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KHM’s Dagbog, 1945 -1950.

JL: Jeg har ikke rettet stavningen, grammatikken eller andet men afskrevet det så præcist som muligt.
Der er sat ”? "før og efter ord er delt eller delvist ulæselige.

Hele Efteraaret har Grete faaet Lov til at tage med Birte Niels Peter Gorm og Villy til Storedam, og ligget 
derude om Natten. - Det er første Gang Kirsten har givet efter for vores ønsker om at give Grete lidt mere 
Frihed. - Og forleden var hun til Skolebal først paa sin egen Skole bagefter paa vores, begge steder fik hun 
Lov til at blive til Ballet holdt op, hvad hun ellers ikke har faaet Lov til og hun morede sig saa glimrende. - 
Ole var ogsaa paa Skolebal og morede sig saa godt. Han fortalte han havde moret sig storartet og havde 
danset med alle Pigerne i sin Klasse saa nær som to. Hans læser med baade Lise og Grete.
11/12 De fire mindste var til Juleudstilling og blev samtidig vaksinerede for difteritis.
Lige efter Sommerferien troede Kirsten hun skulle have et Barn Kirsten og Knud fortalte det straks men de 
mødte en almindelig Protest fra alle Sider vi syntes alle at nu havde de sandelig Børn nok. Grete og Ole 
erklærede vi er sandelig Børn nok hvad skal vi med flere. Grete kom i Dag med et betydeligt forbedret 
Vidnesbyrd. Kirsten havde Frokost igaar Flæskesteg og Æblekage for alle Marmeladekogerskerne.
13/12 Om Aftenen var Hans i Teatret med Knud og Kirsten til Steinbergs Natteherberget han var meget glad 
for at se det. 14/12 Rederiet Fest for Kontoret Grete og Lise vartede op og dansede bagefter og morede sig 
storartet. Dagen efter kørte Børnene og Kirsten Knud ind til Hovedbanen Knud skulde til Aalborg og 
inspicere Aalborg Værft. Vi har haft en stor hyggelighed af at Bess kom hver Søndag og spiste til Middag fra 
den Dag jeg blev syg 14 August. Gretes Karakterbog var betydelig bedre nu til Jul, nu gælder det bare at 
blive ved. - Julen 45. Fru Voss 20, Musse 50, Frøknerne og Larsen 5 = 20, Kirsten Knud Bøger ?Mo...kopper? 
Kvædebrød Ole Bog Billede Grete Forklæde Spejl Jan og Kirsten hver en Dukke Bess en Engel 10, Fru Fessor 
en Engel Søren en Engel Erna 10 Kr, Musse stor Engel, Fru Hansen Lille Engel Hans 200 Kr og Fodpose 45, 
Kirsten Lindholm Bog 7,50. Frøken West 1 Juleblomst.
Vi var hos Kirsten og Knud Juleaften Kirsten hentede os 5'A da hun kom fra Kirke. Knud kørte os hjem Kl 11. 
Fru Lauritzen var ogsaa derude Frøken Bruun havde Influenza. Vi fik en masse Ting af Kirsten og Knud. 
Kirsten betalte Lægeregningerne og gav mig en Natkjole til 75 Kr. - den var ganske almindelig, er det ikke 
en forfærdelig Pris. Kirsten har ordnet hele Julen ganske alene det er forbavsende at hun har kunnet det. 
Alle de gamle (500) har igen iaar faaet Flæskesteg Æblekage Juletræ og Gaver. Lise og Grete har skiftedes til 
at varte op dernede. 3die Juledag fik Grete Lov til at tage paa Storedam sammen med Birte Inge Otto 
Sørensen og Gorm Villy og Niels Peter, de kommer først tilbage 2 Dage før Skolen begynder, de fører selv 
Husholdning. Hans fik mange Grammofonplader af Kirsten med Kantaten paa. Vi har været hjemme alle 
Juledagene. Nytaarsaften skal vi til Fru Jakobsen. Det er et halvt Aar siden hun brækkede sit Ben og hun kan 
slet ikke gaa endnu uden at hun har en Sygeplejerske under den ene Arm og en Krykke under den anden. 
Jeg fik det dejligste Uldtæppe af hende og da jeg har faaet en Madras af Kirsten kan enhver forstaa at 
Prinsessen paa Ærtens Seng er intet ved siden af min. Juleaften fik Rødspættefileter i Champion, Gaas og Is. 
