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„Gårdmandsdatteren
”
ekko uddrag af breve

"GÅRDMANDSDATTEREN"S EKKO

Det har været mig en glæde at forære slægts- og mindebogen: "Gård
mandsdatteren" til familie og venner, men det har været en endnu større
glæde og oplevelse at modtage breve med tak derfor og allermest med bevi
ser på, hvor afholdt vor elskede Dorthe var - såvel i familien som blandt
venner og bekendte.
I talrige breve kom mange nye oplysninger og karaktertræk frem, som
gør billedet af hende endnu mere skønt og levende og får mig til - mere
end nogen sinde - at takke Gud for den gave, det var den 10. juli 1932,
da hun blev vor mor, og aldrig kan jeg takke nok for, hvad Gud gav os i
hende gennem næsten 40 år.

Jeg står også i dyb taknemlighedsgæld til hendes familie og slægt,
til hendes skolekammerater og til hendes mange, mange venner for al kær
lighed imod hende - tak af hele mit hjerte.
Og nu - tak og atter tak for hvert eneste brev og for hver en kær
lig tanke deri*, hvor har det været mig en opmuntring og hjælp i savnet
af min elskede Dorthe.

For hendes efterkommeres skyld ønsker jeg at bevare enkelte uddrag
af disse mange breve, og selv om nogle kan synes at være gentagelser, så
er det også med til at bekræfte et samstemmende minde om en "Gårdmands
datter", men først og fremmest om mennesket og personligheden DORTHE.

***
For delvis at illustrere, hvor stor og omfattende Dorthes familieog vennekreds er, anføres ved brevuddragene - ikke navne, men benævnel
ser, f. eks.: Fætter, slægtning, nevø, veninde, skolekammerat, fhv. hus
assistent, ørelæge o.s.v.

***
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Svigerinde: ... Tusind tak for den dejlige bog, som vi modtog i
dag. Det er en stor gave, du dermed giver familien, og jeg glæder mig
meget til at læse den igennem i julen første gang. Det er en bog, som
vi ofte vil tage frem i årene fremover, så længe vi får lov til at leve.
Jeg tror også, den vil komme til at betyde meget for de unge i slægten takket være det store arbejde, du har lagt i den,og især takket være
Dorthe, det er jo også hendes gave til os ...

Slægtning: ... Mange tak for slægtsbogen, den vil jeg rigtig nyde
at læse i julen ...
Kusine: ... Rigtig mange tak for de to bøger, du har givet mig.
Den første (Til minde om mor) har været en stor og skøn oplevelse for
mig at læse, den har givet mig meget til eftertanke ...

Datter: ... Tak for den herlige bog om kære mor, som jeg ikke så
sjældent tænker på. Jeg kan sidde i flere minutter og stirre på bare
et billede, netop fordi det er éns egen slægt. Tak skal du have, far.

Veninde: ... Jeg siger tusind tak for bogen, du kan tro, jeg læ
ser den med glæde ...

Kusine: ... Allerførst vil jeg sige dig tak for den modtagne bog,
som jeg synes er meget interessant og indholdsrig. Hvor er billederne
gode! Hvor må du have haft et stort arbejde med at få bogens indhold i
orden. Tak for din energi og omsorg for bogen. Det er interessant at
læse skødet til Christian Degn. Oldefar må selv have drevet gården fra
1855, boet på den fra 1861 til hans død i 1881. Men Christian Degn har
haft den fra 1868. Jeg har været noget træt i den sidste tid, men "Gård
mandsdatteren" gik jeg straks igang med ...
Kusine: ... Rigtig hjertelig tak for bogen, den er jeg meget glad
for, kan du tro. Hvor er der mange dejlige billeder, jeg kender så godt
som dem alle. Mange, mange tak for det smukke billede af min mor, ved
synet deraf stod tårerne i mine øjne. Godt nok har vi det selv, men at
du med så smukt et billede fremhævede Dorthes faster, min mor, kan jeg
ikke uden sige dig tak for. Jeg har allerede set bogen igennem, men
skal hygge mig med den i julen ...

Datter: ... Tusind tak for bogen om mor, den blev jeg meget glad
for og glæder mig til i julen at sætte mig i fred og ro for at læse den

•••

»Engbjerggård" ca. år 1910 — Dorthe yderst til højre

Jebjerg skole ca. år 1912 — Dorthe i midterste række nr. 12 fra højre
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Portrætmaleren: ... Tak for den gode bog om Deres kones slægt og
opvækst, jeg har allerede set de gode billeder, den er udstyret med. Ja,
"mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring", og dem har
De en evne til at dykke ned i og få noget godt og interessant ud af til
glæde for hver den, der får del i dem - ikke mindst slægtens efterkomme
re ...

