Masser af Paalæg og Kaffe eller The. Det er jo 

et slemt Bord, men Fru Appel, Lolle og Kr. Sørensen hjælper til. I det hele taget hjælper Lolle og 

Lotte til fra først til sidst, hvad jo ingen af os havde ventet, og Fru Appel kommer, saa snart hun har 

Tid. Saa er vi med til Morgensang kvart i 9. Derefter spiser Gymnasterne Frokost, og saa gaar de 

fire Stuepiger ud og gør Værelser rene. Det tager tiden til 11½, og saa er vi ogsaa gerne færdig inde 

i Salen. Men vi maa hænge gevaldig i, da det kun er Lolle og mig, der leverer rigtig reelt Arbejde 

hele Tiden, og der skal baade fejes, pudses Knive og dækkes Middagsbord – og saa den store 

Opvask fra om Morgenen. Kurset har imens 3 Foredrag fra 9 – 12, hvorefter der er Middagsmad 

Kl.12. Efter den hjælpes vi ad alle sammen og er færdige kvart i 2, og da vi lige naar at blive klædt 

om før Middag, er der jo en Times Fritid. Kl. 3 er der Kaffe – efter det skal der vaskes op og 

dækkes Aftensbord, men vi er færdige Kl. 4 og kan jo saa komme med til Foredraget fra 5 til 6. Jeg 

har været med de første 3 Dage.  

 

Appel har talt om Kirken og dens Historie – vældig interessant – og han er jo klog og veltalende. 

Nu taler Alfred Poulsen , men jeg fik lidt Ekstraarbejde med Gæsteværelser og benytter nu Tiden til 

at skrive til Jer. Kl. 6½ er der varm Aftensmad. I det hele taget er der en forfærdelig flot Kost: 

Suppe, Steg, Æbleskiver, Kørvelsuppe. Peberrodskød o.s.v.. De giver 3 kr. hver om Dagen, men jeg 

er sikker paa, at det ikke nær kan slaa til! Saa vasker vi af, og hvis vi sætter stor Fart i, kan vi naa at 

komme med Kl. 8, naar der er enten Lysbilleder, Musik, Leg eller Foredrag. Saa faar de kaffe med 

Julekage og Rugbrød med Marmelade og Tvebakker Kl. 9½, og saa faar vi jo travlt med at vaske op 

og dække Bord til næste Morgen. Vi kommer sjældent i Seng før 11½, saa der er næsten ingen tid 

til at skrive. 
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Naa, længere naaede jeg ikke sidst, og skønt klokken er 12, synes jeg, jeg skal være færdig: Her har 

været forhandling i Aften om Højskolens Maal og Midler, og det var morsomt at høre alle de 

forskellige udtale sig. Særlig Forstander Tuxen synes jeg godt om, og var der nogen, der gjorde sig 

”ud til Bens”, saa satte Appel dem straks til vægs ved Hjælp af sit klare Hoved og sin Veltalenhed. 

Det trak imidlertid ud til henved 11, da de havde drukket Kaffe, saa nu er jeg saa træt, og saa 

kommer alle de tunge Tanker, som jeg jo har saa let ved at skyde til Side om Dagen. Nu maa jeg i 

seng og prøve paa at sove 

. 

Nu har I vel faaet Høsten godt i Hus derhjemme, og jeg haaber da, at I ikke har faaet saa megen 

regn som vi herovre. Det kan jo let blive for meget, naar Kornet er rejst. Det Korn, der ikke er 

kommen ind her, staar ligesom i en Græsmark. 

 

I husker vel da, at jeg har fortjent Høstgildet! Det var saa morsomt at hjælpe til med Rugen. Naar 

man ser snusfornuftigt paa det, er det alligevel mere storslaaet og kønt at hjælpe med at bjerge 

Brødkorn end at gaa og vaske op og dække Bord. Det bliver for lidt i Længden. Men hvad jeg saa 

skal give mig til næste Sommer, ja, detraader jeg ikke selv for. Men jeg har lært at bede om, at alt 

maa vende sig til det gode, ogsaa for dem og den, der staar mig nær. 

 

Rigtig kærlig Hilsen til Jer alle sammen fra 

Jeres Ninni 
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Askov Højskole, 10. september 1918 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Allerførst saa mange, mange Tak for jeres sidste Breve. Aah, som jeg holder af de Breve, næsten 

mere end af Jer selv, skønt det vel lyder mærkeligt. Jeg synes, de bliver bedre og bedre. Hvordan 

skal jeg dog klare mig til sidst! Hvilken Støtte, det er at have et godt Hjem i Ryggen, har I vel begge 

mærket, men for mig er det endnu temlig nyt, for hverken paa Lolland eller paa Vejstrup tænkte jeg 

synderlig over det. Det faldt som af sig selv. Men nu, hvor jeg næsten kan sige, at jeg er bleven 

”fuldvoksen”, er det noget andet. 

 

14-9 

Ja, saa vidt kom jeg sidst, og først nu, Lørdag Aften, kan jeg faa Tid at fortsætte. Det har sandelig 

været nogle travle Dage, men lad mig hellere begynde med Begyndelsen: Lærerne rejste Fredag Nat 

og Lørdag Morgen, efter at vi Fredag Aften havde haft et vældigt ”Klem” med Kaffe, Æblekage, 

Taler, Sange og Musik i lange Bane. Hvor var det morsomt at se alle de berømte Mænd komme 

frem og sige lidt. Bredsdorff, der ser ud, som om han gaar paa Gravens Rand, er meget ejendomlig 

– ham kan jeg godt lide. Derimod synes jeg ikke, der er meget ved Begtrup og Alfred Povlsen. Den 

sidste er morderlig forfængelig. Men vi holdt alle meget af Grønvald Nielsen. Det kan ikke nægtes, 

at Appel nyder sig selv mere end tilladeligt, naar han staar paa Talerstolen, men vældig klog og 

veltalende er han. Jeg hørte hans tre Foredrag, 5 af Alfred Povlsen, 3 af Begtrup, 1 af Bredsdorff, 1 

af Elbæk, 1 glimrende af Grønvald Nielsen o.s.v. 

 

Om Aftenen var der for det meste Musik eller Forhandling om Højskolen, om Soldatersagen o.s.v. 

Hvad der interesserede mig meget, var en Forhandling om Sangen indledt af Alfred Povlsen, der 

udtalte, at Sangen var ved at blive forslidt, den brugtes for meget.  Der blev jo en Talen frem og 

tilbage om det, men jeg synes dog, at Fru Helga Hostrup traf Hovedet paa Sømmet, idet hun sagde: 

”Jeg tror, at det kun er for os, der synger Aar ud og Aar ind med de forskellige Hold Elever, at 

Sangen bliver forslidt, men ikke for Eleverne”. 

 

Hvad den lille vigtige Erik Spur skriver i Højskolebladet, skal I ikke bryde Jer om. Han er nemlig 

en ung Spradebasse, som ingen kunne lide herovre. Jeg kan ikke forstaa, at Helge Skovmand kan 

bruge ham! Hvor blev der dog sagt mange rammende og vittige Ord den Aften. Nygaard, der sad 

bag ved mig, skubbede til mig flere gange. Men Taarup, Testrup, der sad ved Siden af mig, gjorde 

et temlig flovt Indtryk, da han talte. Derimod var der en gammel, hvidhaaret Forstander, der sagde 

saa glimrende: ”Syng Sange med Eleverne! Jo mere, jo bedre! Kan man ikke synge dem rigtig, 

synger man dem forkert! Den Grundsætning hylder man heldigvis ogsaa her paa Askov!” Saa 

maatte Appel jo true lidt med sin Stok, og Pastor Trier virrede med Hovedet. Men rigtigt er det nu, 

at man sætter mange ”Krøller” paa Sangen her! 

 

Ja, skal jeg fortælle saa meget om hver Aften, som om denne, bliver det nok for meget. Men jeg har 

nu bestemt, at opnotere en hel Del, naar jeg faar Tid. 

 

Lørdag Kl. 5 skulde der være Elevmøde, saa der kom jo en hel ny Forsyning. Klokken  8 var der 

Festmaaltid for ca. 250 Mennesker. De fik brun Suppe, forloren Skildpadde, Æblekage og Kaffe, og 

der blev holdt mange Taler. Og saa kom jo Efteraarsmødet Søndag, Mandag og Tirsdag, men vi 

havde saa travlt, at vi ikke fik hørt et eneste Foredrag. Der var hele Tiden over 200 Mennesker til at 
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spise, og de levede sandelig godt. Der var jo mange berømte Mennesker imellem. Jeg kom til at 

holde meget af Helge Hostrup og Frue. Derimod synes jeg, at Nørgaards Datter, Testup, var en 

underlig Snegl. Den gamle, rare Pastor Morten Larsen har jeg et smukt minde om, og Peter 

Jacobsen, Ry, er min erklærede Yndling paa Grund af hans Musik. Han spillede hver Morgen fra 

Taarnet paa sin Kornet, og om Aftenen ogsaa tit paa Fele og Violin. Hvor de norske Klokkesagn (?) 

lød dejligt. Saa har Frk. Panum ogsaa været her med sin Langeleg, et gammelt Folkeinstrument, 

som hun søger at faa udbredt igen.. Jeg prøvede det selvfølgelig en Aften og kunde straks spille 

Melodier. Hun sagde, hun vilde paatage sig at lære mig det paa nogle faa Timer, men jeg havde 

ikke rigtig Lyst til at give 35 Kr. for et Instrument nu. Det er ellers saadan en køn hjemlig Musik. 

Hun havde ogsaa rost mig til Fru Appel. 

 

Lige saa snart vi kunde, nemlig Onsdag, vaskede vi og har slidt saadan i det, at alt Strygetøjet er 

færdigt nu. Men alt Rulletøjet hænger vaadt endnu paa Lofterne. Det var for at faa Agathe og 

Kirstine Linding afsted – de er rejst Hjem i Aften. Herskabet er heldigvis ikke hjemme for Tiden. 

Det er helt mærkeligt, naar jeg lader Klokken lyde, hvad gerne er min Bestilling, saa kommer der nu 

kun en halv Snes snavsede Mennesker, hvor de før strømmede til i Hundredvis. At Folk antager, at 

jeg har en overordnet Stilling her paa Skolen, morer mig selvfølgelig. Jeg har jo da kun tre 

Stuepiger under mig. 

 

Jeg glæder mig knusende til i Morgen. Da skal nemlig 4 af os Piger, Sergenten og Hans Rasmussen 

cykle til Ribe. Vi starter Kl. 7, gaar i Kirke (i Domkirken) og ser alle mærkværdighederne, og da 

Appels ikke kommer før Kl.10, har vi jo Tiden for os. Maaske naar jeg endda Fanø, inden jeg 

kommer herfra! 

 

Naa, nu har jeg Skrivekrampe og maa slutte dette lange Beretningsbrev med tusinde kærlige Hilsner 

fra Jeres  

Ninni 

 

Naar I sender mine Pærer, maa I endelig huske mine Skøjter. Jeg venter mig megen Fornøjelse af 

dem i Vinter. Jeg skal nok sende Kufferten, naar jeg faar Tid, men I har vel ingen brug for den 

foreløbig. 
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Askov Højskole, 26. september, 1918 

 

Kære Far og Mor og Søskende! 

Det er nu snart fem Dage , siden jeg fik Jeres sidste Breve og har dog ikke faaet skreven endnu! Jeg 

vil ellers saa gerne have Brev om Søndagen, ligesom sidst, men det kan jeg jo ikke forvente, naar 

jeg selv er saa sen. Sagen er, at vi har haft meget Arbejde herovre. Først den store Vask, og da 

Agathe og Kirstine Linding rejste, blev Dagmar og jeg jo ene om al Rulningen – 140 Lagner o.s.v. 

 

Saa rejste Forstanderens. De skulde først til Vejstrup og Ollerup Højskoler, saa ind til Frederik 

Schrøders (Fru Appels yngste Bror, der nu kommer og bliver Lærer ved Skolen) Bryllup i 

København. Og saa besluttede Kristine Sørensen, at vi maatte hellere gøre hovedrent i alle Stuerne, 

til de kom hjem igen. Det var Dagmar og jeg ikke saa glade for, vi er jo dog ene om det alt sammen,  

men nu har vi naaet det hele. Du kan hilse Anna Klodsmager, Mor, og sige hende, at jeg er 

taknemlig over, at hun fik lært mig at bruge en Sæbevandsklud ordentligt, for herovre er der ikke 

noget, der gaar ram forbi. Selv Reoler, som der skal fem Soldater til at flytte, kommer ud midt paa 

Gulvet. Det synes jeg nu er unødvendigt om Efteraaret. Men Kristine S. gaar selv med og tager 

næsten det groveste hele Tiden, saa det kan ikke nytte vi mukker eller giver op. Men køre os trætte 

begge to, det kan hun. Vi maa jo skamme os. Men hun er nu vist af denne ”Slidernatur”, der bliver 

ved, til de ligger der med Næsen i Vejret! 