Hos Jakobsens fik vi Suppe med Asparges, Kalveryg Grøntsager Is eller Lagkage efter Behag. Som sædvanlig 
var der en masse Julegaver til hver enkelt. Jeg tror Kirsten har købt mere end 300 Julegaver. - Alle Børnene 
havde faaet hver sin Nissehue strikket ogsaa rederiets Børn. En Kalamitet var der dog. Der var bestilt 
Svinekam til de 500 gamle i Juleugen og tænk saa havde de glemt Bestillingen og derfor kunde de kun 
levere Skinker og andet løst Flæsk.
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Dr. Bruun er nu kommet til Byen med Familien han boer hos Bess Lith og Pigebarnet hos Richters. Bruun 
skal se sig om efter en ny Praxis. De nye Værelser paa Granhøj er lige ved at være færdige nu. Ole faar en 
herlig lille Hybel, og Kirsten faar en ganske yndig lille dagligstue saa faar Lise Gretes Værelse og Grete faar 
det ene Frøkenværelse. Kirsten har faaet pæne Egetræes Møbler til sin stue og der er en dejlig fri Udsigt. 
(GL's tilføjelse: Det røde værelse over cykelskuret).
1 Februar, Kirsten og Borghild har været i Norge i 8 Dage. Nu har Kirsten endelig faaet den Stue, som Hans 
spurgte efter den første Gang vi saa Granhøj. - Hvor er den lille Stue hvor Kirsten kan sidde med sig selv og 
falde i Tanker. - (GL's tilføjelse: og græde).
9/2, Hans Fødselsdag er en af de hyggeligste vi har oplevet synes jeg. Vi havde længe tænkt over hvorledes 
det skulde blive vi vilde saa gerne være ganske alene og ikke høre et ord om Fødselsdag. Og saa formede 
det hele sig paa den mest udmærkede Maade. Det var en Søndag med dejligt Vejr men hundekoldt. Lige fra 
min Sygdom begyndte har Hans om Morgenen staaet op længe før mig lavet Varme dækket Morgenbord 
lavet The kogt Æg. Fru Voss kommer først Kl 8% saa er vi færdige med Morgenmaden. Det var lagt tilrette i 
Kakkelovnen om Aftenen jeg sprang ud af Sengen tændte op dækkede Bord ren Dug og Blomster god Mad, 
- lige da vi havde spist ringede Posten og bragte to kæmpestore Kasser fra Gerda i Sverig aldeles uventet. 
Samtidig ringede Kirsten og sagde hvis vi blev raske nok vilde Knud forære os en Flyvetur til Rom og en 
Maaneds Ophold. Til Drenge og Lærer hjemme paa Skolen havde vi sagt, vi var bortrejst, saa vi haabede paa 
at blive ganske alene indtil Kirsten og de fire smaa vilde komme og hente os Kl 12 og køre os ud til Polerne 
som paa den heldigste Maade havde inviteret os til en fornæm Frokost paa Sardiner færsk Laks, Andesteg.
Der kørte vi saa hen efter vi havde dækket et Bord saa flot med godt Figner Blommer Appelsiner Chokolade 
Annanas alt hvad der var i Pakken fra Sverig da de havde fyldt Maverne fyldte de Lommerne. De kom med 
op til Polerne og var de mest udmærkede børn vi mærkede dem aldeles ikke medens vi andre om jeg saa 
maa sige aad og drak. Det havde nu været meningen at vi skulde køres op og have Østers og paa ny 
Andesteg men det var umuligt at faa en Bid ned vi bestemte saa at bruge Maden til min Fødselsdag i 
Stedet. Vi kørte hjem sov til middag saa kom Bess og vi tre var saa alene resten af Aftenen.
12/2 Storartet Fødselsdag. Fru Voss kom saa tidligt at hun kunde fyre i Dagligstuen dække Bord mange 
Blomster kom tidligt saa der var saa umaadelig hyggeligt og yndigt da vi satte os til bords. Et Øjeblik efter 
kom Kirsten fuldt belæsset med Blomster Kringler Kager, hun, Hans og jeg havde det saa hyggeligt. Fru Voss 
vartede os op, og lukkede Blomster ind og sagde vi var ikke hjemme. Saa vi var ganske uforstyrrede. Kl ll'A 
spiste vi Frokost Sild Leverpostej stegt Flæsk med Æbler og Løg, Kaviar Sardiner. - Saa tog Kirsten bort vi 
hvilede os Kl 2% kom Bess drak Kaffe spiste Kringle. Kl 3 hentede Kirsten os til Granhøj der var Chokolade
bord med alle Børnene. Kl 6 spiste vi Østers Andesteg Dessert. Knud havde i 3 Dage været paa Isbryderfart 
med Store Bjørn og kom først hjem om Aftenen og var her i Nyhavn da vi kom med Bilen fra Granhøj. - der 
var sendt en masse Blomster til Granhøj og andre Ting. En Frugt og Konfektkurv fra Ejler Hansen til mindst 
100 Kr. (desværre) Lise og Hanne sang et fint Velkomstvers ved Middagsbordet og lille Søster præsterede 
ogsaa et vers, selvstændigt. Summa Sumarum jeg tror virkelig det er den bedste Fødselsdag jeg har haft. 