Norsk slægtning: ... Jeg har nu igen modtaget en mindebog om vor
kære Dorthe, og det er med stor vemod, jeg tænker på, at hun skulle for
lade os så tidligt. Hjertelig tak for den interessante bog, skal læse
den med glæde ...
Kunstmaleren: ...Mange tak for den gode ungdomsbog, min kone har
allerede læst nogle brudstykker bl. a., da den unge Dorthe tog tegnebo
gen op af faderens lomme og betalte håndværkerne. Faderen blev afvæbnet
af det unge mod ...
Venner: ... Du skal have tusind tak for den stadig lige dejlige
bog om Dorthe. Du har givet minderne om en kærlig hustru og mor videre
til kommende slægter. Hvor er hun dog kær, den nye lille Dorthe ...
Sallingboer: ... Mange tusind tak for den dejlige bog, den er vi
meget glade for ...

Slægtninge:
og mindebog. Den
get stort arbejde
vi er overbeviste
t at ...

... Vi vil gerne takke Dem for den interessante slægtssupplerer den første bog ganske fortræffeligt. Et me
må det have været at samle alle disse oplysninger, men
om, at familie og slægt vil påskønne det smukke resul-

Præsten: ... Modtag megen tak for bogen til mig. Du bereder der
ved mig og mange andre en glæde, og du selv får en stor glæde derved.
Det er også for din slægt et værdifuldt arbejde ...
Venner: ... Hjertelig tak for bogen om Dorthes barndom og ungdom.
Hvor smukt af dig også at give os sådan en værdifuld gave ...

Venner: ... Vi blev meget glade over at modtage Deres bog "Gård
mandsdatteren". Især er vi glade over, at den omhandler Deres kære
Dorthes liv. Vi taler ofte om, at vi er glade for, at vi fik lov at
møde hende ...

Skolekammerat: ... Mange tak for bogen, jeg fik til jul. Jeg ville
vente med at skrive, til jeg havde fået læst om Dorthes familie. Det må
have været et stort arbejde at finde frem til alt det, De omtaler. En
del af det nikker jeg genkendende til. Det er på en måde en rejse gennem
ungdommens land. Det er vældig gode billeder af Marie og Søren - de ser
ud, som jeg husker dem. Kun står d,et for mig, at hun altid havde et sort
tørklæde på. En ting, jeg ved om hende, er, at hun lærte tjenestedrenge
salmevers, når de gik til konfirmationsforberedelse ...
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dejlige bog og læste den samme dag, som vi fik den. Vi er begge meget
glade for den og synes, det er en rigtig slægtsbog og med alle de dejlige
billeder. Tusind tak for den ...

Skolelærer: ... Rigtig mange tak for bogen "Gårdmandsdatteren".
Jeg har læst den med stor interesse, og jeg vil studere den nøjere, da
den jo også rummer noget af Thises skolehistorie. Bogen skildrer også
livet i et hjem, som jeg kender det fra min egen barndom. Det var en
stor oplevelse, og det må det også blive for slægten fremover ...

Fjern slægtning: ... Tak for bogen med Dorthes slægtstavle - især
billederne var interessante, men også beskrivelsen om Salling, som jeg
for første gang så i sommer. Jeg var meget begejstret for egnen, som
jeg synes er enestående skøn, så jeg kan godt forstå, at I elsker Thise
Bakker ...
Fhv. husassistent: ... Tusind tak for bogen om Dorthe. Jeg har
nu læst den flere gange, den er virkelig interessant ligesom de foregåen
de. Og så festligt, at du har tilegnet den lille Dorthe bogen, det vil
hun nok komme til at sætte pris på, når hun bliver stor ...

Sygepleje-kammerat: ... Det er meget trofast overfor Dorthe, at De
har udarbejdet en beretning over hendes slægt. Bogen vil blive et kleno
die for den nye lille Dorthe. Jeg havde besøg af tidligere formand for
Dansk Sygeplejeråd, og da talte vi om Dorthe ...
Malermester: ... Rigtig mange tak for bogen "Gårdmandsdatteren",
den var som den første meget interessant at læse, selv om jeg ikke kendte
nogle af personerne. Jeg har læst den sidste bog med stor interesse for slet ikke at tale om de mange dejlige typer i de forskellige billeder,
der er i bogen. Mere end én gang har jeg taget den frem for at se på de
dejlige ansigter. Jeg siger dig endnu engang tak og ønsker, at du må væ
re rask og få glæde og kræfter til dit skrivearbejde om alle dine erindrin
ger ...

