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Ekko fra 

Mor Dorthes mindebøger 
uddrag af breve



"Ekko"erne fortsætter fra de fire minde- og erindringsboger om vor 
elskede Mor-Dorte, og det vil de sikkert gøre længe endnu. Men jegkannok 
ikke fortsætte med at sende dem videre til slægt og venner.

Enkelte sætninger og uddrag må jeg dog nedfælde på papiret, før bre
vene går i glemmebogen eller forsvinder. Måske vil der om 100 år være én 
eller flere efterkommere, der vil glæde sig over at læse netop dette om 
deres tipoldemor.

Derfor disse sidste brevuddrag:

... Tusind tak for dine to sidste bøger om Dorthe. Jeg synes, det 
er et fantastisk arbejde, du har påtaget dig, og jeg er overbevist om, at 
de alle tre har været til stor velsignelse og opmuntring og inspiration for 
alle, som har fået dem i hænde. Hvor har I haft et rigt liv, og jeg synes, 
det er enestående, at du har opbevaret disse breve. Det ville nok have 
glædet Dorthe meget, om hun havde vidst, hvilken velsignelse - selv hendes 
død - er blevet os og så mange til del. Jeg glemmer aldrig den juleaften, 
jeg havde hos Jer. Træet var så nydeligt pyntet helt i sølv og hvidt, og 
middagen var så festlig med alle børnene ...

... "Til minde om mor" er virkelig god læsning - men "Breve før vort 
bryllup" er endnu bedre. Ikke alene er de i sig selv gode, de fortæller 
om kamp, sejr, vished om at finde Guds vilje hos et stort menneske, men de 
er opbyggelige, det vil sige, at de har noget at sige til dem, der læser 
c gui • « «

... Jeg tror, "Breve før vort bryllup" vil blive til endnu mere vel
signelse, fordi både Dorthe og du giver så meget af Jer selv - både af 
tvivl og glæde, af kamp og sejr, af bøn og bønhørelse - af livet med Gud. 
Det er altid det selvoplevede, der virker smittende og inspirerende ...

... Hjertelig tak for "Breve før vort bryllup", som jeg er meget glad 
for at eje. Disse breve fortjener at komme ud til en videre kreds, vi le
ver i en tid med materialisme, rodløshed, splittethed og vildledthed. Jeg 
tror, at Dorthes breve vil være en hjælp for læserne ved deres ærlighed og 
dybe afhængighed af Guds hjælp og vejledning ...

... Tak skal De have, fordi De sendte os "Breve før vort bryllup" og 
dermed igen som ved den forrige bog "Til minde om mor" har indlemmet os i 
Deres vennekreds. Vi får jo derved adgang til i mere end én forstand at 
se "indenfor". De kan i sandhed tale om "Den rige vandring" sammen med 
Deres Dorthe ...

... Tak for "Breve før vort bryllup". Jeg læste dem alle i ét stræk. 
De var så interessante og gode, at jsg måtte læse dem alle, før jeg lagde 
dem fra mig ...
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... Jeg fik lov at læse det skønne minde om Deres kære Dorthe, som 
jeg nogle gange har haft gode samtaler med. Ikke mindst har det sidste 
med "Uddrag af breve" været en stor berigende oplevelse, en understreg
ning af Guds førelse, når vi lytter og lyder ...

... Tak for den smukke mindebog, som jeg har læst med stor interesse. 
Det har nok været en stor oplevelse med englandsrejsen ...

... Hjertelig tak fordi De sendte også til mig "Uddrag af breve" om 
Dorthe. Hvor var det smukt og trosbekræftende at læse om, hvordan De fandt 
"Murphy", jeg deler Deres glæde derover med Dem. Og så ønsker jeg Dem og 
alle Deres et velsignet og godt nytår - levet i tillid til den Almægtiges 
vise og kærlige førelse dag for dag - til hver dags behov ...

... Deres kone har været et forunderligt menneske - "begavet" af Gud 
og derfor også blevet en velsignelse for Dem alle i Deres hjem. Deres kone 
kendte jo godt nok den menneskelige skrøbelighed, og netop derfor havde hun 
bestandig brug for at ty hen til Gud og Hans ord om den uforskyldte nåde. 
Det fremgår så tydeligt af de breve.

De skal have tak for, at De har villet tage os med "Indenfor" og få 
lov at følge Dem og Deres Dorthe på så bemærkelsesværdig en del af livs
vejen ...

... Hjertelig mange tak for "Breve før vort bryllup". Jeg er meget 
glad for bogen, jeg tror, den vil få en blivende betydning også for dem, 
som ikke har kendt Dorthe personlig. Dorthe var en god kammerat, som jeg 
altid med glæde vil tænke på, og ved læsningen af de to bøger er hun lige
som blevet mere levende. Endnu engang tak for "Breve før vort bryllup". 
Hvor er det et smukt omslag, fint og enkelt ...