27. 9. 18 

Nu er Fru Appel kommen hjem og har takket os ”kære Børn” saa mange Gange for al vor Travlhed, 

men vi har nu ogsaa haft travlt. Og jeg maa nu da allerførst fortælle Jer min glædelige Nyhed: At 

jeg skal til Fovslet i Morgen og blive Søndag over. Det er noget, der skal gøre godt! Fru Appel har 

hele Tiden sagt, at jeg skulde have en Søndag hen til Fovslet, fordi jeg fik den korteste Ferie, og da 

jeg saa i morges fik Brev fra Moster, om jeg ikke kom en Tur derhen nu, da Bedstemor var der, og 

jeg viste Kristine Sørensen det, blev det jo hurtig bestemt. I det hele taget er her rart at være nu, 

meget hjemligt. Fru Appel sætter stor Pris paa, at vi kommer ind om Aftenen med vort 

Haandarbejde (helst et Par Strømper!), og saa læser hun op, f.Eks. fra ”Aladdin” 

 

Sidste Søndag var Signe og jeg cyklende til Tirslundestenen, der siges at være den Sten, Harald 

Blaatand lod slæbe til Jellinge, da han fik Bud om Oprøret og saa fik andet at tænke paa. Dog er den 

knap saa kolossal, som jeg havde ventet. Saa cyklede vi hjem til Signes Forældre og fik Kaffen. Jeg 

fryder mig saadan ved at komme i det Hjem. Det er saa ægte hjemligt. Vi er Dus alle sammen, og 

der kommer altid et ærligt: ”Walkommen, Leth”. Der skal jeg hen til Vinter! Signe skal hjem og saa 

vist til Ryslinge næste Sommer. 

Forrige Søndag var vi jo i Ribe, en ganske dejlig, henrivende Tur, og der saa jeg for første Gang ud 

over de flade Marskenge til Vester ”vov-vov” oppe fra det store, flade Domkirketaarn. (Der er 246 

Trappetrin derop.) Men alt det har jeg nøje beskreven i min Stilebog, som I jo faar at se ved 

Lejlighed. 

 

Mange Tak for Tilsagnet om Frugten. Den skal blive velkommen. Husk endelig Skøjterne og det 

ene Par Strømper, der er tilbage! Mange Tak for Siggens og Helgas Breve. Det er ligesom jeg 

mangler noget, naar der ikke er noget fra Helga. Ellen maa ikke være vigtig over en overstaaet Fare! 

Jeg er selv lidt dumdristig somme Tider, men naar det er en Fare, hvorunder man selv var bange (og 

det tvivler jeg ikke om, at du var, Tykke), saa maa man ikke bagefter gøre Grin med det. 

 

Naa, jeg har bedt Vaaben (Posten, min gamle Ven) om at vente, saa jeg maa slutte nu med de 

kærligste Hilsner til Jer alle seks fra Ninni.    (jo, syv med Tante Line!!) 
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Askov Højskole, 10. oktober 1918        

 

Kære Far og Mor! 

Hjertelig Tak for Jeres sidste Breve. De gjorde mig saa godt og gav mig mere Ro i Sindet. Det er jo 

en streng Tid at komme over. Men nu gaar det allerede bedre, og hvad Mor skrev om, at mine 

Omgivelser har Krav paa at se et roligt og mildt Ansigt, er ogsaa falden i god Jord. Ja, kære, lille 

Mor, skønt der er langt til Taarerne hos mig – og særlig nu – saa kom jeg til at græde lidt ved dit 

Brev, hvor du skriver, om dengang jeg var lille. Jeg har aldrig længtes saa meget efter dig før nu. 

Hvordan skulde jeg dog være kommen over dette, hvis jeg ikke havde haft dine og Fars Breve og 

vidst, at Jeres Tanker fulgte mig! Det har ogsaa gjort noget til, at jeg vidste – eller havde paa 

fornemmelsen, at I ikke vilde være kede af, at jeg hævede min Forlovelse. Men den allerstørste 

Grund er der slet ingen, der nogensinde faar at vide, selv ikke Valdemar. Men jeg fortryder aldeles 

ikke, hvad jeg har gjort, og jeg kan allerede nu se saadan paa det, at jeg ikke ønsker disse sidste 1½ 

Aar anderledes eller uoplevet. I kampen skal Evnerne folde sig ud - - og gennem denne min første 

store Sorg, har jeg naaet et resultat, der nok var Kampen værd. 

Tak fordi I tager Jer saa godt af Valdemar. Jeg har jo maattet afbryde al Brevveksling paa én Gang, 

for taale mange Breve, som det første jeg fik, kunde jeg vist ikke. I det hele taget Tak fordi I tager 

jer saa godt af mine Affærer. Det er jo heller ikke lige nemt Jer, forstaar jeg nok. 

Det er lige med eet bleven saa vanskeligt for mig at skrive Breve. Jeg sidder og hakker og er en 

vældig Tid om det, men I maa alligevel snart skrive til mig igen. 

 

Helgas Brev rørte mig virkelig – det lille Skidt! – saadan halvt barn og halvt voksen. Men til at 

undgaa de mørke Punkter, lille Ven, der maa du nok tilføje: Med Guds Hjælp. For det er ikke altid, 

man selv er klar, før det er for sent, skønt du kan maaske nok, som du skriver, passe bedre paa end 

mig. Vor Natur er vist meget forskellige. 

 

Herovre gaar den stadig med Efteraarsrengøring. I Dag har Fru Appel og jeg gjort Bogstuen i 

Orden. Fru Appel har støvsuget Bøgerne, jeg har ordnet alt det andet. Derved er vi kommen ikke 

saa lidt nærmere. Naar man gaar en hel Dag og arbejder sammen, bliver der alligevel sagt meget. 

Hun fortalte bl.a. om sin Far og sin gamle Mormor, Fru Wagner. Fru Appel har den bedste Mening 

til at vilde gøre det lidt godt for os, men dels tog hum forkert fat fra Begyndelsen, og dels forstaar 

man hende ikke rigtig. Nu begynder det dog at hjælpe. Det gør ogsaa noget, at jeg er inde omtrent 

hver Aften. Men det er tit de andre foretrækker en Spadseretur. 

 

Køkkenchefen og gamle Ole er kommen hjem i Dag. Jeg har haft det meget ærefulde Hverv at passe 

Oles Blomster. Det turde han ikke betro én eneste af de andre. Nu er jeg meget højtideligt budt om 

til ham i Morgen.  

 

Ja, heldigvis har man Arbejdet og Smaaoplevelserne at adsprede Tankerne med, men størst Hvile 

finder jeg i Tanken om min egen Mor og Far og Tanken om mit Hjem, som jeg om nogle Aar vil 

tilbage til. Jeg har meget, jeg kan lære af Mor endnu.  

 

Godnat og Tak! 

Kærlig hisen til Jer alle sammen 

Fra Ninni 

 

Husk ogsaa at hilse Grønborg. Ham holder jeg meget af! – Mor, jeg længes efter dig. Du maa 

komme en Tur herover i Vinter, ellers render jeg af Plads til Jul!! 
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TIL MOR 
 

 

 

 

Nys Aftenklokken ringede 

og Skumringen kom nær, 

Da i min Sjæl der klingede 

et Navn, som jeg har kær, 

har kær som intet andet 

et Navn, hvorpaa jeg tror: 

Min egen, lille Mor. 

 

Ja, før jeg selv det vidste, 

du var imod mig god. 

Du vilde gi det sidste, 

Det bedste Hjerteblod! 

Aah, Mor, jeg nu forstaar dig 

Og Anger i mig bor, 

Min egen, kære Mor. 

 

Før cykled jeg gennem Skoven 

I dejligste Efteraarsvejr, 

Og Himlen skimtes foroven 

Imellem de guldgule Træer. 

Men Foraaret er væk for evigt, 

Mit Fejltrin var saa stor, 

Du kære, lille Mor. 

 

Og nu jeg til dig trænger 

Som aldrig jeg før har gjort, 

Og naar jeg med Hovedet hænger 

Og alting synes saa sort, 

Jeg tænker: ”Aah, bare jeg havde 

Det bedste paa hele vor Jord: 

Min egen, lille Mor! 

 

De bedste Tanker, jeg ejer, 

de gaar, lille Mor, til dig, 

naar jeg synes, Livet leger 

og viser forkerte Vej, 

naar Glæden kommer i Afstand, 

jeg stiller Tankens Ror 

hen mod min lille Mor. 
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Thi naar jeg følger de Fodtrin, 

jeg ved, jeg vild farer ej; 

da kommer vel og lidt Solskin 

hen over min tunge Vej. 

Ja, det har jeg lært af Livet: 

Jeg følger i dine Spor 

Min egen velsignede Mor. 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Mor! 

 

Jeg haaber og tror, at du forstaar Meningen med disse dog fattige Udtryk for min Stemning i 

Øjeblikket. Jeg længes saa meget efter dig! 

Uden mit Vidende har Dinna vist Fru Appel  dette, og hun sagde: Aah, hvor maa den Mor være 

glad! Bare du kunde det, Mor. Jeg har meget at afbetale. Stakkels Fru Appel har ikke megen Glæde 

af sine Børn. 

Din store Pige. 

Søndag den 13. oktober 1918 
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De følgende to Breve er skrevet med blyant paa en lille blok med kvadreret papir og 

er svære at læse.   Ninni er syg! 
 

 

Askov Højskole, Torsdag 

 

Kære Mor og Far! 

 

Ja, her ligger jeg nu i Sengen med en rigtig regulær Spanske. Jeg ville ikke skrive, før jeg kunde 

fortælle, det var lidt bedre, men jeg længes jo forfærdelig efter min egen Seng og Moders kærlige 

og  stilfærdige Opvartning. 

 

Jeg tror nok, jeg havde overanstrengt mig lidt ved Vasken. I alt Fald blev jeg pludselig syg Mandag 

Nat Kl. 2 og har siden da ikke sovet over ½ Time ad Gangen. Tirsdag blev Agathe ogsaa syg  og 

blev saa flyttet ind til mig. Hidindtil er der ingen af de andre syge endnu. Agathe har sit paa en hel 

anden Maade. Hun ligger og sover hele Tiden, baade Dag og Nat. Men da hun har højere 

Temperatur end jeg, bliver der alligevel taget mest Hensyn til hende. Jeg ligger næsten og misunder 

hende, for hun har ikke ondt et eneste Sted, mens jeg maa ligge og slaas med en væmmelig 

Hovedpine og har saa ondt i Øjnene, at det koster mig den største Overvindelse at skrive dette Brev 

til Jer. Hvem der dog kunde sove!! 

 

I Dag har Appel sendt os Doktoren paa Halsen, og vi skal ligge længe endnu! Det har vi næsten 

ikke Tid til før November. Kristine Sørensen mener os det vist godt nok, men hun er saa underlig 

haardhaandet. Hun skrubber og gør rent hele Formiddagen og render frem og tilbage hele 

Eftermiddagen og Natten. Det er næsten ikke til at holde ud. 

 

Nu maa I da endelig snart skrive til mig. Jeg har været hele Eftermiddagen om at skrive dette og er 

nu saa daarlig tilpas og helt livstræt. 

 

Skriv snart  

Jeres lille Ninni 

 

Husk, Mor, at det er bedre med mig. Jeg trænger bare saa meget til at høre fra Jer. 
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2. Nov. 1918 

 

Kære lille Mor! 

 

Du skal have saa mange Tak for dine trøstende Breve og for Pakken, i Særdelshed Æblerne, som vi 

har spist for længe siden. Det andet har ikke smagt mig endnu. 

Kraven er prægtig. Det maa have været et stort Arbejde. Alle, der ser den, misunder mig den. 

 

Vi har det ellers helt godt nu. Doktor Bundsgaard, der er saa rar, ser til os hver Dag, og han har 

lovet, at vi nu snart maa komme op, maaske en Time i Morgen, Søndag, hvis vi passer godt paa. Jeg 

har da heller ikke haft Feber de sidste 2 Dage, og Agathe ikke i 3 Dage. Jeg skal ellers hilse fra 

Agathes Mor. Hun har været hernede og pleje hende nogle Dage. Hun var heller ikke saa lidt syg 

sidste Søndag og Mandag. Jeg havde paa det bestemteste forbudt at urolige Jer derhjemme, skønt de 

siger, at jeg hele Tiden har ligget og rallet paa dig og ogsaa paa Sigrid. 

 

Signe og Kirstine Linding har ogsaa haft en lille Omgang, men de er oppe igen og rejser i Morgen. 