Sygepleje-kammerat:
... Hjertelig tak for det smukke hæfte med de
mange gode billeder af de stoute jyder. Det er interessant, De har kun
net føre slægten så langt tilbage ...

Nevø: ... Tusind tak for den dejlige bog om gårdmandsdatteren, det
var en meget stor glæde for os begge at modtage den. Af billederne i bo
gen kender jeg bedst til den dejlige egn i Jylland, som hedder Thise Bak
ker. Men sikke gode billeder allesammen - også af vor kære tante Dorthe,
det er en stor glæde for os at se. Vi synes, det er utroligt, at du kan
skrive de dejlige bøger, for sikke et minde fremover, og det siger vi dig
endnu engang hjertelig tak for ...
Ven:
... Det var smukt af Dem at sende mig nu også Deres sidst ud
komne bog "Gårdmandsdatteren". Man er i godt selskab, når man læser De
res bøger. Fra både Deres og Deres hustrus side en sund dansk slægt god at tage ved lære af. En hjertelig tak, at De tænkte på mig ...
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en fin afrunding af det billede, du gerne vil, at vi alle skal fastholde.
Ja, du har meget at takke for, at Gud lod hende komme ind i dit liv ...

Oversygeplejerske: ... Mange tak for den fine bog. Det er morsomt
at læse den og se alle de gode billeder af stoute jyske landmænd. Det
er virkelig et helt lille stykke egnshistorie, et stort, meget stort ar
bejde er der lagt i den fint udførte bog, værdifuldt må det være for De
res og Dorthes børn at få en sådan slægtsbog. Det er morsomt at se, hvor
dan slægtsligheden slår igennem. Mange kendte folk er kommet fra egnen først og fremmest er det Dorthes fødeegn, og der var jo under krigen en
livlig frihedsbevægelse på den egn ...
Fætter: ... Tak for "Gårdmandsdatteren", som det har glædet mig
at læse, og den har i høj grad interesseret mig. Dens indhold bevirker,
at tankerne går tilbage til barndomstiden, og mange minder dukker op,
ikke mindst husker jeg den hjertelighed og gæstfrihed, vi som børn mødte
hos vore tre fastre, Marie, Maren og Grethe og hos farbrødrene, Søren og
Laurits. Trods travlhed med dagens gøremål havde de tid til også at be
skæftige sig med os, og ingen af os har nogensinde følt, at vi var til
besvær. Jeg vil gerne komplimentere dig for dine journalistiske evner
og for bogens smukke udstyrelse. Det er nobelt arbejde ...

Slægtning: ... Vi er meget glade for slægtsbogen, tusind tak.
er morsomt at kunne læse om familien ...

Det

Niece:
...Hjertelig tak for bogen "Gårdmandsdatteren". Jeg har
med stor glæde læst den og derigennem fået større kendskab til slægten
på min fars side. Jeg må sige, at den både er belærende og interessant,
t ak ...

Veninde:
... Tusind tak for bogen om Dorthes barndom og ungdom,
som jeg er meget glad for. Jeg har sådan en dejlig korsstingbog, som
Dorthe sendte mig til 50-års dagen. Det er dejligt at have sådan et
minde om så fin og dejlig en blomst som Dorthe ...
Sygepleje-kammerat: ... Allerførst hjertelig tak for bogen "Gårdmands
datteren". Jeg har med megen stor glæde og interesse læst den. Når man
får så meget at vide om Dorthes opvækst, samt om hendes prægtige slægt
langt tilbage i tiden, så ser man klart, hvor meget den åndelige arv be
tyder for slægten. Ser, hvorledes alle gode egenskaber fra generation
til generation på en særlig måde fandt genklang og udløsning i Dorthes
liv, da hun blev sig bevidst, at livet med dets ansvar og opgaver var
givet hende af Gud for at blive brugt i Hans tjeneste. Ja, og så blev
det i dit hjem, hun fik lov at bruge sine rige evner, sin dygtighed og
sit kærlige gudhengivne sind. Jeg forstår godt - at det, selv midt i
savnet af Dorthe, fylder dig med glæde og taknemlighed. Gud er forunder
lig god mod os mennesker. Hvor er der mange gode billeder i bogen, ikke
mindst Lille Dorthe, hvor er hun kær. Endnu engang tak for bogen ...