... Og så siger jeg tak for bogen. Har læst den i eftermiddag og 
kan jo kun finde, at den - som alt i dit og Dorthes samliv - er et stort 
vidnesbyrd om tro og Guds førelse. I har i sandhed fra første færd "byg
get Jert hus på ordets klippegrund" ...

... Jeg må lige hurtig skrive og takke dig for den fantastisk fine 
bog, jeg modtog i går eftermiddags. Jeg er lykkelig for den og kommer at 
blade i den mange, mange gange, måske flere og flere gange, som årene går.

Jeg synes også, denne bog er nydelig gjort, og jeg tror, at især os 
børn værdsætter den meget, og vi er taknemlige for, at du deler disse pri
vate breve før Jert bryllup med os alle ...

... Mange tak for "Breve før vort bryllup", som jeg læste med stor 
interesse forleden aften. Lydighed trods modstand er det, der står frem 
som det, der gav mor kraft til at gå ind i den opgave, Gud viste hende. 
Og det er den lektie, som vi må lære for vores liv ...

Agnes Buxton skriver fra London:

... Vi havde en vidunderlig tid sammen med Murphy i går, og hvor vi 
dog snakkede om Dorthe og om de svundne glæder på Sankt Thomas Hospital. 
Murphy fortalte, at det var til mit hjem, hun tog Dorthe med om søndagene. 
Jeg husker engang, min mor snakkede om den søde danske pige, som måske vil 
tage til Indien.

Murphy var så glad for Jeres besøg og for den opmuntring, det var til 
hendes tro, at høre om de velsignelser, Gud har givet gennem det vidnesbyrd, 
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hun var for år tilbage.

Tak mest af alt, fordi I kom og besøgte os på grund af Jeres kære mor. 
Vi glædede os over fællesskabet og lovprisningen sammen ...

... Tusind tak for den dejlige bog om Dorthe, den er pragtfuld. Tak, 
fordi du tænkte på mig og dermed giver mig indblik i dit og Dorthes liv, 
som har været fuldt af solskin og forståelse ...

... Tak for brevsamlingen, der virker på mig som et vidnesbyrd om 
Guds velsignelse over menneskelivet, når det leves i tro på Ham og i tak 
til Ham, så bliver grundtonen i ens liv lidt efter lidt: "Min sjæl lov 
Herren og glem ikke alle Hans velgerninger". Guds veje er underfulde, lad 
os love Hans hellige navn ...

... Vi vil gerne sige dig en meget stor tak for de to bøger fra dit 
og Dorthes liv, du har sendt os. Det er en fornem gave, som vi sætter 
pris på. Ved at læse de.m får man jo meget at vide, som er ukendt for een, 
og gennem brevene har vi fornemmet det rige liv med Gud, som fra første 
færd har været bærekraften i Jeres liv sammen. En stor arv at give videre 
til næste slægtled ...

... Tak for begge de to smukke mindebøger, du så beredvilligt har 
givet mig. Selv om jeg endnu kun har læst en mindre del deraf, er jeg tak
nemlig for, at du også til mig har villet øse af Jeres livs rige skat af 
oplevelser og minder, og jeg glæder mig til lidt efter lidt at læse det 
altsammen ...

... Tak at også jeg fik lov til at få del i det vidnesbyrd, der kom
mer til udtryk gennem bogen "Til minde om mor" og nu fra "Breve før vort 
bryllup", som jeg nu i stilhed vil lade mig berige af ...

... Jeg var så glad for bogen "Til minde om mor". Jeg både lo og 
græd, da jeg læste den, og jeg synes, det er så absolut een af de smukke
ste erindringer, jeg nogensinde har læst ...

... Mange, mange tak for den tilsendte bog med brudstykker fra "Breve 
før vort bryllup" ...

... Vi siger mange tak for bogen "Breve før vort bryllup". Vi læste 
den med glæde og spænding (det er jo altid spændende, om prinsen vinder 
prinsessen). Vi synes også, at "Til minde om mor" bliver rigere ved at 
blive læst igen. Endnu engang siger vi tak for begge bøger ...

... Hjertelig tak for bogen med Dorthes breve. Jeg glæder mig til 
at læse den. Det er altid en gave at læse noget, der klart viser Guds ind
griben og førelse. Det er den slags, der giver tro, og det er nok ikke 
mindst derfor, at så mange har været taknemlige for den første bog ...

... Tak fordi du sendte mig "Breve før vort bryllup". Den har jeg 
også været meget glad for at få lov til at få del i. Det er vanskeligt 
helt klart at udtrykke, hvad det har betydet at læse disse breve - måske 
det allermest er den bekræftelse, jeg fik på, at et hus, der er bygget på 
klippen, skal stå, hvad der end sker. Jeg synes, det lyser så klart igen
nem det hele, at I byggede på den faste klippegrund, på Gud og Hans ord - 
og når man så nu ser tilbage på alle disse mange år, hvor der har været 
meget solskin, men hvor I også oplevede storme og regnskyl, så holdt fun- 
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damentet - til det klare vidnesbyrd, at Gud er til at stole på for alle os 
almindelige mennesker ...