Køkkenchefen ligger ikke endnu. Men nu er vore Kammerater snart rejst alle sammen, og der er 

kommen 5 nye i Gaar. Puhha, de skal være saa gamle og grimme alle sammen. Der er een paa 33! 

Naa, bare de endda er dygtige. Men vi ligger jo her og er grulig spændte! 

 

Vi er bleven passet vældig godt og har jo ogsaa trængt til det, men har det som sagt nu godt. Dertil 

har ogsaa hjulpen de dejlige Breve. Helga skal faa et langt Brev, saa snart jeg kommer op. 

 

Det er skam da ikke Meningen, I ikke maa fortælle, min Forlovelse er hævet. Den Skærsild maa jeg 

jo igennem. Der vil blive kritiseret meget over mig, men skit med det! Jeg er ligefrem lykkelig over 

at være fri og udenfor det hele nu. 

 

Fru Jacobsen sørger vist mere over Familieskabet end over mig, og saa er hun ikke meget at ynke. 

Skønt jeg helst vilde, tør jeg ikke sende Skeerne tilbage. Jeg er bange for , at Valdemar og de andre 

saa anser det for deres Pligt at sende tilbage, og det vilde jeg nødig have. 

 

Jeg er saa ked af at skulde begynde et nyt Halvaar her, men det gælder jo om at holde Hovedet oppe 

og ogsaa tænke paa det interessante, her er. Hvordan de andre Piger kan holde det ud, ved jeg ikke, 

men de maa vel ikke have saa store Fordringer, som jeg har. Jeg har tænkt paa at tage til Norge til 

Sommer, Mor. Jeg tør ikke begynde paa en Livsgerning endnu. Der skal tænkes mere over det. Men 

naar nu Krigen holder op, kunde jeg have Lyst at komme til Norge en Sommer og til København en 

Vinter. Jeg tør jo ikke komme hjem foreløbig, før der er groet Mos paa denne væmmelige Historie.  

 

Jeg længes ogsaa meget efter Tante Line. Hils hende mange Gange og mine andre Venner.  

 

Nu kan jeg snart ikke se mere. Jeg har været hele Eftermiddagen om at skrive dette, men jeg har jo 

Tiden til det. Vi glæder os meget til at maatte komme op i Morgen. Jeg haaber, Ellen er sluppen for 

den Spanske. Den er jo da heller ikke lige slem ved alle. Jeg var maaske nok lidt modtagelig. 

 

Naa, nu maa jeg slutte med de kærligste Hilsner til Jer allesammen  

fra Jeres Ninni 

 

Aah, alt det Medicin jeg har slugt! 
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Askov Højskole, den 14. november 1918 

 

 

Min egen kære Far! 

 

Ja, ved de højtidelige Lejligheder bliver man altid mere kærlig stemt, men gennem aarene har jeg 

rigtig lært at skønne paa dig og være taknemlig og glad over, at netop du er min Far, og dine Breve i 

Sommer har jeg været meget taknemlig ved, og jeg ønsker dig alt godt i det kommende Aar, ogsaa 

at I maa faa Glæde af os Børn – deraf bestaar vel en stor Del af din og Mors Lykke! 

 

Du kan lige tro, at Stemningen er høj her ved Grænsen for Tiden, og vi hører mange saa urimelige 

Rygter, at det er rent komisk. Men der bliver ogsaa fortalt meget rørende, bl.a. at vi nu lover alle 

Folk nede i Sønderjylland et Dannebrog. En Kone, der havde nogle røde Dynebetræk, klippede dem 

i stykker og delte dem ud til dem, der ikke havde. Men jeg savner dig, Far, til at holde mig rigtig 

ájour med Tingene. Aviserne ligger ganske vist nede i Fru Appels Stue, hvor vi maa komme saa 

meget, vi vil, men det er jo tit, man ikke er oplagt - eller skal i Seng. 

 

Her paa Skolen har vi et kolossalt Dannebrog, som Fru Appels Mormor, Fru Charlotte Wagner, selv 

har lavet. Det bliver brugt ved højtidelige Lejligheder, men maa ikke hejses før den Dag, 

Sønderjylland kommer tilbage til Danmark. Nu gaar vi og kigger hen efter Skuffen, hvor det ligger! 

Ja, her er meget interessant, og jeg er glad ved, at det netop er dette Aar, jeg har været paa Askov 

Højskole. 

 

Tak for Jeres Tilladelse til at jeg maa tage til Norge til Sommer. Jeg trænger ogsaa til at komme helt 

væk og faa endnu flere Indtryk og Oplevelser. Her er et Par norske Elever, som bor hos os privat 

(Appelsinerne de hvert Aar kaldes!), og de fortæller løs. De har nok mærket, jeg er en taknemlig 

Tilhører. 

 

Jeg fik i Aftes et langt, rart Brev fra Nygaard. Jeg sætter ham meget højt og lytter efter hans 

alvorlige Ord, men kan dog ikke altid give ham Ret. Han ser saa ideelt paa nogle Ting og saa frit 

paa andre. 

 

Eleverne ser vi ikke meget til, men de spiser kolossalt. Appel og jeg ser sommetider forstaaende paa 

hinanden og ler, naar jeg bliver ved at slæbe ned. Det er saa stor en Opmuntring for mig, at Hr. og 

Fru Appel altid er saa venlige imod mig og smiler hver Gang, de gaar forbi. Jeg kan da ogsaa 

fortælle, at jeg er ved at faa mine runde Kinder og mit gode Humør tilbage. Men Barnet - den 

grønne Ungdom – er væk. 

Vi er til et Foredrag hver Eftermiddag og til Morgensang og desuden Aftensang (privat). Vi har det 

meget, meget bedre end i Sommer. Som vi nu sidder paa vort hyggelige, store Værelse med 

Centralvarme og elektrisk Lys og din Kasse Frugt, er vi egentlig ikke at beklage! Jeg skulde hilse 

dig fra Fru Appel og sige, det var nogle glimrende Æbler! 

 

Jeg synes, der var saa meget, jeg vilde fortælle dig, men jeg kan nu kun tænke paa, at det i Morgen 

er din 60-aars Fødselsdag. Endnu engang: Hjertelig til Lykke! Og de allerkærligste Hilsner til Jer 

alle sammen, men denne Gang flest til dig, kære Far, fra din store Pige 

Ninni 
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Askov Højskole 24. november 1918 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Rigtig hjertelig Tak for den store Brevpakke. Det var skam én, der var værd at modtage, og man 

kommer til at skønne paa, hvad det vil sige med en god Familie. Fars Brev er jeg forfærdelig glad 

for, og de Ord i Mors Brev om, at mine Breve virker oplivende paa Jer, fik mig til at skrive straks i 

Aften, hvad der nu ellers er lidt strengt. Ikke fordi der ikke er noget at skrive om, men vi er tjenlige 

til Sengen, saa snart vi er færdige ved 9-Tiden. Det er en streng Tid for os med den spanske Syge. 

Allerede nu ligger ca.130 Elever og tre af Pigerne, og skønt Agathe og jeg endnu er sløje ovenpaa 

vor omgang, saa maa vi tage fat. Ganske vist tilbyder Eleverne, de raske kvindelige, deres Hjælp, 

men det er jo alligevel ikke den øvede Hjælp, og de bliver hurtigt kede af det. I Aften ligger der nu 

saadan et Tryk over os alle: Én af de unge Piger ligger lige for Døden. Hendes Forældre er 

kommen, og de har lige været til Alters. Det giver saadan et Alvor. Vi ved jo ikke, hvor mange, der 

endnu skal afsted. Men den er heldigvis ikke saa ondartet her. Agathe og jeg er dog enige om, at vi 

ikke nu kunde staa den igennem én Gang til. Vi haaber saa paa at undgaa den. Fru Appel slider i det 

ogsaa. 

 

Det greb mig saa underlig at læse om Fru Hansens Død. Jeg følte mig næsten som hendes 

Kammerat – hun var saa ungdommelig. Sommeren 1915 var vi næsten sammen hver Aften. Det 

skulde hedde sig, jeg besøgte Misse, men det var fru Hansen. Nu har Olga en Opgave der. Bare hun 

maa staa sin Prøve og blive ved sin Pligt – ikke forsvinde med – naa, det er en Hemmelighed, som 

jeg har lovet at tie med. Men hun er da i hvert Fald glad ved at komme væk fra sin Plads, hvor hun 

var utilfreds. 

 

Ja, det er saa store og mærkelige Tider, vi lever i. Jeg ligesom mærker, hvordan Personligheden og 

Selvstændighedsfølelsen vokser i mig. Jeg har sat et stort Maal her i Livet, men det skal naas, og 

her paa Askov er der to Ord, der bliver brugt meget, og som jeg har gjort til mine: ”Hvad et 

Menneske stærkest attraar, naar han.” – ”Ingen naar videre, end han drømte som ung.” Ogsaa disse 

Ord: ”Livet bestaar af en Række Smaavalg, der bestemmer Livsretningen”, holder jeg meget af. 

 

Jeg er tit ked af at være her, og det gaar min Ære lidt for nær at være her som Stuepige, men jeg 

vilde ikke for meget godt have undværet dette Aar. Jeg har lært meget, er – om jeg saa maa sige – 

blevet voksen. 

 

Ja, en forunderlig Stemning er der over os alle. Trods de glædelige Begivenheder ude i Europa – 

den sidste, at den store tyske Flaade er overgivet til Englænderne – saa ser vi ikke eet glad Ansigt 

her. Sygdommen er for slem. En ung Mand ligger nu ogsaa dødssyg nede i Foredragssalen. Fem 

Skolestuer og den lille Foredragssal er omdannet til Lazaret, og mange Elever er rejst. Dette kan jo 

ikke gaa i Længden. Der er ingen, der ved, hvordan dette dog skal ende – strengt er det for os alle, 

men dog mest for Fru Appel. Og saa har hun endda Tid til at tænke paa mig. Forleden Aften kom 

hun hen, da jeg stod i Spisestuen, omfavnede mig og spurgte mig, hvornaar jeg igen vilde blive den 

samme, som da jeg kom. Jeg var da saa sød, at jeg tog dem alle om Hjerteroden o.s.v. Og jeg skulde 

tænke paa, at alle trængte til at se et mildt Ansigt, og hun vilde gerne, jeg skulde være henden egen 

lille Pige, nu hun ingen voksne Døtre havde hjemme. Jeg tror vi stod og talte over en halv Time, og 

skønt det vel skulde være en Opstrammer, gjorde hun det paa saadan en køn Maade – som kun en 

Mor kan – at jeg holder endnu mere af hende, og vi græd saamænd begge to, hvad jeg ellers ikke 
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har let ved. Men den ”gamle” bliver jeg aldrig mer, skønt jeg gør mig al mulig Umage for at se glad 

og tilfreds ud. Onkel Balling og Moster Helga har sagt det paa en køn Maade. Jeg skriver til 

Bedstemor i Morgen. Jeg er Jer meget taknemlig over, at I sendte deres Breve med herover. Brevet i 

Frugtkassen har jeg først opdaget i Gaar, da jeg kom tilstrækkelig ned i Kassen.  

 

Aah, hvor de Æbler smager! Kristine Sørensen har faaet mange i den sidste Tid, hun er helt 

overanstrengt af al den Sygdom. Det tror jeg nok er min bedste Ven her. Ja, jeg har Frisprog over 

det hele (benytter mig ogsaa af det). Pip og Lærer Christiansen er bleven forlovet – en velkommen 

Begivenhed og ventet i flere Aar. De nye Piger kommer vi godt ud af det med, men de gamle er de 

jo ikke! Køkkenpigerne stikker tit noget godt til Side og fortæller altid, hvor den rigtige Kaffe er, 

naar lille Leth kommer – det er helt rørende! Stadigvæk kommer den Tanke tilbage til mig: Vi har 

det jo egentlig godt! Og jo strengere jeg har det, jo mere finder jeg Hvile i den Tanke. 

 

Nygaard bliver paa Vejstrup, i alt Fald foreløbig, og Godtfred skal vel saa derover næste Vinter. Jeg 

glæder mig paa hans Vegne. Nygaard er en Mand, der er værd at have til sin Lærer og Ven. Jeg er 

meget glad ved hans Breve. 

 

Ja, nu gaar det jo vældigt, naar først jeg er kommen til Skriveriet, men jeg har jo hele den Bunke 

Breve vrd Siden af til at inspirere mig. Takket være Jer savner jeg ikke Valdemars Breve. De sidste 

var ogsaa meget oprivende. Faar I noget at vide om ham, skal I fortælle mig det. Jeg kan godt taale 

det nu. Fars sidste Fødselsdag glemmer jeg aldrig. Den Gang var jeg lykkelig, og Nygaard skriver i 

sit sidste Brev saa alvorlig: ”Jeg havde netop tænkt, at Deres Forældre vilde kunde forstaa Dem i 

dette Forhold, men jeg er bange for, at det for en Del skyldes, at de egentlig, naar alt kom til alt, 

helst vilde have, det skulde gaa saaledes. Men for Dem selv er det meget, meget værre, fordi man 

kun kan elske rigtig én Gang – og aldrig mere”. 