Gårdmandskone: ... Tak skal du have for "Gårdmandsdatteren". Jeg
glæder mig til at komme igang med en 200-årig slægtshistorie, hvortil du
må have haft et meget stort forarbejde ...
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Stadsbibliotekar: ... Hjertelig tak for Deres nyeste slægtsarbejde
"Gårdmandsdatteren", der haft- fængslet mig både ved teksten og ved billed
stoffet ...
Lærerfrue: ... Hjertelig tak for den store overraskelse - nok en
bog fra Deres hånd. Nu har jeg læst bogen, og det var meget interessant
om Deres fru Dorthe og at få dette indblik i de lokale forhold fra den
del af Jylland. Med den dybeste respekt for Deres frue og Sallingboen i
øvrigt, tillader jeg mig at bemærke - Sallingboen kom til Sjælland og
fortsatte sit liv og udvikling i så vakker en ramme og så gode forhold,
som det ikke er alle her i livet forundt, og dette må heller ikke glemmes.
Derfor har jeg lyst til at iklæde Dem begge to en

- gylden rustning Veninde:
... Tak fordi du også sendte mig bogen om Dorthes slægt
og hendes egen start. Den måtte jo blive lidt mere "tør" end de andre
bøger, fordi den er refererende og ikke selvoplevet. Men jeg er meget
glad for at have læst om den slægt eller de slægter, som Dorthe stammede
fra. Der er så mange ting, man forstår på en ny måde om et menneske, når
man lærer noget om dets herkomst ...
Præstefrue: ... Du skal have en stor og kærlig tak, fordi du glæder
os med bøgerne om Dorthe og Jeres familie. Det er virkelig et stort og
værdifuldt arbejde, du der har gjort, og om et par generationer vil det
vise sig uvurderligt. Jeg har selv lige læst min morfars dagbøger fra
hans tid som missionær i Indien fra 1887 og fremover, det interesserede
mig umådeligt meget, da jeg aldrig har kendt ham personligt ...

Hotelfrue: ... Tak for Deres dejlige bog, De sendte mig. Det var
rørende at høre Dem kalde Dorthe - Deres kære hustru - for "Guds gave".
Jeg tror, det er det, mange af vi hustruer gerne vil være. Hvor er det
dejligt at have gode minder om sin ægtefælle. Tak fordi jeg måtte læse
også denne bog. Det er dejligt på denne måde at komme ind i den store
Salling-slægtshistorie, som De med så fin hånd beskriver. Hvor dejligt
for Dem, at Dorthes navn fortsætter i den søde lille nye Dorthe ...

Norsk frue: ... Så nærmer vi os 3« februar igen, og tankerne går
til de lykkelige dage, da vi havde Dorthe og Poul iblandt os. Når jeg
læser det vakre, du skriver, så tænker jeg på Dorthe, da hun sagde:
"Hilmar forkæler mig" ...

Skolekammerat: ... Den sidste bog "Gårdmandsdatteren" er det af
Dorthe, jeg kender bedst. Jeg kan le, når jeg ser det billede af vi tre
veninder. Det er sjov at læse om Jebjerg-slægten, jeg husker, som var
det i går, når vi var på besøg på "Engbjerggård", at Marie altid havde
fart på, så de lange skørter susede omkring hende i farten, og Søren Øster
gård sad, når han slappede af, altid ved den ende af bordet ved døren ud
til gangen. Gårdmandskoner havde en lang arbejdsdag dengang, mange var
oppe og malke, før morgenmaden kom på bordet, og så skulle børnene sendes
i skole, men det var en skøn tid.
Det var interessant at læse om familien i Thise. Af billederne at se
var det en smuk familie, Marie Østergårds, og de har vist også været lidt
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lige billeder sidst i bogen. Ellen ligner sin mor især på det billede af
Dorthe på Rigshospitalet 1928, og jeg tror bestemt, den lille Dorthe lig
ner sin mormor.
De beskriver i bogen Limfjorden, Thise Bakker, ja, hele Salling rundt
og Jeppe Aakjærs digte - og især sange - er, som jeg selv føler det, ingen
har skrevet så skønne sange om naturen og bønder, som netop Aakjær ...
Ørelægen: ... Hvor var det en smuk tanke af Dem at sende mig Deres
fine mindeslægtsbog om gårdmandsdatteren. Jeg har læst den med interesse
og nydt de gode billeder. Jeg husker tydeligt sygebesøg hos Dem i Helle
rup og ved Greve Strand, og jeg er taknemlig for, at forbindelsen mellem
Deres ørelæge og familien er bevaret gennem flere generationer ...
Kommandørinde : ... Du skal have hjertelig tak, fordi du sendte mig
"Gårdmandsdatteren". Den er mig et kært minde om Dorthe, om hendes kær
lighed og retlinethed - det var altid godt at være i stue med hende ...
Sallingboer: ... Hvor var det pænt af dig at sende os "Gårdmands
datteren", og det har været interessant at læse og forske Jeres slægt,
vi kender dem jo ikke alle, men de fleste ...
Veninde: ... Tak for din julehilsen med bogen om Dorthes barndoms
tid. Den er skrevet så fornøjeligt, og jeg har læst den med stor interesS6 • • •