... har læst bogen, og hvor er det stort, at Gud griber ind i vores 
liv, og at mennesker så er villig til at lyde Ham og gå, hvor Han viser 
vej, der bliver et menneske til stor velsignelse, hvad Dorthe er et vid
nesbyrd om ...

... Endnu engang tak for den smukke mindebog om Dorthe, den var bevæ
gende og berigende at læse ...

... Også tusind tak for heftet nr. 2 om Dorthe og alle Jeres spænden
de oplevelser. Tak for, at også vi har fået del deri. Det har jo været 
en vældig kamp og spænding og handlen i tro skridt for skridt, og det kan 
jo kun give tro og styrke troen hos de mange, du har glædet med minderne 
om Dorthe. Og man forstår jo, at det er helt i Dorthes ånd, at du har gi
vet hendes troskamp og mening med livet videre til andre. Vi er taknemlige 
for at lære Jer bedre at kende gennem læsningen. Tak igen ...

... Hvor må det være vidunderligt at beskæftige sig med minder af så 
høj karat, disse breve vidner jo om et menneske med en kristentro så in
derlig, ydmyg og stærk, ja, en personlighed med alvor, vilje og - indtil 
sygdommen meldte sig - en næsten grænseløs energi, et menneske, der gennem 
sit gudsforhold gav uendelig meget til sine omgivelser, i sandhed en Guds 
gave til et hjem ...

... Tak for den gode tanke at ville glæde mig med denne skønne, vel- 
skrevne mindebog om en god, kærlig og opofrende hustru og mor. Undskyld, 
jeg først får takket nu, men som jeg sagde, ville det nok vare længe, in
den jeg fik tid at læse denne bog grundig igennem.

Et minde for evigt har jeg om Dorthe. Vi kom i seng på vort fælles 
værelse og bad Fadervor sammen. Dorthe fortsatte alene med en lille bøn, 
som har fulgt mig siden: "Bed o Jesus, bed for mig".

Underlig nu, da jeg så læste i mindebogen om søndag den 27. juni 1971: 
"Mors bøn i aften var tak fra først til sidst ... og så sluttede hun med 
den bøn, hun de tusinder af gange har bedt med sine kære børn, inden de 
skulle sove: Bed o Jesus, bed for mig", jeg kom til at tudbrøle, det var 
jo mit bedste minde om Dorthe, som om jeg kunne høre hende bede den lille 
bøn for sine børn. Min mands mor havde også altid bedt den bøn med sine 
børn, og nu har jeg bedt den for mine børn og børnebørn, når de er her 
uden deres mor. Slægt skal følge slægters gang.

Jeg tror, jeg den gang syntes, det var modigt gjort af Dorthe at gif
te sig med en enkemand med fem børn, men med den uddannelse, hun havde bag 
sig, var hun jo moden og fortrolig med, hvad der ville kræves af hende. 
Hvis hun har haft mange overvejelser, følte hun alligevel, at Gud stod bag 
og ville hjælpe hende. Gud har jo en mening med alt, om vi ikke altid for
står det i øjeblikket.

De og Dorthe har haft et rigt liv sammen, en oplevelse at læse denne 
gode mindebog. Hvor har Dorthe skrevet mange dejlige breve til Jer alle 
og så alle de mange dejlige billeder af hjem, børn, familie og rejser, 
dejlige minder at se tilbage på ...

... Trofast kærlighed er en af de allerstørste gaver at modtage her 
på jorden, og at kunne give den er måske i grunden Guds bestemmelse med men
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nesker, men det er så sjældent, man oplever en sådan kærlighedens given og 
modtagen, derfor har Deres to minde- og brevsamlinger været en fin gave at 
få og en ny bekræftelse på, at "kærligheden hører aldrig op".

Tak, at også jeg har fået lov at dele lidt af denne rigdom, som det 
er at læse om og fra Deres kære hustru ...

... Jeg er så rørt og taknemlig over, at du har sendt mig "Breve før 
vort bryllup". Du kan være sikker på, at hendes breve vil være et stærkt 
budskab i Guds hånd til alle, som læser dem ...

... Må vi først af hjertet sige tusinde tak for bogen "Til minde om 
mor". Jeg er meget glad for bogen, har ofte læst i den i mine stille øje
blikke og glæder mig til, at vor lille datter, når hun bliver stor, selv 
kan læse den og forstå, hvor stort og godt et menneske faster Dorthe var 
for sine kære ...

... En hjertelig tak skal du have for den meget smukke bog. Ikke 
bare Jeres børn, også Jeres mange venner vil være taknemlige for, at du 
har bevaret den sjældne samling breve og det billede, du giver af Dorthe, 
og at du vil dele dem med os ...