 

Hør til Slut et Par Vers, som tolker min Stemning en Dag, jeg laa nede ved ”Frihed”: 

                                                                                      

Jeg ligger nede ved Grænsen  En Vagtpost traver hist ovre, 

og ser saa langt imod Syd,   han dèr saa alvorlig ud. 

mit Hjerte banker saa hurtigt,  Maaske har han set altfor meget 

mit Øje straaler af Fryd:   maaske mistet Troen paa Gud. 

De Pæle skal jo nu flyttes -   Jeg synes at se, at hans Tanker 

mit Haab er vokset saa stort –  som Kappen og Jorden er graa: 

imellem Farven rød og hvid  ”Hvorfor skal jeg trave heroppe, 

vi har ej Plads til sort!   mens hjemme sulter de smaa?” 

 

Jeg tror, i Gaarden derhenne  Ja, her hvor Kongeaa bruser  

der ligger vort Flag parat   imod den itubrudte Bro, 

den Dag, det store opleves   jeg elsker at sidde alene 

det kommer til Tops i en fart.  helt ene i Fred og Ro.  

Ja, lad os haabe, den Glædesdag  Et Vindpust rører ved Træet 

maa være nu os nær.   og Draaberne falde mod Jord. 

Du kære, du ældgamle danske  Nu Solen saa langsomt synker 

du Land, vi alle har kær.   - sig nærmer Natten fra Nord. 

 

De kærligste Hilsner og Tak til Jer alle, ogsaa Onkel Jenses  

fra Jeres Ninni. 
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Askov Højskole, 7. Dec. 1918. 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Endelig synes jeg at have Tid  og være oplagt til et langt Brev til Jer! Jeg synes, det er længe siden, 

jeg sidst skrev. Siden den Tid er i hvert fald Julestemningen kommen op i mig. Jeg tror nok, jeg 

kommer til at længes hjemefter denne Jul. Om ogsaa jeg kun faar to Dage, har jeg Lyst til at rejse 

hjem en Omgang. Hvad synes I? Men rimeligvis faar vi vel ingen Ferie. Jeg havde ellers meget, jeg 

skulde tale med Jer om, mest om min Fremtid. Jeg er ikke fuldstændig klar over, hvad jeg vil og i 

hvilken Retning mine fleste Evner gaar, men have flere Pladser som denne vil jeg ikke. Det kan 

være godt nok at prøve, men ellers - -  

 

Nu er vi snart over den værste Tid her, men falder jo lidt sammen efter den store Anspændelse. Der 

døde fire mandlige Elever foruden den unge Pige, og flere var alvorligt syge, men nu ligger kun en 

halv Snes Stykker, som er flyttet op paa Sygehuset, saa nu er alle Skolestuerne fri igen. Vi har faaet 

desinficeret over det hele efterhaanden og gjort rent, ogsaa inde i Stuerne, hvor nogle af dem blev 

flyttet ind, naar Dødskampen begyndte. Det maatte de syge jo ikke se. Derved har jeg ogsaa faaet 

noget ekstra Arbejde, men nu har vi faaet de to Stuepiger op igen.Hvad der har givet os en Del 

Ulejlighed var, at vi skulde ordne Tøjet for de af Eleverne, der var mest syge.. Vi er først bleven 

færdig med det i Dag, og vi skal begynde vor egen Julevask paa Mandag. Nu glæder vi os til en 

rolig Søndag i Morgen. Det er længe siden, vi har haft det, synes vi. 

 

Det kan vist glæde Jer at høre, at jeg for Alvor har taget fat paa Engelsken. Jeg faar to Timer om 

Ugen, Mandag og Torsdag Aften, hos en ung, dygtig Lærerinde, cand. Mag. Gerner-Lund. Hun er 

saa flink og forekommende – var her ogsaa i Sommer. Det har opmuntret mig meget, at hun siger, 

jeg har en god Udtale, og at jeg er flinkere end mange af hendes Piger, og hun har 3die Hold af 4, 

kan altsaa omtrent nok til Præliminæreksamen. Hvis jeg senere skal have Handelsskoleeksamen, vil 

det hjælpe mig meget, da jeg i saa Fald kan kaste mig helt over Tysken. Sprog interesserer mig 

meget. Min Iver har smittet Agathe. Hun har faaet en Lærebog og tager nu fat. Hun har ogsaa godt 

Anlæg, er i det hele taget velbegavet, men skrækkelig sjusket! Jeg kan jo nok vejlede hende i 

Begyndelsen, men det tager jo vor knappe Fritid om Aftenen. 

 

Paa Mandag rejser vore Dragoner. Det er vi meget kede af, for 3 af dem holder vi meget af. Det er 

Gaardmandssønner oppe fra Horsensegnen og mere taktfulde og kloge end mange af de ”dumme 

Elever”. Heldigvis faar vi ingen igen. I Aftes havde vi en rigtig fornøjelig Aften. Det var 

Fødselsdag, og Agathe og jeg var henne hos Bageren med de tre og faa Chokolade. Vi trænger 

skam til en Opmuntring en Gang imellem. 

Hjertelig Tak for de sidste Breve. Skriv snart igen. ”Der er noget i Luften” sang vi i Morges. Der 

kom en hel Julestemning over alle os unge. Der er ikke noget, der kan løfte og bære, som naar man 

mærker, at samme Stemning og samme Tanker rører sig i en hel Forsamling. 

 

Jeg maa slutte nu og sender de kærligste Tanker og Hilsener til jer alle seks fra  

Jeres Ninni. 

 

Mine planlagte syede Julegaver ryger i Lyset af den ”spanske”. 

Hils Onkel Jens og Tante Line. Hvis Mor vil tænke paa en Julegave, savner jeg et Par Forklæder, 

helst store. 
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Jeg har lige nu modtaget Jeres meget velkomne Breve og er bleven saa oplivet af dem, at jeg 

nødvendigvis maa skrive lidt mere og sige mange Tak for dem. Gogger er jo ligefrem ved at blive 

dygtig til at skrive til mig. Det er morsomt at høre fra ham, og lille, kære Sikke skriver endogsaa 

Dato paa. Hun skal nok blive til noget engang. Jeg sætter meget stor Pris paa Mors Brev, og du 

behøver ikke at tvivle om, Mor, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at være til Opmuntring og Hjælp for 

Appels. Det falder mig saa let, især overfor Appel, fordi jeg holder saa meget af ham, meget mere 

(jolængere, jo mere) end af Fru Appel, som jeg synes kan være saa dobbelt. Hun havde forleden 

sagt til Dinna, som er min bedste Ven: ”Bare jeg kunde lære den Pige rigtig at kende” Og da jeg vel 

nok inderst inde gaar med de samme Tanker, finder vi vel nok hinanden rigtig, inden jeg rejser. Jeg 

maa jo være lidt indviklet, siden den kloge Dame efter over et halvt Aars daglig Samvær maa melde 

sig blank. Derimod har jeg den Fornemmelse, naar Appel ser paa mig, hvad han gør næsten hver 

Gang, vi mødes, med sine rare, dejlige Øjne, at han ser helt igennem mig. 

 

I har vist ikke hørt endnu, hvordan en almindelig Dag gaar under Vinterskolen : Vi staar op mellem 

5 og 6 og gør vort Morgenarbejde. Kl. 6 ¾ bliver Eleverne ringet op. Kl. 7½ faar de Grød. Derefter 

gaar vi over i den lille Foredragssal, hvor der holdes Morgensang. Kl. 10 spises Frokost: 

Smørrebrød og Kaffe. Kl. 2 Middagsmad og Kaffe – og Aftensmad Kl. 7. Om Søndagen er der lidt 

Forandring: Kaffe Kl. 8½, Middagsmad 12, Kaffe 2 eller 3, Aftensmad 6½. 

 

Naar vi ikke vasker, kan 3 af os Stuepiger komme med til Foredrag fra 6 – 7, og det er tit meget 

værdifuldt. Jeg har hørt flere af Pastor Trier og Appel og et ganske brillant i Aften af Rosenkjær. 

Selv om jeg selvfølgelig ikke kan huske ordret meget af den Mængde Foredrag, jeg har hørt 

allerede, saa bliver der nu alligevel en egen Stemning over én, der giver Vækst og Groning i al 

aandelig Udvikling. Derfor synes jeg heller ikke, det er for tidlig for Godtfred at komme paa 

Vejstrup til næste Vinter. 

 

Jeg tænker tit paa og taler ogsaa om den udmærkede Lignelse, Far engang fortalte mig om Konen 

med Ulden: Vandet er borte, men Ulden er ren! I det hele taget er der jo mange Smaaminder, som 

nu bliver noget værd. Medens større Oplevelser synes mindre nu, efterhaanden som Udviklingen 

gaar sin Gang. Naa, nu bliver Leth sandelig ”dybsindig” igen – kan ikke faa den gamle Glæde frem 

igen. Hvor kan Mor tro, at jeg vil skrive til Valdemar til Jul. Har saamænd nedværdiget mig nok! 

 

Skønt jeg rimeligvis ikke kommer hjem – og faar nok travlt med mange Gæster – og skal være i et 

stort Hus, der ikke er noget Hjem, glæder jeg mig alligevel til Julen som et Barn. Julestemningen er 

den dejligste Stemning, der er til. Man blver saa rolig-glad. 

 

Skriv snart igen, kære Alle sammen, og endnu engang de kærligste Hilsner fra Jeres 

 

Ninni. 
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Askov Højskole 17. Dec. 1918 

 

Kære Far og Mor! 

 

Først Tak for Jeres Breve. De var, som altid, velkomne! Det store Spørgsmaal, om jeg faar fri et Par 

Dage i Julen, er det umuligt at løse, men paa denne Side af Nytaar bliver det ikke (rimeligvis slet 

ikke!) Her skal være vældigt Jule- og Forlovelsesgilde 3. Juledag og ogsaa nogen Halløj 

Nytaarsaften. Det tegner, ærlig talt, ikke til en rolig Jul! Mange Tak for Mors Tilsagn om en 

Julepakke. Jeg vilde ogsaa føle mig ensom Juleaften uden den1 

I maa ikke tro, jeg er det allermindste bange for at vise mig hjemme: Jeg har taget Fejl, kæmpet 

ærligt og kommen over det. Nej, der er andre Ting, der trykker nu, og som har voldt, at jeg de sidste 

14 Dage ikke ligner mig selv. Naa, men jeg vil ikke fortælle det skriftligt, i hvert Fald nu. Men jeg 

kan ikke rigtig forstaa, at jeg saa ung skal gennemgaa saa meget. Men igennem det lærer jeg at 

forsøge paa at sige: Guds Vilje ske! 

 

Nej, I maa alligevel hellere faa det hele at vide. I er jo dog mine to gode Venner, men vis ikke 

Børnene det. De forstaar det ikke.Sagen er, at en af vore Dragoner, Niels Dam, en helt igennem 

stabil og ærlig, alvorlig ung Mand er bleven saa forelsket i mig, at han ikke kunde holde det for sig 

selv mere, men skrev til mig. Og det piner mig, og det gøt mig saa ondt for ham, for han er af den 

Slags, der ikke forvinder dette saa snart. ”Jeg kan vente i mange, mange Aar, lille Leth, bare du vil 

love at blive ved med at være min Ven”, sagde han. Jeg sætter stor Pris paa ham, agter ham, men 

forlove mig tør jeg vist aldrig mere, og aldrig med ham. Det har jeg selvfølgelig sagt til ham, men 

hans Fortvivlelse og Ærlighed er saa stor, at jeg – skønt ellers kritisk overfor den Slags – er 

overbevist om, at det er noget dybt i ham. I forstaar mig maaske, naar jeg siger, at jeg følte mere 

Ansvar overfor Dam end Valdemar. Den sidste var let. Jeg tror, det gjorde ham mere ondt at skilles 

fra min Familie og mit Hjem end fra mig. Der var én, der friede til mig, kort efter min Ring var 

væk, men det regner jeg ikke for noget videre, det har vi saamænd begge to glemt!! Forstaar da 

heller ikke, hvad de ser i mig grimme Pige, min Livlighed kan det ikke være mere, for den er snart 

gaaet Fløjten! 

 

Dragonerne er rejst. Appels tog en meget pæn Afsked med dem. Men Dam er her, fordi hans Hest 

er syg. Han rejser dog en af de første Dage – heldigvis - for det piner os begge. Han skulde ellers 

hjem og overtage sin Faders Gaard ved Horsens, men nu vil han ikke. I forstaar nok, kære Far og 

Mor, at dette Ansvar hviler tungt paa mine unge Skuldre, og jeg har maattet bede saa inderligt som 

aldrig før om at maatte faa Hjælp til at sige netop de rette Ord. Se en Mand, i Ordets fulde 

Betydning, kæmpe saadan med Graaden for éns Skyld, er næsten ikke til at holde ud. Det 

beroligede mig dog meget, at han er en alvorlig Kristen. Jeg har savnet Mor saa meget at tale med. 