Slægtning:
... Karen kaldte på mig, hun ville gerne vise mig noget.
Det var Dorthes slægtsbog, som hun havde fået sendt fra dig. Jeg har med
stor iver læst den i aften. Karen havde set, at Niels Jensens navn var
deri, og hun var klar over at skulle have fat i mig eller min bror. Niels
Jensen er min far, og min mor var Nicoline født Thomsen fra Eskær Teglværk.
Jensine er jo Dorthes og min fælles kusine. Mine bedsteforældre Kirsten
og Hans Chr. Thomsen byggede huset her i Roslev i 1894. Min far og mor
blev gift i 1895 og boede her sammen med bedstefar og bedstemor, til de
døde i 1918 og 1911. Min moster var jo nogle år før far og mor blevet gift
med Dorthes morbror Hans Børsting. Mine bedsteforældre havde kun de to pi
ger. Min bror døde for 19 år siden, han var postmester i Aabybro i Vend
syssel, hans kone er ansat på lærerforeningens kontor i København, og hun
bor i Charlottenlund. Jeg har mange gange som barn spadseret til Jebjerg
sammen med mor for at besøge Maren Lundgård, og jeg var også til hendes
begravelse. Billedet af Marie Østergård som konfirmand havde de også der
hjemme, jeg er ikke klar over, om min yngste bror har det endnu, han bor
i vort fødehjem nede på "Hjørnet" eller "Snurom". Jeg har længe truet
Jensine med et par ord, men derved er det blevet. Hun besøgte for nogle
år siden vor ældste datter, som bor i Fredbjerg ved Farsø - min mor har
kørt min næstældste bror i barnevogn fra Roslev til Farsø, de blev roet
over i en robåd, når de skulle besøge moster og morbror. Jensine fortalte,
at hun ofte havde spadseret over, hvor vor datter og hendes mands gård lig
ger. Vor datter er også meget interesseret i vor slægtshistorie og regner
med, hun med årene får mere tid til at granske deri. Det var jo hos mine
bedsteforældre, at børnene var den dag, da Marie og Søren Østergård blev
gift. Jeg er meget optaget af at læse bogen, meget af det kan jeg huske,
som min mor har fortalt mig.

- 8 Jeg vil ikke håbe, du synes, det er mærkeligt, jeg skriver alt dette
til dig, men jeg kunne ikke "dy mig", da jeg blev meget forbavset over at
se min fars navn nævnet i bogen ...

Jordemoderen: ... For den smukke tanke at sende mig "Minde- og
slægtsbogen" om Deres værdifulde hustru vil jeg gerne sige en varm tak.
Det gjorde mig vemodig at høre om hendes sygdom og død, og jeg kan forstå
et uerstatteligt tab for Dem og hele familien. Jeg er glad for at læse
bogen med de udmærkede slægtsbilleder og det yndige foto af lille Dorthe

Venner: ... Mange tak, at du ville lade os få del i "Gårdmandsdat
teren". Jeg har nu med glæde læst den og været meget glad for at få teg
net et billede af din hustru Dorthe, som jeg mindes med tak og glæde for
hendes fine måde at være værtinde på ...