... hun er så levende for mig, hendes stemme, hendes smil, jeg takker 
Gud for, at jeg fik lov til at kende Dorthe i de mange år. Jeg takker og
så mange gange for, at jeg fik lov til at få.bogen om Dorthe. Jeg må sige, 
det var en ny side, jeg lærte at kende, ved at hun så meget selv fortæller, 
det giver et dejligt billede af hende. Jeg har jo kun kendt hende som din 
kone, men gennem det altsammen mærker man en hjertevarme og omsorg. Ja, 
Dorthe var af Gud bestemt til at tage omsorg, og Han har så sandelig ført 
hende lige ud i det, både i sit familieliv sammen med dig, og hun kunne 
favne stort, også udover sin familie. Dorthe var et billede på, hvad Guds 
kraft i et menneske formår. Dorthe skånede aldrig sig selv, hvis hun kunne 
hjælpe og tage omsorg, jeg savner hende ...

... vi vil sende Jer mange tanker, for det er jo umuligt at tænke på 
julen uden at mindes Dorthe som hjertet i alle festlighederne ...

... I kærlighed og taknemlighed til vor himmelske Far for fællesska
bets glæde i mindet om Dorthe ...

... har lige gennemlæst sidste års julebilledhefte fra dig. Det og 
dit smukke mindeskrift har bevæget mig dybt og siger mig, at du - trods 
sorg og savn - må være en lykkelig mand ...

... Jeg tænker på vor kære Dorthe, som i dag for et år siden lukkede 
sine øjne, hvilken sorg, men også glæde, fordi vi vidste, hun gik bort med 
fred i sindet og et lysende eksempel for os andre. Hvor har vi meget at 
sige hende tak for ...

... Vi har bogen liggende her på bordet, det må være af stor betyd
ning for Deres børn, familie og venner at have et sådant minde. Tak for, 
at vi måtte være med i kredsen ...

... Hjertelig tak fordi De tænkte på mig med den smukke bog og alle 
de gode billeder - hvoraf jeg genkender nogle af dem, jeg var sammen med 
i England - også Deres søde kone. Endnu engang tak ...
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... Jeg er så glad for, at jeg lærte fru Dorthe at kende. De første 
gange ved to festlige bryllupper. Men allermest har jeg lært Deres hustru 
at kende igennem mindebogen og nu sidst igennem "Breve før vort Bryllup". 
Tak, at også jeg fik lov at få dem i eje, jeg er meget taknemlig derfor ...

... Tak for alt, hvad du har delagtiggjort os i i det forløbne år -
nu sidst brevene før Jert bryllup. Det er en stor tillid, du dermed har
vist os - og en rigdom for os ...

... Rigtig mange tak for den smukke bog om Dorthe. Den mindede mig
om de hyggelige timer, vi har haft i Jert smukke hjem, der i så høj grad
vidnede om Dorthes dygtighed ...

... Inderlig tak for Dorthes mindebog. Du gjorde mig meget glad ved 
at give mig bogen. Jeg har læst den med stor glæde, den er meget trosgi
vende, og jeg er taknemlig for at eje den ...

... Tak for Uddrag af breve, som jeg modtog i dag. Det har gjort 
dybt indtryk på mig at læse de to første bøger - hvor har Dorthe været et 
dejligt menneske, man føler sig så fattig, når man læser om hendes person
lighed. Savnet af hende må være stort, og jeg beundrer, at De har haft 
styrke til at sætte hende dette minde så kort efter hendes død ...

... dernæst vil jeg sige dig rigtig hjertelig tak for bogen "Til min
de om mor". Jeg gik straks i gang med den, og jeg må sige, at det har væ
ret en glæde for mig og en oplevelse at læse den. At lære Dorthe at kende
efter at hun ikke er her mere ...

... Tak for den dejlige bog, har lige i hast læst den igennem, men 
glæder mig til at fordybe mig i den. Hvor er det skønt at læse om menne
sker, der så helt giver sig over til Gud og lader sig bruge af Ham, hvor 
har jeg meget at lære ...

... Tusinde tak for de tilsendte to inspirerende værker, som det har 
glædet os meget at læse, samtidig med, at de har beriget os ...

... Tak for bogen om Dorthe, som jeg flere gange har læst og hver gang 
glædet mig over at få dette nye indtryk af, hvor stor din kærlighed til hen
de er ...

... Min hjerteligste tak for det dejlige minde du gav mig om din kære 
Dorthe, hvor var det dog vidunderligt og berigende at læse, hvor har I haft 
et rigt liv, som nok er værd at mindes. Hvor må det også være dejligt for 
børnene at se den trosstyrke, som deres mor har haft, ja, der er meget til 
eftertanke for os andre at lære og bede om, at vi alle må være himmellys ...

... Jeg vil gerne takke dig meget for de smukke bøger, du sendte her
over, jeg har haft megen glæde af at læse dem ...