 

Min Julestemning er helt væk. Nu er alle de ”spanske” ellers kommen op igen, og der bliver kun en 

halv Snes Elever i Julen. Det er dejligt! I Morgen bliver vi færdige med vor Julevask, saa skal vi 

gøre rent! Det er mærkeligt slet ikke at have noget med Slagtning og Bagning at gøre! Jeg længes 

efter lille Sikke, hils hende og de andre 3 mange gange, ogsaa Tante Line og Onkel Jens. 

 

Jeg vil forberede Jer paa, at mine Julegaver er meget primitive, har hverken Tid eller Lyst, naar jeg 

ikke selv kan give Jer dem! Haaber paa et langt Brev om ikke før saa Mandag eller Tirsdag!  

De kærligste Hilsner til I to fra jeres egen  

Ninni. 

Spekulerer meget paa at komme paa Handelsskole til Efteraaret! Hvad siger I? 
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Askov Højskole, 22.Dec. 1918 

 

 

Kære Far! 

 

Ja, denne Gang er Brevet alene til dig, kære Far, baade fordi jeg synes, jeg har meget at fortælle, 

som netop kan interessere dig, og saa fordi min Julegave er med. Jeg haaber, du synes om det. Det 

ligner os i hvert Fald glimrende. Det kan jo ellers ikke siges, jeg er køn ved Siden af Agathe, men 

kan du ikke se, jeg ligner meget Mor paa det Billede, hvor I staar som nygifte? 

 

Hvad der har optaget mine Tanker mest i Dag (vi har haft travlt lige til Kl. 9 – hvor jeg hader det 

”Søndagsarbejde”, kunde næsten blive Socialist) var den Mindegudstjeneste, vi havde i Aftes over 

de 5 unge, der døde her. Det var gribende. - Appel og Pastor Trier talte, et Kor sang , og Pastor 

Trier sang Solo. Fru Trier, der spiller vidunderligt paa Orgel, spillede først noget Sørgemusik. 

Kirken var saa fuld, som den paa nogen Maade kunde være. Ogsaa nogle af de afdødes Forældre 

var til Stede.  

 

Appel talte kønt om de Vidnesbyrd, som disse unge kunde aflægge i deres sidste Timer. Den ene, 

Ødun, havde været urolig, men den sidste Dag blev han saa glad og rolig, og da han fik at vide, at 

han rimeligvis ikke kunde leve, til hans Forældre og hans Bror kom, bad han Fru Appel om at sige 

dem det med de Ord, at den sidste Dag i hans Liv havde været den lykkeligste. Den lille Harboe, 

som kun var 19 Aar bad, om de vilde synge ”Se, nu stiger Solen – ” og i sin sidste Time nynnede 

han selv med: ”Lad mig nu kun drage ad natmørkt Hav – ”. 

 

De fleste af Eleverne rejste samme Aften, og der bliver kun en halv Snes Elever, saa vi kan ikke faa 

ind i vore Hoveder, at vi ikke kan faa et Par Dage fri i Julen. Vi er alle sammen meget kede af det, 

og jeg har ikke Spor af Julestemning. Det vil blive svært, for sidste Jul var saa rig for mig. 

 

I Søndags var Frk. Gerner-Lund og jeg spadserende ned til Grænsen. Vi fik Grænsesoldaten til at 

følge os ned. Der maa ellers ikke komme nogen. Det er mærkeligt at se, at hvor der før var saa 

mange tyske Soldater, er der nu paa en Strækning af 2 Mil kun én eneste. Vi talte over Kongeaaen 

med en af Kloppenborgs Sønner, en rask ung Fyr. Han sagde bl.a. ogsaa, at de havde Flagstangen 

parat, men de manglede Flaget, og det lovede vi jo, de skulde faa Masser af, saa snart vi var sikre 

paa, at Tysken ikke tog dem fra dem igen. Fru Appel har sat en Indsamling i Gang og har allerede 

mange Flag.  

 

Den 10. Dec., da jeg stod ude i Gaarden, kom en høj, svær Mand gaaende, og skønt jeg aldrig har 

set noget Billede af ham, slog det mig straks: Det maa være Kloppenborg. Det passede, og han holdt 

om Eftermiddagen et yderst interessant Foredrag – noget man aldrig glemmer. Det var første Gang i 

fire Aar, han var herovre. Han fortalte ikke meget, der var nyt for os, men det gjorde Indtryk at lytte 

til den energiske, brave Jyde. Ved samme Lejlighed fik vi ogsaa at vide, at det første Appel sagde 

om mig, var, at jeg lignede en Kloppenborg! Meget smigrende!  

 

I faar jo nok en god Jul, og jeg behøver ikke at bede Jer om at tænke kærligt paa mig Juleaften! 

Godnat og kærlig Hilsen fra din  

 

Ninni. 

 



 33 

Askov Højskole, Julen 1918. 

 

 

Kære Mor og Far! 

 

Det første, I skal se i mit Julebrev, skal være en Tak for alle de gode Jule, jeg har haft derhjemme i 

Anneksgaarden. Det hjælper mig til nu at kunde komme over Julen i Aar, for jeg har det langtfra let 

i mange Retninger. 

 

Ja, jeg kan ikke skrive et godt Julebrev, for der er slet ingen Julestemning over mig, som der var 

først i December, men maaske den dog kommer Juleaften, for Jul er dog Jul, hvor eller hvordan vi 

end tilbringer den. 

 

Vi har lige faaet den sørgelige Efterretning, at der bliver ingen Juleferie til os, og det er os en stor 

Skuffelse, for vi havde alligevel gaaet og haabet saa smaat. 

 

I maa love mig – med hensyn til mine smaa Julegaver – at se mere paa den gode Mening end paa, 

hvordan de er bleven!Mors Forklæde har jeg slidt trolig med i de sidste Aftener, men vindt og 

skævt er det alligevel! Fars Gave (et Fotografi af Agathe og mig) kommer pr. Brev. 

 

Jeg skriver i Juledagene. Hav det rigtig godt. Gud give os alle en god Jul og et lykkeligt Nytaar! 

 

De kærligste Hilsner fra Jeres  

egen Ninni. 
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Askov, 30. Dec. 1918. 

 

Kære alle 6! 

 

Nu er jeg i min vante Gænge igen og vil sige Jer allesammen rigtig hjertelig Tak for de tre 

dejlige Dage, jeg havde derhjemme, og I kunde vist ogsaa mærke, at jeg var glad igen. Det 

gjorde mig ogsaa godt at komme tilbage her og blive modtaget godt. Fru Appel sagde den 

næste Morgen: ”Hvor er det rart at se Dem inde i Stuerne igen.” Og Kristine Sørensen sov 

en Time længere end ellers. Pip og Christiansen er rejst ind til hans Mor. Men Lolle og 

Søster er her endnu. De er vældig rare. 

 

I Aftes var vi alle sammen ude paa Sløjdskolen til Julegilde. Det var helt fornøjeligt, skønt 

jeg slet ikke holder af store Selskaber mere. Fru Nielsen og jeg sad da ogsaa roligt en Tid og 

talte om Nygaard, som er hendes Yndling. I Aften skal Agathe og jeg sammen med Dinna 

og den norske Elev til Vejen Præstegaard og spise til Aften. Det er vi helt stolte af. Aah, 

som vi lever godt her i Julen. Jeg skal love for, de tager Revanche for hele Aaret: Kalkun- 

Gaase- og Andesteg, Rødkaal i lange Baner, og Knas og rigtig Kaffe. Vi er helt overmætte. 

Det store Julegilde, som jeg lige naaede at komme hjem til, gik ganske storartet. Vi var ni til 

at varte op – alle hvidklædte. 

 

Det, jeg dog er allermest glad for, er, at min Fremtid er ordnet. Det er saadan en dejlig, tryg 

Fornemmelse, og jeg tænker nok, at det er den rigtige Vej for mig, i hvert Fald foreløbig. 

 

Vi har det dejligste lille Juletræ, og da vi havde tændt det i Forgaars og sang og spillede 

”Kimer i Klokker” og ”Du Herre Krist”, var der en Stemning over os som aldrig før. Da jeg 

kom hertil, laa der som Julegave fra Eleverne to store indrammede Billeder af Hr og Fru 

Appel. Dem er jeg glad for . Alle de andre Piger fik ogsaa hver et Billede. Her var ogsaa 

mange Julebreve og –kort. Tak for Jeres. Far har mere Ret end han vist aner selv! 

 

Ja, det er ikke bleven det Brev, jeg ønskede, jeg maa ikke være oplagt, men mit 

Hovedærinde er jo at sige Tak. 

 

Jeg skal hilse mange Gange fra Thomsens. Jeg rejste jo sammen med dem lige fra 

Rudkøbing til Odense. De var gemytlige som sædvanlig, og vi havde det helt fornøjeligt. 

Humøret stod jo ellers ikke saa højt! – Jeg er vældig glad ved Mors Billede. Det hænger lige 

over mit Hoved! Nu de kærligste Hilsner til Jer alle, ogsaa Tante Line, særlig lille Sikke, fra 

Jeres hengivne 

Ninni. 

 

Nu kommer den fæle Efterskrift, lille Mor. Jeg har flænget min dejlige gule Bluse i Gaar, da 

jeg vartede op - paa et Søm i Væggen, og det var gaaet Agathe ligesaadan  2. Juledag, uden 

at hun havde slaaet det ind. Men nu hentede Christiansen straks en Hammer og slog det ind. 

Der er ikke noget saa ærgerligt som at flænge sit Tøj. Men saa vidt jeg husker, er der mere 

af den Slags Tøj derhjemme. 
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Askov Højskole, 10. Jan. 1919. 

 

 

Kær4 Far og Mor! 

 

Endelig har jeg lidt Tid til at skrive. I kan ellers tro, den har været drøj, siden jeg kom her 

igen. Jeg er saa gennemtræt, at jeg næsten ikke kan holde det ud! I maa ikke regne alt for 

meget med min Arbejdskraft til Sommer, for det kan godt være, at jeg falder sammen, naar 

jeg kommer ind i almindelige Forhold igen. Men interessant har det været, og det maa jeg 

hellere fortælle Jer lidt om, end beklage mig, for det kan jeg skam ellers ikke lide. Men dette 

er snart ved at gaa over Grænsen. De sidste tre Dage er jeg da ogsaa vaagnet hver Morgen 

med Hovedpine, der har holdt sig saa smaat hele Dagen. 

 

Mange Tak for Jeres sidste Breve. Jeg er meget glad for dem. I maa snart skrive igen. 

Helgas Brev var saa sødt, men hun skal jo have til sin Fødselsdag, bare jeg faar ”dem” 

færdige. 

 

Som I vel har læst, havde vi et stort sønderjydsk Møde den 4.– 5. Januar. Det var meget 

interessant. Der var bl.a. Klaus Berntsen, N. Neergaard, I.C., Sigurd Berg, Borgbjerg, 

Krigsminister Munck, Indenrigsminister Rode, Biskop Kock, Carl Kock, Professor Ehlers, 

Marie Larsen, Fru Jessen, Flensborg, Kloppenborg, Brdr. Hansen, Nørremølle, Nis Nissen 

og mange andre Stormænd fra Kongeriget og Slesvig, ca. 80 i alt. Jeg skulde hilse saa 

mange gange fra Fru Larsen (hun var her i flere Dage). Hun var meget venlig overfor mig, 

sagde endog en Gang, at det var helt hjemligt at se mig gaa onkring, fordi jeg var 

Langelænder og Datter af en af de bedste og trofasteste Venstremænd derovre! 

 

Mange af disse Stormænd taber nu ellers noget af Glansen ved at blive set paa nærmere 

Haand. F.Eks. er Rode jo den stouteste og fineste Mand, man kan tænke sig, men næste 

Morgen snorkede han saa højt, at det var umuligt andet end at le, naar man kom i Nærheden 

af hans Værelse. Han sov lige til Kl.11, saa maatte Fru Appel op at kalde paa ham. Hans 

Støvler var ogsaa alt andet end ”Maksimalstøvler”. P.Munck er vist en fin Mand helt 

igennem, og gamle Klaus var mild og venlig som sædvanlig, men han kommer snart til at se 

gammel ud. Alfred Poulsen er en af de forfængeligste Mænd i Danmark. Han lægger vist an 

paa at ligne Christian den Fjerde – gør det i hvert Fald forbløffende. 