Om Morgenen kom Hans og gratulerede mig i sit bedste tøj og med sine hvide bryllupshandsker i Haanden. 
Kirsten sagde at enten vi peb eller sang blev der nu lagt Vand ind paa Storedam og lagt nyt Tag paa, og hvis 
mit Hoved holder skulde vi hans Regning rejse en Maaned til Rom hvad Hans blev overlykkelig over. Grete 
og Birte og 4 Drenge drak Chokolade her inden de gik over i Stærekassen. Musse kommer flyvende den 4. 
De 2 smaa vaksineret for Kighoste. Knud sejler med Isbryder. Den 5 rejser Kirsten Knud og Lise til Norge 
Lille Søster er vel nok en Dame med Overraskelser - ligesom vi troede alt var saa godt de to smaa hostede 
men ikke meget dog blev de for en Sikkerheds Skyld vaksinerede for Kighoste, men lige som de alle stod og 
skulde ud i Bilen havde Søster 39. Kirsten var fortvivlet og vilde blive hjemme heldigvis overtalte vi hende til 
at tage med og i dag har Søster 8 Streger mindre og har spist lidt Middagsmad. Jan græd gudsjammerligt da 
han blev vaksineret det gjorde ondt, men saa havde de en trehjulet Cykel staaende til ham nede i Kælderen 
den fik han saa op og saa var han tilfreds. Erna læser med Hanne og de har spillet i en halv time.
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Grete skal i Teatret i Morgen og til Sammenskudsgilde hos Birte Holm Lørdag. I Aften igen har lille Søster 
igen 39.4 efter at hun var feberfri i Morges. Lørdag Morgen har Søster 38.2. Jan ingen Feber. Fru Lange var 
til Frokost i gaar i Dag var Anna Steenstrup til Frokost og i Aften skal de til "Pilatus", Lørdag Aften. Søster 
38.2. Jan ingen Feber. I morgen Bess og jeg ud paa Granhøj. Vi var paa Granhøj de smaa ingen Feber 
Søndag Aften. Hanne og Erna var i Klampenborg og saa paa Kanekørsel. Ole og Erna i Knutzon Biograf. 
Grete Gorm Birte skal i Biograf og i Aften paa Ski i Dyrehaven. Frøken Schmidt og Nielsen er enestaaende 
over for de smaa. Onsdag Grete til Skolesenen. Erna og Musse trodsede 11 Gr. Kulde og Blæst og Ernas 
store Hovedpine gik til Tora Parsbjærg og kom levende hjem og morede sig storartet. Glarboe kommer hos 
dem i Aften. Kirsten skriver de har det storartet i Norge. Lise er flink og dygtig. Paa Granhøj gaar det 
straalende med Frøknerne og Børnene for ikke at tale om Musse og Erna.
Søster og Jan var ude første Gang igaar da de kom hjem havde Jan, Torsdag Aften 39.4 han var slap og 
modløs. - Stor forskrækkelse vi ringede baade til Borghild og Friedrichsen de berolige os og i Morges Fredag 
havde han ingen Feber og havde sovet hele Natten. Musse og Erna spiser her i Dag og gaar Kl 4 til Mr. 
?Miniver?. Jensen kører dem ind, - det sner meget. 3die Gang Jan blev vaksineret gjorde det slet ikke ondt. 