... Tak for det sidst tilsendte. For os har det været en god oplevel
se at læse alt det, De har sendt os. Vi føler os i godt selskab, når vi 
læser disse breve og beretninger. Vor bedste tak, fordi De har villet tage 
os med i den verden, der har været Deres. Vi er glade, fordi vi har lært 
fru Rasmussen dybere at kende ...

... Tak for bogen, du sendte mig. Jeg har læst den med interesse. 
Jeg vil senere læse den igen ...
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... Hundrede gange tak for bøgerne, det er en rigdom så stor ...

... Det har været en stor oplevelse at læse din bog om Dorthe. Tak, 
at vi fik lov at se den. Hvor har I haft et rigt liv. Der er meget at 
være taknemlig for midt i savnet over at have mistet hende ...

... Jeg har jo læst din bog "Breve før vort bryllup" og er meget glad 
for at have lært Jer begge så godt at kende. Det har været til meget stor 
inspiration, og når du læser dette på et-årsdagen for Dorthes død, så skal 
du vide, at det har givet os en dybere forståelse af, hvad du har mistet
• • •

... Overvældet er jeg, at du også lod mig få tredie del af din minde
trilogi, jeg takker dig hjerteligt. Der er meget at hente, og jeg glæder 
mig til at læse den i julestilheden ...

... Vi blev meget glade for at modtage den smukke bog om Dorthe, vi 
har kigget lidt deri, men glæder os til rigtig at læse den i julen ...

... Rigtig hjertens tak for bogen om din kære Dorthe. "Ja, så rigt 
kan livet leves". Tak, at vi også måtte være med i denne venneflok. Vi 
skal nok sørge for, at bogen bliver brugt som en levende ting, så Dorthes 
liv fortsat må bære frugt og bringe glæde. En skøn evne har det også væ
ret at kunne fæstne dette til papiret på en god og fin måde. Dette arbej
de har sikkert forkortet det første år uden Dorthe og givet en vis form 
for samvær ...

... Hjertelig tak for de store gaver, du har sendt os i form af brev
samlingen efter Dorthe. Hvor de dog udstråler kærlighed, tro og nyt liv
• 4 •

... Tak for mindebogen, vi kigger ofte i den. Det er dog en vidunder
lig erindringsbog for dig og din familie. Særlig ved at betragte billeder
ne ser man, hvordan den store familie lever i harmoni. Det må have været 
et stort arbejde i din alder. Men jeg tror, du har været glad for at være 
beskæftiget dermed ...

... Tak for Jeres venskab. Den, der taler, sår - den, der lytter, hø
ster - jeg har ofte lyttet hos Jer ...

... Tusind tak for bøgerne. Vi vil alle savne hende. Velsignet være 
hendes minde ...

... Længe har jeg skullet skrive og takke dig for mindeskriftet om 
din kone. Vi har begge været meget betaget af at læse det ...

... Hjertelig tak for endnu en mindebog om tante Dorthe. Den glæder 
vi os til at læse. Vi har haft så megen glæde af den første ...

... Hjertelig tak for "Breve før vort bryllup". Det er dejligt at 
læse, hvor stor en hjælp det er at lægge sit liv i Guds hånd ...

... Tak for den smukke bog, jeg har allerede læst den. Vi er glade 
for begge bøgerne om Dorthe - vi er næsten kommet på fornavn med hende ved 
at læse dem - og man får en stærk følelse af den rige velsignelse, der fly
der af at være under Guds førelse og adlyde den, både for hende selv, hen
des nærmeste og hele omgangskredsen. Det var en god ide at udgive de bøger, 
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det har glædet og beriget mange og også os, vi har haft meget ud af at læse 
dem ...

... Vi var så taknemlig for bogen, du sendte os om Dorthe. Vi både 
lo og græd, da vi læste den, og jeg må sige, at det er det smukkeste minde, 
jeg nogensinde har læst om en person, fordi du gjorde Dorthe så lyslevende 
for os, mange tak ...

... Tak for den sidste fine bogi Vi glæder os til at fordybe os i den 
i julen ...

... Først en varm tak for mindebogen, som jeg med glæde har modtaget. 
Jeg har læst den et par gange for at fordybe mig i den. Denne bog er som 
en virkelig kærlighedshistorie, hvor man ser Guds ledende hånd over menne
skers liv, nu, da alle gode ting som hjem og religion undervurderes og hå
nes, er det af stor værdi at kunne berette om familieliv og tro.

Jeg mindes de mange samtaler med Dorthe, da vi diskuterede vigtige 
livsspørgsmål. Hun havde virkelig hjertevarme for alt menneskeligt, der
for er jeg meget glad for, at du ville sende denne bog - også til mig ...

... Jeg må takke Dem for den seværdige og kærlighedsfulde familiebog, 
den er usigelig skøn ...

... Hjertelig tak for bøgerne-om Dorthe, jeg glæder mig til bogen om 
dig selv ...

... Med ønsket om en jul i gode minder og et nytår i varme erindrin
ger takker jeg for uddraget af smukke breve og oplevelser ...