 

Vi havde selv de 15 vigtigste til at overnatte. Resten blev fordelt her i Nærheden. De blev 

selvfølgelig opvartet meget fint, og vi havde saa travlt, at vi næsten ikke fik hørt noget af 

Mødet. Det var jo mest Flensborg, det drejede sig om. Jeg hørte en ganske glimrende tale af 

Nis Nissen. 

 

Der blev holdt mange og gode Taler ved Bordet – baade af Appel, Rode, I.C., Kloppenborg, 

Nørremølle, Heilbuth, Borgbjerg og flere. Den sidste lo vi saa smaat af. Man plejer vist ikke 

at høre ham tale om gamle Folkeviser og Fædrelandssange, som han vilde citere, men ikke 

kunde huske, Aandslivet paa Askov o.s.v. Men da I.C. rejste sig til allersidst, var der ingen, 
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der lo. Han var selv saa bevæget, at han knapt kunde tale og brød til sidst helt over, da han 

bad os alle om at synge den gamle Pilgrimssang: ”Dejlig er Jorden”. Det var et alvorligt 

stemningsfuldt Øjeblik, som vi aldrig glemmer, hvem der var med. Og alle disse ”store” 

Mænd maatte knuse en Taare. 

 

Naa, men vi var alligevel glade, da vi var af med dem. Vi havde vasket den 2.-3. Jan., og nu 

har vi saa vasket igen alle de Duge, Servietter og Lagner, der var brugte, saa vi har en 

vældig Vask at rydde til Side. Vi kan knapt blive færdige, til vi skal begynde igen! 

 

Jeg er ellers budt med til Bal paa Søndag, men jeg har selvfølgelig ingen Bal at skulde til! 

Bjørnsons Bog, jeg fik af Jer, har optaget mig meget stærkt, og jeg er glad for, at jeg har 

den. Jeg er først lige bleven færdig med den. 

 

Jeg ved ikke, om jeg har skreven, at jeg talte med Tante Emmy og Onkel Jens i Telefonen 

fjerde Juledag. De vilde have haft mig derhen, men det vilde jeg jo slet ikke bede om fri til. 

Det kunde ellers have været forfærdelig morsomt at være sammen med dem lidt. Hvad 

Tante Emmy skriver om sin Gerning kan være rigtig nok, og det er jeg ogsaa klar over. Det 

er jo heller ikke sikkert, det bliver min Livsgerning. Jeg vil bare gennem dem opdage det 

rigtige og saa faa Beskæftigelse de første Aar. Man maa jo aldrig forhaste sig med de store 

Spørgsmaal – eller rettere sagt: Svar. 

 

Nu en rigtig kærlig Hilsen til Jer alle 6 og Tante Line fra Jeres hengivne 

 

Ninni 
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Askov Højskole, 12. februar 1919. 

 

Kære Far og Mor! 

 

Mange Tak for Jeres kære Breve, som jeg modtog for lidt siden. Det er nu ogsaa længe 

siden, jeg har skreven, og det er ikke saa meget Isens Skyld som min Beslutning om at 

bruge Tiden saa godt som muligt, faa saa meget som muligt ”skrabet sammen”, blive klog 

og dygtig! 

 

Jeg refererer Foredrag efter en større Maalestok, slider i Engelsken, særlig skriftlig, og har 

jo ogsaa Kjolesyning – og læser. Her er rig Lejlighed til at læse baade klassisk og moderne 

Litteratur, og det bliver der jo ikke megen Lejlighed til paa Handelsskolen. Men med alt det 

længes jeg saadan hjemefter, længes efter et rigtigt Hjem, og jeg er nu sikker paa at faa en 

god Sommer. Aah, hvis I vidste, hvor jeg kan længes efter lille Sigrid. Men mon I ikke 

ogsaa vilde det, hvis I kom bort fra hende? 

 

Jeg har været bange for, at jeg ved at blive levet ind i saa store og – det kan ikke nægtes i 

nogle Retninger  - saa ideelle Forhold, som her, blev uskikket til igen at komme i 

almindelige Forhold. Det har været min hemmelige Sorg, at jeg maaske ligesom blev 

tvunget til at blive her, som flere af de gamle. Det forstaar I jo ikke, som ikke har været her, 

men der er noget om det. Det er jeg imidlertid slet ikke bange for mere, og jeg tror, jeg vil 

føle mig godt tilpas ved at komme hjem i Sommer. Jeg skal i hvert Fald gøre mit. 

 

I Aftes var jeg med Dinna til Møde ude paa Sløjdskolen. Det var saa hyggeligt og rart og jo 

nyt for mig. Der var ca. 60 Mennesker, og der blev holdt Tale, Sang og Kaffebord. 

Forstander Nielsens er ogsaa prægtige Folk; jeg har været der nogle gange før. Dr. Marius 

spurgte mig, om det var Ernst Leth fra Aabo, der var Læge, for ham havde han haft 

Pennefejde med. Men det vidste jeg selvfølgelig ikke noget om. 

 

Sidste Lørdag og Søndag havde jeg den Glæde at se Dissings rare, gode Ansigt. Han var her 

til Bestyrelsesmøde i et eller andet Samfund. Der kom saa mange gode Minder , eller 

nærmest Stemninger – for det blev min Højskolesommer nu mest til, kan jeg dømme om, nu 

jeg er blevet ”klogere”. Ja, jeg har ogsaa mit Kors at bære, og det falder mig somme Tider 

tungt. Jeg kan heller ikke lade være at tænke paa den Tanke, der en Dag kom op i mig: Mon 

Grunden til at du nu allerede maa gennemgaa mange Kriser, maa tage Afstand og maa give 

dig over, ikke er den, at du ikke har lang Tid at leve i og derfor skal igennem det hele. 

 

Vil I ikke nok snart skrive til mig igen, for jeg trænger til det. Jeg er saa glad ved Mors 

Breve. Tænk dig, Mor, i Søndags gik din store Pige med Taarer i Øjnene hele Tiden, og det 

skal der ellers meget til, og jeg havde ingen særlig Grund den Dag. Undskyld dette Brev. 

Det er vist knapt som dem, jeg plejer at skrive. Og nu kærlig Hilsen til Jer alle sammen og 

tak til Helga for hendes gode Brev, og gid Far maa være helt rask! Hils Tante Line! 

 

Jeres egen Ninni. 



 38 

Søndag den (?) 

 

 

Kære Far og Mor! 

 

Jeg har gaaet hele Dagen og tænkt paa, at det sidste brev, jeg skrev, vist var lidt sørgeligt, og 

derfor har jeg bestemt at vilde skrive et rigtigt Søndagsbrev i Dag. Haaber saa det maa 

lykkes mig. 

 

Ja, videre naaede jeg ikke i Eftermiddags, og nu er Klokken 11, men vi skal begynde at 

vaske i Morgen, saa hvis jeg ikke skriver nu, bliver det ikke foreløbig. Men I kan ellers tro, 

jeres store Datter er i ”Vælten”. I den 1½ Time, jeg har fri Søndag Eftermiddag, ville to af 

Lærerinderne og Kristine Sørensen have mig med ud at spadsere, og kan I tænke jer: Fru 

Appel sendte Lotte op i Aften for at spørge, om Jeg vilde være med til et Slag Whist, og det 

var jo lige noget for mig. Fru Appel har været saa vældig rar – næsten kærlig - overfor mig i 

den sidste Tid (jeg kunde gaa i Ilden for hende!), og der gaar Maaneder mellem hun spiller 

Kort. Bom, der har Ferie, og Kristine Sørensen spillede med. Bagefter drak vi Kaffe, og 

Forstanderen fortalte flere af sine Anekdoter.. Jeg er saa godt tilpas ovenpaa, og jeg skønner 

skam paa, at de er saa venlige overfor mig. 

 

I Aftes havde vi ogsaa saadan en rar ”Klaveraften” med masser af Musik og flerstemmig 

Sang og Solosang af Pastor Trier, og det er nu det bedste. Mor, du maa endelig komme 

herover, bare en Lørdag og Søndag, da pulserer Livet stærkest her, og saadan en 

Gudstjeneste, som jeg var med til i Eftermiddag, ja, den vilde du aldrig glemme. Den er en 

Gang imellem Kl. 5, og det er meget mere højtideligt. Det vilde blive fattigt for mig i den 

Retning at komme hjem til vor store, tomme, kolde Kirke med den ubevægelige Præst og 

den brægende Degn (sagt med al Respekt for deres gode Sider!) Men hvis du kommer, Mor, 

vil du selv give mig Ret! 

 

Med Christiansen (Pips Kæreste) har jeg ogsaa haft flere alvorlige Samtaler i den sidste Tid. 

Han vil absolut have mig fra at tage paa Handelsskole og siger, at min Personlighed og 

Ejendomlighed ikke vil blive udviklet eller i hvert Fald ikke paa den rigtige Maade. Men – 

det vil nu ikke blive let. Jeg synes at have fundet Ro i den Tanke, skønt begejstret over den 

har jeg jo ikke været et Øjeblik. (Med det samme: Vil I ikke nok sende min Skoleplan 

sammen med min gule Bluse!) Men I forstaar nok, at jeg lærer meget af at tale med de 

berømte Mennesker, og det smigrer mig selvfølgelig ogsaa, at jeg har hævet mig til det ved 

eget Værd, for er jeg dog kun Privatsturpige og ikke N.D.’s Datter! 

 

Nu kommer jeg ellers med min store Bøn, og det er, om I vilde være kede af at have lille 

Lotte en 14 Dages Tid sidst i Juli?Det tænker jeg ikke I vil, det er jo en sødeste lille Pige og 

ikke fordringsfuld. Jeg ved jo ogsaa lige, hvordan hun plejer at blive behandlet, og hun har 

virkelig været saa sød imod mig. Fru Appel vil ogsaa gerne have hende over i mit Hjem, og 

det er virkelig en stor Tillid. Hun kender jo ikke Spor til Jer. Da jeg sagde, at Lotte nok 

skulde faa det godt, sagde hun: ”Ja, jeg kender saa meget til Dem, lille Leth, at jeg ved, De 
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maa have et godt Hjem, og hvis Deres Forældre ikke har noget imod det, vilde jeg ogsaa 

gerne, Lotte skulde lære en rigtig Bondegaard at kende.” Jeg tror virkelig ogsaa, det vilde 

blive til gensidig Glæde, for sød er Lotte, og det er kun hjemme, hun viser sig forkælet. Fru 

Appel er saa glad ved, at jeg har vant hende til at bestille lidt. Nu er det tit, hun af sig selv 

hjælper mig med at vaske op og sætte til Side! Det vilde jo ogsaa være mig til stor Glæde at 

have Lotte ovre hos mig, og en god Kammerat for Smaapigerne. Nu maa I tænke lidt over 

det, kære Far og Mor, og saa synes jeg næsten, Mor skulde skrive et Par Ord til Fru Appel. 

 

Her har været en Pastor Kring i Dag, som jeg synes vældig godt om. Forstanderen 

forestillede mig for ham. Alle de berømtheder jeg ser og lærer at kende herovre – der bliver 

nok at fortælle om hele Sommeren. I ved jo nok, det skal komme lidt efter lidt. 

 

Vi har sevfølgelig i Dag været nede og nikke til Sønderjyderne. Det bliver mærkeligt, naar 

den Grænse ikke er der mere, og Sønderjyderne vil have den udvisket saa meget som 

muligt, bl.a. ved at de 8 Sogne skal komme til Haderslev Amt, og saa til Gengæld nogle 

flere Sogne til Ribe. I Haderslev skal saa oprettes en Bispestol og Appel være Biskop! Det 

bliver der nu vist ikke noget af. Grænsen bliver vist ikke fri førend i Juli, men Elever herfra 

kan faa Pas og komme derned en Søndag. Der bliver stadig fortalt mig, at Niels Ebbesen 

Kloppenborg og jeg ligner hinanden som to Søskende . Det har snart mange sagt mig. (Han 

er alt andet end køn!!!) 

 

Jeg længes efter et langt Brev fra Far. Jeg savner dine ”populære Foredrag” og er slet ikke 

med i mange Ting, som da jeg var hjemme. Her disputerer vi stadig om Flensborg, men man 

kan da ikke andet end holde paa Folkenes Selvbestemmelsesret, skønt jeg i mit stille Sind 

beundrer dem, der tør holde paa Danmark til Dannevirke. 

 

Naa, nu er Ninni skam søvnig. Skriv snart! Jeg længes jo især efter at høre, hvad I mener 

om Lotte, og jeg ønsker saa inderlig, at jeg kunde faa Lov til at gøre lidt Gengæld overfor 

Forstanderens ved at vise hende ”schöne Langeland og Anneksgaarden”. Hun har sin Cykel 

med og vil som sagt ikke lave meget Spræl! 

 

De kærligste Hilsner til Jer alle sammen, men især I ”to gamle” fra Jeres 

 

Ninni. 
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Askov Højskole, 6. marts 1919. 