Lørdag Morgen stor Glæde Jan har kun 37.2, Lørdag Aften stor forskrækkelse. Nu har Jan saa vidt vi kan 
skønne, uden mindste Grund, 39.5 Friedrichsen kommer - han siger en lille Angina og giver ordre til at 
Febren ikke maa telegraferes til Kirsten, fordi han tror den er borte i Morgen Tidlig - stor Diskussion skal 
skal ikke men vi bliver enige om det maa være Lægen der bestemmer, det viser sig han har haft ret. Jans 
Feber er Søndag Morgen 37.2 han forlanger Mad HavresuppeTvebakker Kærnemælkssuppe alt forsvinder i 
ham men Doktoren siger han faar nok lidt Temperatur henad Aften. Denne gang faar Doktoren heldigvis 
ikke Ret. Temperaturen er Søndag Aften 37.2. Harmoni over det hele. Grete skal i biografen med "Slænget" 
som de siger og i Morgen skal hele Karavanen til "Bambi" i Triangelteatret. Hannes Vidnebyrd er fine og 
Oles og Gretes ordentlige. Oles naturligvis bedst han fortæller hans Læsning foregaar i Sengen om 
Morgenen. Ole fulgte mig hjem Søndag Aften med Sporvogn fordi Jensen havde fri. Jan Mandag Morgen 
36.6. Hannes Fødselsdag forløb Programmæssigt - en masse Gaver. Et Tørrestativ til Dukketøj og mange 
andre Herligheder. Jan lader nu til at være konstant med sine 36.5. Søster tyk og fed ingen Feber. Hannes 
Fødselsdagsaften ny Forskrækkelse Hanne 38.2. Heldigvis kun Overanstrængelse ved Fødselsdagen, næste 
Morgen var der ingen Feber. Kirsten Knud og Lise kom først Onsdag Morgen Kl 10, efter i Nattens løb, flere 
Gange at være bleven smidt ud af forskellige Sovevogne som ikke gik længere. Onsdag Grete i Teatret med 
sin Farmor. Den første Dag Kiss var hjemme lavede Grete Ballade over en af sin Mors Kjoler. I dag kom 
Grete ned med Lillebror paa Armen, jeg har ikke set hende saa naturlig og mulig nogensinde hun var 
bogstavelig forvandlet hun gav sig til at hjælpe Lise med et Regnestykke. Da Borghild var oppe at se til Jan 
sagde han "tag det væk og pegede paa hendes Mund" da hun tog det bort med en Papirsserviet spurgte 
hun er det nu godt, Ja, sagde Jan. - Torsdag 20/3 var Jan oppe første dag, første Dag 19/3 Grete i Teatret 
med sin Farmor. Jeg maa sige det virkede en smule overvældende da det viste sig at Grete havde været 11 
Gange i Teater og Biograf de 14 Dage Forældrene havde været borte. De havde haft fortryllende Sne g Sol 
hele Tiden.

Gorm havde i begyndelsen tg i Prøvestil nu er dog oppe paa g+, - bare det maa holde. Den Dag Grete var 
vred over at hun ikke maatte laane Moderens Kjole sagde hun som alle Børn jeg faar nok Lungebetændelse 
i aften i Teatret min kjole er saa tynd jeg fryser jeg sagde Ak Grete jeg har selv saa tit i din Alder naar jeg var 
vred paa Mor ønsket jeg fik Lungebetændelse og maatte dø for rigtig at Straffe Mor men det lykkedes aldrig 
det lykkes heller ikke for dig. Hun svarede hvis det lykkes vil jeg kun have et par Blomster paa min Kiste men 
bed Far om at han for min Skyld vil bekoste Gorms Uddannelse. Musse og Erna startede Kl 1 i Morges til 
Flyveren men kom tilbage Kl 4. Flyveren kunde ikke lande i Aalborg paa Grund af Taage. Fyrede begge 
Stuerne op med en Kakkelovn, men det er mere økonomisk at fyre i to Kakkelovne.
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23/3 - Grete har faaet Lov til at tage med Skolen til England til Sommer. Jan havde slaaet Glasset itu paa 
Hans og mit Billede og derefter gemt Billedet det kan man kalde raffineret af en Dreng paa fire Aar. 
(JL: Jeg var faktisk - i marts, 1946 2% aar gammel).
27 Marts. Karen Kirstens Fødselsdag. Mange Gæster, alle Børnene var ved Bordet. Og det var det 
smukkeste Bord, - der var dækket. Hun fik en trehjulet Cykel af Forældrene og en Mængde andre gaver. 
Hun var glad og sød hele Tiden, det var de alle. Hun fik en Kjole blaastribet af os, og en af Konsulinden 
samtidig var jeg saa heldig at faa købt en hel kasse kager. -15 Kr. Det var Regnvejr - meh det fordærvede 
ikke Glæden. Kjolen kostede 15 Kr men vakte Glæde hos alle dem der har Forstand paa Tøj. I dag besøg af 9 
gamle Drenge afalle Aargange i Anledning af et Interview som Radiofonien havde ønsket at have med Hans 
om den nutidige Skole sammenlignet med for 50 Aar siden. Sendte Hans Kirkebye's Søn 25 Kr til 
Konfirmationen.