... Hjertelig tak for den nye mindebog om Dorthe. Jeg har læst den - 
og har lært mere om hende, end jeg vidste ...

... Det har været en stor glæde og inspiration at læse bogen om Dor
the. Det er som om, jeg kender Jer alle meget bedre. Mange ting kunne 
nævnes, men oplevelsen af Jeres bryllupsrejse er skrevet, så man synes, 
man selv er med. Det gælder også mange af familiefesterne og jo ikke 
mindst om Bakkehuset i Thise Bakker. Tak fordi du deler ud både af glæ
der og sorger. Det er nok på den måde, man lever et nyt liv ...

... Hjertelig tak for bogen "Uddrag af breve". Jeg synes, at det er 
tre interessante bøger med godt og lødigt indhold. Det var da godt, at 
din datters energi resulterede i, at I fik fat i Miss Forster. Man får 
det indtryk, at hun er en meget intelligent og kultiveret dame. Det skal 
nok have været rart og opbyggeligt at besøge hende.

Jeg tror, at det ville have glædet Dorthes mor og faster Maren, hvis 
de havde levet da at læse bøgerne. Dorthes far ville nok helst have dem 
læst højt, for han var ikke så læsende ...

... Jeg burde forlængst have skrevet og takket for det harmoniske 
mindehæfte om din herlige Dorthe, som også vi holdt af ...

... I bogen "Til minde om mor" står der tre ord, som passede på hele 
Dorthes liv: "Jeg er parat". Tak for bogen, du sendte mig, "Uddrag af bre
ve", jeg fik den kl. 11 og begyndte at læse den med det samme og holdt ikke 
op, før den var læst til ende ...
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... Tak for bogen, hvor har gode minder meget at betyde ...

... Dorthe var et lysende eksempel for os andre, hvor har vi meget 
at sige hende tak for ...

... Selvfølgelig forstår vi, at Dorthe må være et stort savn for dig. 
Hvordan kunne det blive anderledes. På den anden side kan vi jo se - bl. 
a. i brevene - hvor meget, der må leve videre, og da er sorg ikke sorg, 
men liv ...

... Mange tak for den smukke mindebog, som jeg er taknemlig og glad 
for at få. Jeg glæder mig til at læse den ...

... Rigtig mange tak for "Uddrag af breve". Jeg ser også her, hvor 
elskelig en hustru, De har haft ...

... Vi følte så rigtigt og så naturligt, at Ellen og Kajs lille pige 
hedder Dorthe. En ny lille Dorthe i familien ...

... Tak for "Uddrag af breve", som jeg har læst og takker dig for, 
det virker jo som forkyndelse for mange mennesker gennem brevene, det må 
være en velsignelse for dig ...

... Vi siger Dem tak for "Uddrag af breve". Jeg forstår godt, De 
har fortsat med at skrive om Deres hustru, for det er et arbejde af ånde
lig art, og det bliver man aldrig færdig med, det er netop det vidunder
lige. Vi kan se på bogen med alle brevene, at De er en mand, der er om
givet af en stor vennekreds. Endnu engang tak for, at De tænker på os ...

... Allerførst siger jeg hjertelig tak for bogen "Uddrag af breve". 
Jeg læste den samme dag og kan kun sige, at den var til stor berigelse 
for mig, som den sikkert vil være det til enhver, du har skænket denne 
gave. Det har været en vidunderlig oplevelse for dig og dine børn efter 
alle disse år at knytte bånd og møde Dorthes prægtige ungdomsveninde. Og 
du fortæller så levende, ret ud af dit glade og taknemlige hjerte, tak for 
det ...

... Tak for bogen om Dorthe, som er og som har været mig til megen 
hjælp og glæde ...

... En hjertelig tak for den gode bog med alle takkebreve, det var 
helt overvældende. Jeg har grædt og læst det hele ...

... Rigtig mange tak, fordi du sendte "Uddrag af breve" også til mig. 
Jeg ser deraf, hvor mange, der ligesom jeg selv, har været umådelig glade
for at læse bogen om Dorthe og familie, og det er en håndbog, når jeg træn
ger på forskellig måde til støtte i dagliglivet og en opmuntring da at tage
den og læse netop det, jeg har brug for ...

... Mange tak for den sidste bog, jeg er meget glad for at eje dem 
alle tre og vil af og til vende tilbage til dem og hente opmuntring og glæ
de ...

... der var jo røre i hele Jebjerg by, da De skulle giftes med den 
kønne frøken Østergård, men det endte jo så godt, og gamle fru Marie Øster
gård sagde alt godt om Dem ...
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... Hjertelig*^or den dejlige bog med Jeres brevveksling i året 1932. 
Det har interesseret mig meget at læse om Guds forunderlige førelse med Jer, 
som i alle måder blev til så uendelig stor glæde og velsignelse gennem de 
mange år ...