 

Kære Far og Mor! 

 

Mange, mange Tak for de sidste Breve og Blusen. I kan tro, jeg (og da ogsaa alle, der saa 

dem) blev begejstret for de smaa, søde Erantis. De kaldte mange gode Foraarsstemninger op 

i mig. Jeg kan saa tydeligt huske den Dag, jeg sad i Spisekammervinduet og saa ud paa 

Birken.  

 

Skønt jeg havde bestemt mig for ikke at ”rime” mere, holdt jeg mig ikke længere end til i 

Gaar, da leverede jeg en vældig ”Friskfyrvise”. Hvis den ikke bliver brændt, kan I jo se den, 

naar jeg kommer hjem. 

 

Angaaende Besmmelsen om Handelsskolen, holder jeg selvfølgelig fast ved den. Det er ikke 

saadan en Beslutning, der tages om. Jeg tænker at blive glad for den, og der er vist ikke 

noget, jeg egner mig særlig til, saa kan Christiansen længe nok sige, jeg er for god til en 

Kontorstol. Deri er vi enige, Far, at den Eksamen giver mig Lejlighed til at komme ud, og 

der er jo aldrig ret lang Arbejdstid, saa jeg faar Tid til min Læsning, mine Digte og Musik 

ved siden af. Ja, I vilde forbavses, hvis I saa, hvor meget der kører rundt imellem hinanden 

inde i min Hjerne. Hvis jeg en Gang faar Orden i det, saa - - - - - Men det gør jeg maaske 

aldrig. 

 

Glæder det dig ikke umaadelig, Mor, at jeg ligefrem er blevet ivrig til at sy? Mine Pudevaar 

er færdige (det var drøjt), og min røde Kjole er ogsaa lige ved at blive færdig, og den bliver 

sød. Jeg mangler kun at brodere den med hvide Grensting. Saa skal jeg sy en hvid 

Lærredsbluse. Hvis du har noget fint Lærred, der egner sig til det, vil jeg jo gerne have det, 

men jeg kan da ogsaa købe det her. Det var skam godt, du ikke tvang mig saa meget som 

Barn. Du fik jo ogsaa Ret, da du sagde, det kom nok. 

 

Jeg glæder mig meget til at komme hjem i Sommer, og kun i én Retning er jeg ked af det. 

Ved I slet ikke noget om, hvordan Valdemar har det? Min Samvittighed trykker mig somme 

Tider, men jeg kan kun sige til mig selv, at jeg ikke kunde handle anderledes. 

 

I Gaar var jeg ved saadan et morsomt Arbejde: Stryge Flag ud til Sønderjyderne. Af alle de 

Flag, der er strømmet ind til Fru Appel, var nogle af dem blevne meget krøllede, og Fru 

Appel bad mig saa stryge dem ud.  I Dag har jeg lagt Søm paa 40 Viskestykker, men nu i 

næste Uge skal vi til at vaske, saa bliver der ikke Tid til noget ekstra de næste 12 Dage. 

 

Fastelavns Mandag havde vi vældigt med Skuespil herovre.  Først spillede nogle Elever 

”Tre for én” – vældig kvikt og morsomt. Og saa spillede Lærerne med Fruer ”Familietvist”, 

og der var ligefrem Kunst med. Det gjorde jo ogsaa meget, at de havde fuldkomne Dragter, 

var sminkede og havde ypperlige Kulisser og Baggrunde. Her er ogsaa en Teatermaler 

mellem Eleverne og en Sminkør.Det var ligefrem en Kunstnydelse. Jeg savner ogsaa Teatret 

vældigt. 
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For nogle Dage siden var jeg i Vejen og hørte Jeppe Aakjær læse op af sine egne Værker. 

Det var jo ogsaa en Oplevelse. Han er jo en stor Mand. 

 

Jeg har haft et Par vældige Breve fra Dalgaard. Hun vil ogsaa gerne have mig til Aarhus, 

men jeg kan ikke sige, jeg bryder mig meget om hende – med alle de Herrebekendtskaber. 

Alene her er der 2 af Eleverne, der kender hende meget godt og har 3-4 Fotografier af 

hende. Nej, det er ikke efter min Smag, selv om hun er aldrig saa stor en Personlighed. 

 

Lotte er i København for Tiden, og vi savner hende alle sammen. Hun er meget glad ved 

udsigten til at kunde komme til Langeland til Sommer, men det er jo langtfra givet, det 

bliver til noget. Mor, du maa endelig komme, baade for min og for din egen Skyld, men 

naar nu Far har skreven, at han nok skal sende dig, skal det nok blive til noget. 

 

Naa, jeg skal hen til Time i Engelsk. Jeg haaber saa at have faaet det hele med og slutter 

med de kærligste Hilsner til Godtfred, Helga, Ellen, Sigrid og I to kære fra 

 

Ninni 

 

Tusind Tak for Brevet, Ellen! 
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Askov Højskole, 9. marts 1919 

 

 

Kære Mor! 

 

Naa, hvordan gaar det med Taalmodigheden? Det er nok ikke nemt at finde sig i at ligge i Sengen. 

Du maa endelig, hvis du kan taale det, skrive til mig, om hvordan du har det. Du kan tro, jeg længes 

hjemefter i Eftermiddag. Det vilde være rart at sidde inde ved din Seng. Jeg havde ogsaa saa meget 

at tale med dig om, og jeg skulde lave noget rart til dig (skønt jeg er vist snart dygtigere til at spise 

end til at lave det!! Ved du, hvad jeg længes knusende efter? En god Æggekage! Det har jeg ikke 

faaet i lange Tider.) Vi har det ellers vældig godt her om Søndagen, staar op Kl. 7½ og er i kirke 

hver anden Søndag Kl. 5 og Underholdning om Aftenen. Jeg har lige nu hørt et dejligt Foredrag af 

Dr. Marius. Vi sværmer nu ellers ikke saa meget for ham. Han er for lærd, og Eleverne ”pjekker” 

efter en større Maalestok. Men i Dag var han glimrende. Han gik ud fra H.C.Andersen og talte om 

Hjemmene, især Hjemmene paa Landet, og han sagde, at kun Bønderbørnene vilde forstaa ham, 

naar han talte om, hvordan man kommer til at holde af en bestemt Plet Jord, hvor ens Forfædre har 

arbejdet og levet maaske 2-300 aar. Og jeg forstod ham jo saa godt, og jeg tror, at alle vi fem Børn 

derhjemme hænger fast i Anneksgaarden, de smaa vel ubevidst endnu. Men jeg er sikker paa, at 

hvis Gaarden blev solgt, vilde vi føle os halvt hjemløse, om ogsaa du og Far skabte et Hjem andet 

Steds. 

Dr, Marius sagde bl.a. ogsaa: ”Naar jeg staar foran alle I unge, tænker jeg tit paa en Linie af ”Jeg 

kører frem - - ” nemlig ”paa Vejen mellem de tvende Hjem”. For saadan staar De jo næsten alle 

sammen. Ja, mange er vel endnu ikke kommen ud fra det første Hjem, men de fleste har det dog 

saadan, at De kun kommer til Deres Hjem som en kær Gæst, De er paa vej til det andet.”  

 

Saadan som han sagde det, kunde det kun gribe mig. Den lykkeligste Drøm er dog om sit eget 

Hjem, men for den, der – som jeg – har maattet opgive det, er det rart at vide, man har saadan et 

Hjem bag sig, hvor man ikke kommer som Gæst, men som et elsket Barn – ikke sandt, Mor, det tør 

jeg nok skrive? 

 

I Aftenvil jeg op til Diskussion om Ungdomsforeninger. Jeg trænger lidt til at faa noget mere at vide 

om deres Stilling Landet over. Ja, I maa være glade ved, jeg ikke bliver hjemme i længere Tid, for 

saa lavede jeg da Revolution i det skikkelige Skrøbeløv. 

 

Nu kom baade Dinna og Kr. Sørensen ind og holdt Fest. Det er et Par sjove Piger, rent 

uimodstaaelige, naar de er i det Humør. Den gamle Kr. S. danser rundt paa Gulvet og sætter sig 

midt i min Seng, saa jeg maatte hen at lette hende, og Dinna er forfærdelig sød. Vi har lige siddet og 

studeret  den dejlige ”Jeg kører frem gennem Straalefryd”. De vilde absolut have en Hilsen med 

underneden.    

Hav det saa rigtig godt, lille Mor. Og hils alle de andre, ogsaa Postens Kone, fra din 

Ninni. 

 

 

God Bedring og mange Hilsener fra Kristine Sørensen.(med stor, lidt kluntet skrift) 
 
Med Ønsket om snart at komme op sendes en kærlig Hilsen til Leths Mor, som jeg holder af gennem hende. Vi glæder os meget til at 

se Dem herovre. Dinna. (med lillebitte håndskrift) 
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Askov, 18. marts 1919 

 

Kære Mor! 

 

Lige siden jeg har faaet dit glimrende Brev, som jeg er dig meget taknemmelig for, har jeg tænkt at 

vilde skrive, men det kniber med Tiden, for du kan lige tro, at jeg er optaget. Her er jo meget 

Arbejde, mens vi vasker (vi bliver færdige med at stryge i Morgen), og vi har saa meget for i vor 

Fritid. 

I Søndags var det ogsaa Christiansens (”Kronprinsens”) Fødselsdag, og her var mange Fremmede 

om Aftenen. Om Eftermiddagen nød jeg den store Ære at være budt op til ham sammen med nogle 

af Lærerne med Familie og Dinna og Lotte. Det var interessant. Jeg har ogsaa for nylig været hos 

Signe en lille Tur. Hvor er det dog et prægtigt Hjem. Jeg føler mig helt glad, hver Gang jeg har 

været der. Jeg glæder mig til, I ogsaa faar lært Signe Schlosser at kende til Sommer. Hun er rigtig 

Typen paa en dansk Pige. 

Det glæder mig, at du allerede nu maa begynde at komme op, saa kan du vel snart blive kvik igen. 

Det har da ogsaa været en kedelig Tanke for mig, at du laa hjemme i Sengen. Men nu maa du da 

endelig være forsigtig, saa kan det være, du kan naa at din Jyllandstur – bare du dog kunde. Selv om 

dit Brev var aldrig saa godt (du ved ikke, hvor jeg satte Pris paa, at du skrev, jeg var en god 

Kammerat – netop Kammerat – i Arbejde, i Samtale og i lidt Løjer), saa savnede jeg dog Helgas 

Brev meget. Bed hende om at være mere barmhjertig end Godtfred og skrive, selvom jeg ikke faar 

skreven direkte. Jeg har jo mange at skrive til og ikke megen Tid. 

Hurra – ikke engang 1½ Maaned (42 Dage) til, saa slipper jeg ud af Trædemøllen! Aah, sikken en 

Fornemmelse, Mor. Og jeg ved dog saa godt, at jeg rimeligvis aldrig kommer til at opleve saa rig en 

Tid mere, men det skal skam gøre godt at komme til at rette Ryggen igen og blive ”fri Mand”. Der 

bliver holdt nøje Kontrol med os. Vi maa ikke saa meget som gaa til Vejen uden at spørge baade 

Fru Appel og Kristine Sørensen, og saa bliver jeg hellere hjemme, for det kan jeg ikke rigtig finde 

mig i. 

Jeg ved ikke, Mor, om jeg har fortalt dig min Plan? Fra den 1. til den 3. skal jeg være i Signes 

Hjem, det har jeg bestemt lovet, og saa rejser hun jo til Ryslinge. Saa er det min Agt at cykle vest 

paa til Esbjerg, og rimeligvis nord for Blaavandshuk, saadan at jeg rigtig kan faa Vesterhavet at se. 

Og jeg cykler saa lige tilbage igennem Askov og Fovslet. Det kan blive en herlig Tur, men den 

bliver vist ikke ret langvarig, for jeg tror nok, jeg kommer til at længes endnu mere hjem, naar først 

jeg slipper fri. Og saa har jeg jo en hel dejlig Sommer foran mig, inden jeg skal have alvorlig fat i 

Aarhus.Undskyld, lille Mor, jeg skriver saa meget om mig selv – det er jo det der ligger nærmest!! 

 

Udenfor falder Sneen saa tæt og lydløst. Det er saa pragtfuldt, skønt vi paa denne Tid hellere saa 

Regn. Men Fuglene synger rask væk, og saa kan vi jo ogsaa – vi, der staar i et Værelse med 

Centralvarme og ser gennem Vinduet. Man kommer uvilkaarlig til at synge: ”Giv Tid, giv Tid”. Ja, 

jeg glæder mig ogsaa til at komme hjem til Musik. Heldga og jeg maa til at spille lidt firhændig, og 

du, Ellen, Brylluppet i Kaana – nej, Venedig! 