Søn af sallingbo: ... Tak for det tilsendte hæfte med titel "Gård
mandsdatteren". Det var meget venligt af Dem at tænke på mig, og jeg har
med stor interesse studeret mindebogen. Jeg var naturligvis nysgerrig
efter at vide, hvilke af mine fastre, der var veninde med Deres hustru,
men spændingen var snart udløst, idet jeg så et billede af min faster
Magdalene i hæftet. Endnu engang tak og med venlig hilsen ...
Sallingbo: ... Tusind tak for mindebogen om Dorthe og de dejlige
billeder deri - også skolebilledet, hvor min bror er med, han sidder på
græsset foran på højre side af drengen med de bøjede knæ. Vi har haft
megen fornøjelse af at læse bogen og ligefrem vendt tilbage til barndom
mens dage ...

Sallingboere: ... Allerførst vil vi sige tak for din kones mindeog slægsbog. Den var vi virkelig meget glade for og har allerede læst
den. Det var meget interessant at læse, for der var meget imellem, som
vi kunne kende. Det må have været et stort arbejde at få den lavet. Vi
vil også lade vore børn læse den, da de sikkert også vil kende meget af
det, som er omtalt deri ...
Provsten: ... Deres bog "Gårdmandsdatteren" var så fornøjelig for
mig at læse. Jeg ønsker Guds velsignelse over Deres hjem og over mindet
om Deres elskede Dorthe ...
Skiferie-veninde: ... Jeg kom hjem og fandt Deres dejlige brevpakke
udenfor hoveddøren. Først vil jeg sige, at De i sandhed besidder den køn
ne egenskab, der hedder trofasthed, for det praktiserer De i så udstrakt
grad mod mig, og hvor det dog gør godt altid, men allermest i strenge dage.
Jeg har læst Deres bog, som er fyldt med fortidens karakteristiske data af
en prægtig, sund, flittig, nøjsom, velbegavet og en i kristen ånd meget
stærk slægt, og jeg må tilstå, at Deres evner - både som journalist og for
fatter - er beundringsværdige. Det har været et stort, stort arbejde med
at samle stoffet til disse fire slægtsbøger, men jeg gætter på, De har
haft det dejligt i selskab med alt det materiale, og ikke mindst med hoved
personen har det været en lykke og glæde for Dem at skrive om, den gode
kvinde, der blev hele Deres livsindhold, og De slutter denne sidste bog
med det allerskønneste prædikat i Guds gave til Dem og børnene ...
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essant at læse. Dorthe, gårdmandsdatteren, brød ud af ringen, ud fra
traditionen og giftede sig med en maler, men denne maler har vist gjort
det godt og blev også accepteret rundt om på gårdene, for han så ikke på
forholdene, men på hvordan menneskene var. Alle vi, som kom til at kende
Jer, kunne li’ Jer ...

Præsten: ... Tak for de hæfter med Deres livserindringer, De har
sendt mig. En hel bog er det blevet til. Jeg har læst den med stor in
teresse - også det sidste hæfte om Deres kære hustru. Man synes næsten,
man kender hende, når man har læst den, og man varmes helt ind i hjertet
af den kærlighed, der lyser ud af den trofasthed, hvormed skildringen er
blevet til ...
Søn af sallingbo; ... Det var en glædelig overraskelse at modtage
mindebogen "Gårdmandsdatteren". Den siger vi Dem mange tak for. Vi har
med glæde og stor interesse læst bogen, ikke mindst fordi egnen er kendt
og elsket af os. Skoleferierne tilbragte jeg altid hos min farfar og far
mor på "Langagergård" i Jebjerg. Turen på cykel fra Sundsøre over Thise,
Grinderslev og Breum til Jebjerg kender jeg så godt ...

Min slægtning; ... Mange tak for bogen om Dorthe. Jeg har aldrig
set din kære Dorthe, men har ofte hørt navnet og var altid klar over,
hvem Dorthe var. Og da jeg igennem årene har haft nogen forbindelse med
Salling, synes jeg, det var meget interessant at læse om Dorthes hjemegn.
Jeg har besøgt en veninde, hvis forældre havde en gård i Krejbjerg ved
Balling, og nu har jeg en niece, som bor i Jerm gi. skole - ikke langt
fra Roslev - hendes mand er lærer ved den ny skole. Jeg skriver gerne
under på, at der er meget skønt i Salling, men jeg har svært ved at for
stå sproget ude på landet. Tusind tak for bogen om Dorthe, jeg glæder
mig til den næste ...
Veninde: ... Hjertelig tak for den sidste bog - du har vel nok
sat Dorthe et stort og smukt minde ...
Niece: ... Hvis ikke jeg har fået sagt pænt tak for den sidste bog,
vi fik af dig om Dorthe, er det bestemt ikke af utaknemlighed, for den
glædede mig meget, og jeg benytter lejligheden nu til at sige dig tak ...