... Brevene er et stærkt vidnesbyrd om tro og kærlighed. Hvor er det 
godt, at I har gemt alle Jeres breve, der fortæller om Jeres liv og hæn
delser. For uden det skrevne ville erindringen nok ikke række til alle de 
små ting, som er med til at gøre det altsammen til et stort og smukt hele• • •

Det var os en glæde at læse erindringsbogen, og det var meget in
teressant . •.

... Tak for heftet, som du gav mig, og som jeg læste med berigelse 
samme aften ...

... Rigtig hjertens tak, at vi også må være med i vennekredsen, der 
modtager "Uddrag af breve". Vi føler os styrket, beriget og bekræftet i 
dette, "Gud kan og Gud vil". Det er jo helt vidunderligt, at du virkelig 
i din høje alder får denne glæde at møde Margaret og gennem det kristne 
fællesskab genopleve noget af det bedste af Dorthes ungdom ...

... Når jeg står ved Dorthes grav, er jeg altid fuld af tak, men der 
kommer også altid en stor længsel efter hende op i mig. Hun opmuntrede 
altid, når man ind imellem var kørt fast. Men hun viste os jo, hvor hun 
fik sit overskud og sin omsorg fra, og der må jeg så hen, og der går jeg 
hen.

Dorthes løb er tilendebragt, nu behøver hun "aldrig mere at bæve for 
muligheden af en syndig lyst". - "Hun har fuldkommet løbet og bevaret tro
en". Nu er hun i Guds lys, hvor "der ikke er sorg ej heller skrig ej hel
ler pine". Derfor fyldes mit sind med en varme og en tak. Så er det blot 
for os at gøre Guds vilje, og det betyder: leve Hans kærlighed. Det var 
jo det, Dorthe gjorde. Derfor blev hun så meget for os og til det, Gud 
havde bestemt hende til, derfor blev alt så herligt udfoldet i hende ...

... Jeg har vist ikke rigtig fået sagt tak for "Uddrag af breve" - 
men jeg er meget glad for bogen og siger hjertelig tak for den. - Det er 
dejligt en gang imellem at få lov at læse noget godt og positivt som en 
slags modvægt mod alt det negative, man får gennem presse og aviser ...

... Mindebogen om Dorthe læser jeg om og om igen ...

... Tusind, tusind tak for dine to bøger med de dejlige breve, som 
begge kom os i hænde lige før jul. Hvor er det pænt af dig at indlemme 
mig i din store venneskare - og at du ikke glemmer os heroppe. Vi har jo 
fulgt dig og Dorthe gennem mange år. Dine bøger er alle blevet mig så kære, 
dog allermest "Til minde om mor", men i dem alle er der så meget af Gud be
åndet, og troen på vor Herre Kristus bliver så levende i mig. Tak og atter 
t ak ...

... Hvor skylder jeg dig mange tak, også for den sidste bog om Dorthe, 
du sendte mig. Den kan man ikke blive færdig med at læse, men for mig er 
det uforståeligt, at Dorthe ikke er mere ...
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... Jeg har med stor glæde læst den sidste smukke hilsen, jeg modtog 
fra Dem før jul, "Uddrag af breve". Alt hvad De har skrevet om fru Dorthe 
er gennemtrængt af en ædel, stærk og inderlig dyb kærlighed mellem to men
nesker. Min oprigtige tak til Dem for de gode bøger - jeg har gentagne 
gange kigget i den første bog, den er så lys og lykkelig ...

... Tak igen for bøgerne, det har sikkert været en stor hjælp for dig 
at skrive og samle de tre bøger om Dorthe - også alt billedmaterialet ...

... Den første bog læser jeg brudstykker af om og om igen, den er en 
stor inspiration, når alt synes tungt ...

... Bøgerne er forlængst læst, tak, fordi De delagtiggør os i Deres 
mest værdifulde oplevelser med fru Dorthe. Det har betydet meget for os 
at læse dem og lære Fru Dorthes mangfoldige gode sider og fine indstilling 
at kende. Hvor har hun dog haft af overskud til både hele sin store fami
lie og til alle de mennesker, hun kom i berøring med ...

... Hjertelig tak for "Breve før vort bryllup". Der er så megen tro 
og kærlighed gemt i dette hefte, og det må have bragt dig tilbage i årene 
med alle disse kære minder. Endnu engang tak, fordi du atter tænkte på os 
og delagtiggjorde os i den rigdom af minder om Dorthe ...

... Også en varm tak for det smukke minde om Dorthe, du igen har sam
let, hvilke vidunderlige minder at have på tryk ...

... Hjertens tak for "Breve før vort bryllup", det giver hele Dorthes 
baggrund - hendes kampe og anfægtelser. Ved dine bøger har vi jo set inden
for i Jeres liv, det har fundet genklang i vore sind, skabt glæde i vore 
hjerter og bekræftet os i troen på, at så rigt kan livet leves ...