Jeg har forsømt Forstanderens Foredrag for din Skyld i Aften, Mor. Hans er nu heller ikke saa 

værdifulde som Christansens, for mig da. Han savner maaske mit ”milde Ansigt”. Vi sidder 

sommetider og leer hinanden i Øjnene, mens han staar og taler. Vi kommer prægtig ud af det 

sammen. Desværre en vor Køkkenchef kommen tilbage efter sit 1½ Maaneds Rekrationsophold, og 

nu har vi det gamle Spektakel og Skælden igen. Længes efter at komme væk og hjem. 

 

Kærlig Hilsen og god Bedring; Mor, og mange Hilsner til Far, Godtfred, Helga, Ellen og særlig 

Tante Line og Sikke fra Jeres                      Ninni 
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Askov, Søndag 22. Marts 1919 

 

Kære lille Mor! 

Ja, egentlig er det jo slet ikke min Tur til at skrive (hvis man maa kalde det saa!), men Sagen er at 

jeg længes umaadelig efter at komme hjem.Aah, Søndagen er næsten ikke til at komme over. Nu er 

der da kun seks til! Der kan være uendelig tomt indeni mig saadan en Søndag Eftermiddag, men 

heldigvis ved jeg, jeg kan komme i Kirke Klokken fem, og det holder jeg saa meget af. Det er 

næsten som Juleaften i gamle Dage. Jeg længes meget efter at høre, hvordan du har det. Du maatte 

da nok have Tid til at skrive til mig nu, og det sidste Brev blev jeg skam glad ved. Du kan vel snart 

spadsere lidt om igen? 

Kristine Sørensen er rejst bort i disse Dage, og jeg er saa Oldfrue, og det er noget, der rigtig passer 

mig: At kunde spanke om inde i de dejlige Stuer og vande Blomster og forhandle med Fru Appel – 

vi har flere Gæster for Tiden. Jeg sad nede og læste Aviser, men saa kom Køkkenchefen, og saa 

forsvandt jeg. Det er det eneste Menneske, jeg hader. Hun skal ogsaa væk nu til Maj – heldigvis for 

de nye Pigers Skyld! 

Moster Sigrun var saa sød at sende mig et Billede af alle Børnene med en Hilsen forleden Dag. Nu 

har jeg jo heller ikke været derhenne siden September, og jeg kan ikke vide, om jeg faar en Dag fri i 

Paasken, men vil selvfølgelig ikke forlange det. 

Det er da morsomt, I faar indrettet Herreværelse i Spisekommeret, men Knægten bliver vel saa 

vigtig, saa man aldrig faar Lov at besøge ham. Det er skammelig, han gror saadan over mig. Men nu 

maa du ikke tage for galt fat paa nogen Ting, bitte Mor, for jeg er vant til at beatille noget, selv sy 

kan jeg hjælpe dig med. Du kan tro, jeg har lært at behandle en Maskine – har nemlig sømmet 

Gardiner til Elevværelser i Snesevis. Men jeg kan ikke sige, det morer mig. Men kære, hvor her 

bliver Halløj efter Paaske! Tredje Paaskedag skal vi vaske og være færdige om Lørdagen, og saa 

skal vi alle ud og gøre Værelser rene, og jeg skal passe det indvendige, puha, jeg vilde skam hellere 

ud, men det er jo altid lidt ”finere” at være inde. Men saa 1. Maj! De vil gerne have mig til at blive 

den første Uges tid, men nej: Ikke et Slag længere! Jeg tror, jeg med god Samvittighed kan sige, jeg 

har tilsat tilstrækkeligt af mit Livsmod og mine Kræfter her paa Askov, og jeg ved, at jeg fra første 

Færd havde den bedste Vilje til at gøre alt saa godt som muligt. Og er min Gerning saa ikke altid 

lige godt lykkedes, saa er det ikke og kan ikke være eneste min Skyld. Men mit Naturel passer ikke 

rigtig til dette Maskineri.          

Jeg kommer til at tænke paa Kr. Vad. Hun sagde i gaar til de tre Stuepiger: ”Jeg kan ikke forstaa, at 

I gamle Piger vil lade Jer kommandere af saadan en 18 Aars Tøs som Leth!” Det er jo ikke andet 

end til at grine af, for for det allerførste saa kommanderer jeg aldrig – det skal undgaas paa saadan 

et Sted – men den, der har det bedste Tag paa Arbejdet og er mest praktisk, skal have Lov et tale.. 

Men det lykkes hende sandelig ikke at sætte Splid imellem os, det kender mine Kammerater – uden 

Selvros – mig for godt til! 

Nu har jeg været i Kirken. Det var en god Gudstjeneste, for jeg kom ligesom et Stykke længere ind i 

mig selv. Men nu maa jeg skynde mig ned til Aftensbordet, og i Aften skal de have Kaffe inde i 

”Privaten”, som vi kalder det.Det gaar haardt til om Lørdagen – oppe Kl. 4½ og færdig Kl. 12 Nat, 

men saa sover vi jo til 7 næste Morgen. 

Nu sidder I og har det saa hyggeligt, og Helga spiller vel for Jer. Jeg synes ellers, de smaa har 

svigtet mig i deres Breve. Du maa meget undskylde den overmalede Konvolut, du fik sidste Gang. 

Jeg hader den Slags, men det ligner Agathe godt nok. 

Tusinde kærlige Hilsner til Jer alle 7 fra        Ninni 

 
Må jeg få Lov at tage et lille Hjørne til en Hilsen. Leth sidder i Søndagssolskin på sit Værelse og ved knap, om hun kan nænne at gå i 

Kirke. Her er dejligt, men bliver endnu bedre, når vi kommer hjem fra kirke. Mange Hilsner. Ser vi Dem snart? Deres hengivne 

Dinna    
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Askov, 4. April, 1919 

 

Kære Far og Mor! 

 

Min bedste Tak for Jeres kærlige Breve til mig. Jeg kommer ogsaa til at trænge mere og mere til 

dem, for den sidste Maaned er og vil blive streng. Hvis I vidste, hvor dødtræt jeg er i Aften, saa 

vilde I ynkes over mig. Saadan kunde jeg somme Tider være efter en lang Vaskedag hjemme, men 

dette gaar over mine Kræfter. Vi tager den nemlig i et Køre fra 5 eller 5½ til tidligst 8½ om 

Aftenen, og hvem kan i Længden holde til det? Fru Appel ved vist ikke, vi har det saa strengt, og 

Kr. Sørensen er selv saadan en Slider, saa hun ikke tænker, at vi unge ikke kan holde ud, men jeg 

tager mig sammen og bliver ved, saa længe jeg kan. Men aah, hvor jeg trænger til lidt Fred og Ro 

eller efter en lille Tur i det dejlige Vejr. Vi baade ruller, stryger og gør rent, foruden at det daglige 

skal passes. 

 

I Morgen kommer en Bestyrelse for et eller andet, og paa Søndag skal vi have ”Klem”. Det varer til 

Kl. 12. Har I ikke snart lidt ondt af det for mig, for I ved jo nok, at jeg ikke er ked af at bestille 

noget – men dette her - -  

 

Endnu mere nedtrykt blev jeg jo ved at høre, Mor ikke kommer herover, men jeg kan jo godt forstaa 

det. Stakkels lille Misse, vær god imod hende, Mor, hvis du kan. 

 

Hvor jeg dog trænger til at komme under et Hjems – og mit Hjems – Vinger. Jeg har det strengt i 

mere end én Retning og er saa glad og tryg ved at mærke, at I følger mig, ogsaa i Bøn, føler jeg. 

 

Jeg maa absolut i Seng nu. Det er jo Lørdag i Morgen. Hils det hele derhjemme: Skoven, 

Knopperne paa Kastanjetræerne og mit eget Jomfrubur, som jeg snart kommer hjem og gør 

hyggeligt. 

 

Du kan tro og vel ogsaa forstaa, Far, at jeg er meget økonomisk (du skulde f.Eks. bare se Agathe!) 

men jeg vil alligevel gerne benytte mig af dit gode Tilbud og bede dig sende en 25 eller 30 Kr. helst 

snart, saa slipper jeg for at gaa til Fru Appel. Du kan jo sætte 25 Øre Frimærker paa Konvolutten og 

skrive”Anbefalet”, saa gaar det ikke som sidst! Jeg er ved at strikke mig et Astrakans Sjal, men det 

koster ca. 10 Kr. 

 

Lad mig nu snart høre fra Jer igen, kære Far og Mor. Bare jeg dog - -  

 

Godnat fra Jeres egen Ninni 
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Askov, 13. April, 1919 

 

Kære Far og Mor! 

 

Hvor blev jeg glad for Fars Brev sidste Gang, ja, da ogsaa for Mors. Ogsaa Tak for Pengene. Paa 

den Maade er det let at tage imod Penge. 

Det er sandelig godt, det snart er 1. Maj, for dette her er skam strengt, og vi har jo det værste 

tilbage. Far har maaske Ret i, at mit sidste Brev var nedtrykt, men jeg er saa ”bundtræt”. Hele sidste 

Uge laa en af Stuepigerne med Halsbetændelse oppe paa Sygehuset, og vi andre 3 maatte saa dele 

hendes Arbejde imellem os foruden alt det andet, vi havde, men i Dag er hun da heldigvis hernede 

igen. 

Det er saadan et dejligt Søndagsvejr i Dag, og jeg har ogsaa tilbragt mine 2 Fritimer ude i Estrup 

Skov, ganske alene; det var vidunderligt. I Skibelund kommer der saa mange. Doktoren har ogsaa 

sagt, at jeg skal se og faa noget frisk Luft, men det kan jeg jo kun om Søndagen. Jeg lider nemlig en 

Del af nervøs Hovedpine, noget væmmeligt Stads. Men Doktoren sagde, at jeg skulde nok slippe af 

med det, naar jeg kom hjem til frisk Luft og lidt Ro. Det gælder saa bare om at holde ud. Et 

Lyspunkt i de sidste otte Dage har Holger Begtrup været. Han holder en Foredragsrække om 

Grundtvig, ganske brilliant. Jeg synes meget bedre om ham nu end i Sommer. Desværre har jeg kun 

haft Tid til at høre tre af hans Foredrag, men han er saa umaadelig venlig overfor mig, og somme 

Tider taler vi længe sammen. Nu rejser han i Morgen. 

Jeg mærker til min store Sorg, at jeg ikke mere kan skrive Breve, og jeg vilde endda gerne give lidt 

til Gengæld for de gode Breve, I har sendt i den sidste Tid.  

Gamle Pastor Teilmann er død i Fredags, fortalte Sygeplejersken. Hun er deroppe fra. Jeg synes, jeg 

ser ham tydelig for mig, som jeg saa ham sidst. Han har vel baade døbt, konfirmeret og viet Mor. 

 

Den 23. April, Forstanderens Fødselsdag, skal hele Skolen ned til Københoved til Kloppenborg og 

have Mad med, hvis vi kan faa Pas. Det kan sandelig blive interessant. For Resten siger 

Forstanderen, at det var godt, om Grænsen snart blev aaben, for Sønderjyderne begynder at blive 

paatrængende. Københavnerne er da ogsaa ved at være ked af dem, og Christiansen fortalte, at da 

han var dernede og holde Foredrag sidste Søndag, sad de og røg Cigarer næsten aallesammen, og de 

er jo ellers saa fænomenalt dyre dernede, og her bliver der samlet sammen i Masser til dem. Der er 

vist ikke saa lidt af den Slags, men - - der er jo Skyggesider ved alle Ting.  

 

Det havde været vældig rart at have faaet Mor herover. Hver Gang jeg i den senere Tid har set paa 

noget storslaaet, f. Eks. om Aftenen Lysene i Vamdrup, der ses saa tydeligt som en lang Lysrække, 

der glimter stærkt, saa har jeg tænkt: Det skal Mor se! Og naar jeg kommer hjem, har jeg heller 

ingen at tale med det om. Det var jo saadan en kedelig Tid, da Godtfred var her. 

Jeg sender snart min Violin og maaske lidt mere af det, jeg kan undvære. Ellers kan jeg ikke have 

det til Maj. Hvor bliver det morsomt at pakke, og selv om jeg har slidt vældigt paa mit Dagligtøj, 

saa er jeg sikker paa, at det pænere Tøj let kan blive fint igen ved Hjælp af Benzin og Strygejern. 

 

I Paasken skal I nok faa et langt og – haaber jeg – godt Brev. I skriver da ogsaa snart til mig? 

Haaber I har det godt alle 6. Lad endelig ikke Sigrid begynde for tidlig paa Skolen igen. Det, vi 

lærer derhenne i Skolen, kunde man – uden Forkundskaber – lære fra det 12. – 14. Aar. Hun naar 

det nok! 

 

Kærligst Hilsen – mest til I to – fra Jeres egen Ninni. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