Min slægtning: ... Rigtig mange tak for brev og bog, du kan tro,
jeg har været glad for begge dele. Det var så vældig interessant at læse
om din hustru Dorthes slægt, der er jo noget særligt ved disse gæve jyder.
Jeg ved ikke rigtig, om vi sjællændere har et lille mindreværdskompleks
over for jyder, i hvert fald beundrer vi dem. Jeg kan godt forstå - som
du også selv skriver i bogen - at det har været en stor glæde for dig at
lære denne jyske familie at kende samt egnen deroppe i Salling ...
Slægtning:
læst den ...

... Bogen om Dorthe er interessant, vi har allerede

Fhv. husassistent:
... Mange tak for bogen, jeg fik til jul, det
er et dejligt minde om Dorthe ...
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Slægtning: ... Allerførst mange tak for at du ville sende mig
slægtsbogen "Gårdmandsdatteren", den er meget interessant at læse. Jeg
har jo personligt kendt en hel del af familien og også hørt en del gennem
mine forældre ...

Veninde: ... Mon du kender til, at meget bliver udsat, sådan er det
gået os i dette tilfælde, men nu må det være. Rigtig mange tak for din
sidste bog om Dorthes barndom og ungdom. Jeg finder stadig mange ligheds
punkter, min mor var også bange for Jeppe Aakjær og Stauning og syntes,
de var farlige mænd.
Så har jeg også været på Uldum højskole og kendte mange gæve Sallingboere. Forstander Svenning Petersen var jo fra Jebjerg, og hele familien
kom der, dels som elever, men også som lærere og lærerinder. Jeg var dels
elev og kokkepige i ialt to år. Svenning Petersen gav mig lyst og længsel
efter at blive en kristen, men først fire år senere blev Jesus en levende
virkelighed og min personlige frelser. Det var en Paulus-oplevelse alene
på en landevej i stormvejr - i mit sind var der også storm, men Gud stil
lede stormen og gav mig en dyb og glad fred, så jeg følte mig som jordens
lykkeligste menneske og måtte nødvendigvis fortælle mine arbejdskammera
ter derom ...

Oldermand: ... Først vor hjerteligste tak for dit dejlige brev om
"Gårdmandsdatteren", som i meget høj grad har berørt noget af det bedste,
vi mennesker går og gemmer på, nemlig minderne om de såkaldte "gamle dage",
og i dette særlige tilfælde de flere besøg i dit og Dorthes gæstfrie og
skønne hjem med den åbne dør og jeres åbne hjerteri Kære ven! Hvor vil
le jeg gerne endnu engang trykke din hånd og se disse ærlige øjne og høre
dine ord, som lærte os så meget godt. Oprigtig tak for de mange dejlige
dage, vi har haft, bl. a. vore besøg hos jer på Sofievej 11. Vi forstår
i høj grad det savn, det er for dig, at du ikke har Dorthe mere ...
Veninde: ... En rigtig hjertelig tak for den fine bog om Dorthe.
Jeg må sige, du er vel nok en flittig Hilmar, alt det du har skrevet, og
hvor er det interessant at læse, det må også betyde meget for alle børne
ne - ikke bare for lille Dorthe. Endnu engang tak, at I tænkte på mig ...

Min slægtning: ... Du skal have hjertelig tak for bogen om din kære
kone, det glædede mig meget at læse den igennem. Jeg kan jo derigennem
se, at I har haft et enestående kærlighedsforhold til hinanden, og at det
er et meget stort savn at have mistet hende. Jeg er ked af, at jeg aldrig
fik hilst på hende, men nu skulle det jo ikke være sådan ...

Overlærer: ...Jeg har slet ikke sagt dig tak for det sidste bind,
vi fik, det gør jeg hermed. Vi finder, at som slægtsbog må denne blive
et værdifuldt dokument for familien, idet den udover data giver en kort,
men god karakteristik af personerne, deres forudsætninger og miljø. Jeg
er helt enig med dig i, at det at få tilknytning til Salling er en stor
berigelse, jeg er også kommet til at elske Salling og for resten hele Lim
fjordslandet - den fjord og det land, som Jeppe har digtet så smukt om,
og som du citerer i din bog ...

med.