... Du skal have tak for mindebøgerne om Dorthe, du kan tro, jeg har 
læst hvert ord, men kan jo knapt fatte, at Dorthe ikke er mere, men hun 
har efterladt sig mange gode minder ...

... Du kalder bogen om "mor" for en mindebog, og det er den i aller
højeste grad. - Det har glædet mig meget at læse dit forord til mindebogen. 
Jeg synes at kunne forstå, at det er sandt, hvad du skriver, og derfor vir
ker det også så opbyggende til en begyndelse. Og man bliver ikke skuffet
• * •

... I 1936 ringede jeg på døren til Jeres hjem på Ole Borchsvej i Val
by. Jeg kendte Jer slet ikke, men havde fået at vide, at konen der kendte 
en måde, hvorved et menneske kunne komme til tro på Gud. "Lad os gå oven
på" sagde Dorthe, "der er mere ro". Efter en times samtale bøjede vi vore 
knæ i bøn og overgivelse til Gud ...

... For to år siden sad vi i Canada og læste Deres meget fine og smuk
ke bog om Deres hustru ...

... Hvor har Gud været med dig og Dorthe, ingen har I mistet, men bør
nenes kære mor måtte hjem til Gud. Dorthe, vores allesammens, hvor har vi 
meget at sige hende tak for, hun har lært os at bøje vore knæ og bede til 
Gud ...
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... I åbnede jeres hjem for mig, dengang jeg kom til København. Jeg 
har mange gode minder fra Ole Borchs Vej. Jeg tænker ofte på Dorthe, hun 
var et rigt menneske ...

... Hvor ville jeg gerne have sagt meget til Dorthe og i særdeleshed 
en stor tak for hendes liv og færden her på jorden, det har ført mig og 
mange andre ind til Gud. Hun har været et lysende eksempel for os, som 
kendte hende ...

... Hver eneste gang, jeg kører forbi huset på Ole Borchs Vej, vil 
jeg tænke på Dem, Deres hustru og børn og på alt, hvad der har været af 
levende glæde i kristen harmoni og fællesskab. Jeg kan levende sætte mig 
ind i, hvor stort savnet må være for Dem og hele Deres familie over at have 
mistet en så vidunderlig hustru og moder ...

... Vi har glædet os over at læse om Dorthe og føler det som et stort 
privilegium at være blandt dem, der får mindebogen. Dorthe var en usædvan
lig kvinde med et stort og varmt hjerte og med en kampånd. Hendes minde 
er en stor inspiration for os og for mange andre ...

... Da Dorthe hørte, at engelsk-lærerinden havde mistet sin mor og 
var langt nede i sorg og savn, og at hun af lægen var tilrådet at rejse til 
Norge, tilbød Dorthe straks at låne hende sit skiudstyr. Det var med den 
allerstørste glæde, Dorthe pakkede sin fine grønne skidragt i en kuffert 
og overlod den til engelsk-lærerinden, sådan var Dorthe ...

... Jeg forstår så godt, at Dorthe har efterladt et dybt, dybt savn 
efter de mange lykkelige og begivenhedsrige år, I havde sammen, hvor I un
der Guds førelse og vejledning byggede et hjem op, der blev til rig velsig
nelse for slægt og mange venner, fordi der altid var plads, selv om famili
en var stor. Men selv et dybtfølt savn kan være en stor gave og en stor 
velsignelse, når savnet, som i dit tilfælde dækker over så mange lyse og 
dejlige minder, som giver glæde og inspiration til fortsat at gøre et ar
bejde i den Herres tjeneste, hvorfra også Dorthe hentede kraft og styrke 
til de opgaver, der blev hende betroet at udføre, medens hun var iblandt
OS • • •

******

Talrige understregninger med rødt i Dorthes slidte bibel fortæller 
lidt om, hvor hun havde sin kærlighed og omsorg fra, og på omslagets ind
vendige side er fastklæbet følgende salmevers af Brorson:

Jesus, det er mer end meget,
at jeg dig til gave fik, 
tag mit hjerte som dit eget, 
sæt det ret i stil og skik, 
at det altid frisk og mildt 
råber: Jesus, som du vilt!

Dorthe er så ofte af andre omtalt som et stort menneske, og det var 
hun, men ikke i sig selv og ikke i egen kraft og formåen. Hvad hun var,
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det var hun i Gud og i Hans kærlighed og af Hans nåde. Hun blev et udvalgt 
redskab i Guds hånd fra det øjeblik, da hun i England i 1931 sagde ja til 
Gud og til Hans bestemmelse med hende.

For Dorthe blev de linier en realitet, som står under salmeverset i 
hendes bibel:

Ej søger hos mig selv jeg hjælpen mer, 
nej, op til dig, mit hjertes ven, jeg ser, 
din kærlighed, den gør mig tryg og stærk, 
fuldfør i mig nu selv dit eget værk.

Velsignet være Dorthes minde.

GUD ALENE ÆREN.

Hellerup, den 1. april 1975»

Hilmar Rasmussen.