Slægtning: ... Mange tak for den smukke bog, De glædede mig meget
Jeg har gransket den ivrigt og ville gerne finde ud af, hvor slægt-

11 skabet begynder. Min farmor var nemlig fra gården GI. Børsting og blev
gift første gang med en ældre mand, Søren Mehlsen på Øster Hegnet. Det
er en smuk mindebog for Deres børn og børnebørn om Dorthe ...
Veninde:
... Tak for bogen: "Gårdmandsdatteren", som jeg modtog i
begyndelsen af året. Du skal have tak, at du sådan husker mig herovre i
Canada, og det har været en oplevelse og berigelse for mig at læse bøger116 • • •
Sallingboere: ... Efter at vi har bladet og set billederne, sender
vi hermed en stor tak for de to interessante bøger ("Landsbydrengen" og
"Gårdmandsdatteren"), som vi måtte få. Vi glæder os til at læse om lands
bydrengen, og tænk, jeg sad lige forleden og læste i I.M.T.,at fru Dorthe
Rasmussen havde lært hendes børn at bede: "Bed o Jesus, bed for mig", den
har min mor også lært mig og jeg mine børn i Argentina ...

Veninde: ... Det var en meget stor glæde for mig at modtage din
gave. Jeg glæder mig meget til at læse den. Rigtig tak fordi du tænker
pi mig. Ja, hvor er det længe siden med de gode dage i Valby - næppe no
get hjem har udstrålet en sådan gæstfrihed som dit og Dorthes hjem. Den
dag i dag mindes jeg flere nytårsaftener og besøg mellem jul og nytår,
besøg i Jeres dejlige hus derude ved stranden, og meget mere kunne der
skrives om. Det har i hvert fald givet noget at bygge videre på i min
tilværelse. Endnu engang rigtig mange tak ...

Sallingbo: ...Først mange tak for mindebogen, som er vældig interes
sant med oplysninger om ting fra svundne dage og navne, som endnu er kendt
viden om. De må meget undskylde, at jeg først nu får sendt min tak, men
jeg ville have tid at læse bogen, og arbejdet skulle jo også passes ...
Slægtning: ... Allerførst tusind tak for det smukke minde om Dorthe.
Dernæst glædede det mig meget, de smukke ord, som var tildelt mine kære
forældre, tak. Om min far dog bare havde oplevet denne smukke bog, du kan
tro, det ville have glædet ham. Jeg måtte lige læse bogen et par gange,
inden jeg skrev til dig, og alt kan jeg huske fra min barndom, alle de man
ge gange når Dorthe besøgte os. Mor og jeg morede os, når fætter Hans og
Dorthe fortalte om Salling, og hvorfor jeg tror, jeg kan finde ud af hele
slægtskabet er, at mor og jeg somme tider fik det hele forklaret to gange,
for at vi rigtig kunne finde ud af det.
Jeg kan ikke blive træt af at se på billedet af Dorthe fra 1928, så
dan husker jeg hende bedst. Det var altid festligt at komme hjem fra sko
le og få at vide, at Dorthe var på vej ud til os. Senere har jeg egentlig
undret mig over, at jeg kun kaldte hende Dorthe, men mon ikke Dorthe selv
har ønsket det sådan.

Du har ret Hilmar, for vi syntes altid alle tre, at Dorthe var så
fiks og så glad. Om sommeren gik vi somme tider alle fire en lille tur
i Tivoli, og jeg fik lov at gå med Dorthe under armen, ja, du kan vel tæn
ke dig til, at jeg var meget stolt. På billedet af den lille Dorthe Dyring
Larsen kan jeg bestemt genkende træk fra hendes mormor, en kær lille pige.
Mine børn med familier er meget interesseret i at læse slægtsbogen,
og det er de meget velkomne til, så jeg laver en hyggelig aften til bogens
ære, hvor jeg først vil fortælle lidt om den gode svundne tid, så vil de
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også få det rigtige udbytte af alt, hvad du så smukt og interessant har
fået kædet sammen til minde om din søde kone Dorthe. Tusind tak Hilmar
fordi jeg fik lov at få slægtsbogen, det er et klenodie for mig.

****

Disse små udpluk af families og venners breve er et lille ekko af
den glæde og tak, det har været for dem at læse bogen og at mindes hende,
som i sit liv og virke har sat sig så dybe og uforglemmelige spor.
Sofievej 11, Hellerup, den 23. marts 1974.

Hilmar Rasmussen.

Moders navn er en himmelsk lyd,
så vide som bølgen blåner.
Moders røst er den spædes fryd
og glæder, når issen gråner.
Sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet.
Grundtvig