2/4 Min lille Kakkelovn holdt Varme baade i min Stue og Dagligstuen. 9 Januar ophørte vi med at fyre i Hans 
Stue den tog alt for meget Brændsel derfor flyttede vi ind i min lille Stue. Her har vi haft det vældig dejligt 
men nu da Frosten øjensynligt er forbi for denne Gang flytter vi snart tilbage til Hans. Lidt har han savnet 
sin Stue. Han har etableret sit Bogskab i min Vindueskarm. I Lørdags spiste vi gule Ærter og meget Flæsk og 
Pandekager sammen med Patruljen og deres Koner. Flødeskum maa ikke købes mere. Heldigvis fik vi 
Frøken Nielsen dejlige Lagkager til Søsters Fødselsdag men det blev altsaa sidste Gang formodentlig for 
lange lange Tider. Astrid Richter døde den 26/3, hun var et Mønstermenneske, af dem er der kun faa. 
Frøken Nielsen kom ned oppe fra sit Værelse og finder Søster i Køkkenet sammen med hendes Kagekasse 
som hun forsynede sig grundigt af. Da hun ser Nille vender hun sig om og siger med fast Stemme "det er 
min Kagekasse". Jan har stadigt lidt Hoste efter Kighosten. Grete skulde paa Spejdertur og havde faaet Lov, 
men Dagen efter kom hun og bad om 10 Kr til Citroner til at tage med paa Turen. Kirsten spurgte hvorfor 
hun ikke havde bedt om dem med det samme hvorpaa Grete meget mundrapt svarede naah vi har maaske 
ikke raad til det eller du skal maaske have en ny Hat. Saa vil jeg hellere lade være at gaa med eller-jeg kan 
maaske laane ! Pengene, - Da hun senere kom tilbage sagde Kirsten du kan jo tjene dem, du kan faa 1 Kr i 
Timen bring 3 Urtepotter ned til Rauns Fru Lønberg Holm og din Farmor og vask saa Gulv ovre i Legehuset. 
Resultatet blev at de fire store Børn alle vilde tjene penge ogsaa lige som i Tom Sayer, de fik ogsaa alle 
arbejde men Grete erklærede at det skulde hun ikke nyde noget af mere. Da Hans hørte den Historie sagde 
han "jeg vil raade Kirsten til i al Gemytlighed naar G. igen laver Sener saa tager hun en Notisbog op af 
Lommen naar Grete saa spørger hvad hun skriver skal hun kun sige "jeg samler stof til en Bog om min 
Datter".
1ste April. Du gode sikken et Vejr saa skønt. Vi fyrer næsten slet ikke i de tre Stuer mod Syd. Hos Hans er vi 
ikke flyttet ind endnu. Askeonsdag hentede Bøger paa Universitetsbiblioteket sammen med Hans købte 
Mad med Gaasesteg som Hans gærne vilde have gik hjem og spiste Gaasestegen og Frikadeller! ovenpaa. 
Ringede med Kiss de to store Børn var draget paa Langtur. Vi købte to morsomme Bordløbere til de smaa til 
at pynte Paaskebord med.
Skærtorsdag en dejlig Dag igaar sad inde hele Dagen hørte Radioudsendelsen om Skolen, som var rigtig 
god. Fik tre Telegrammer fra gamle Dreng. Blev ringet op af en Kursuskammerat for 60 Aar siden som 
havde kendt min Stemme og afen gammel Elev fra St. Hans Gades Skole af Aftenen kom tre gamle realister 
og snakkede "Gammelt". Polerne Knud Ida Dæng havde ogsaa hørt Udsendelsen og synes den var god. 
Børnene havde det alle godt. Langfredag gyseligt Vejr men siger som jeg en gang saa skrevet paa et 
Sommerhus "Vi har med alle Vinde det hyggeligt herinde". Grete og Ole paa Storedam Kirsten og Knud var 
med Bilin og de smaa derude. En masse Spejdere var derude, men vaadt og sjasket var der overalt. - De 
blev der kun et par Timer. Paaskelørdag. Kirsten og Knud paa Cycel i Hulerød (spare paa Benzinen) de store 
Børn paa Storedam, de smaa hjemme hos Frøknerne. Skønt Vejr.
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Hans og jeg paa vores Aarlige Vandring med opfriskning af alle de Minder vi har fra de tre Steder hvor vi har 
boet. Carit Etlarsvej 2, Frederiksberg Alle 37, - Bülowsvej 24. De tre Steder boede vi i Aarene 1896 -1909. - 
Det er en Lykke at komme tilbage til disse Steder kun for at sige til os selv hvor har vi alle vegne haft et 
lykkeligt Liv. Købte Kager besøgte gamle Fru Salomen, som blev uhyre glad for en Sandkage vi havde med. 
Paaskedag. En Frokost saa hyggelig og god som nogensinde da vi var 20 Aar og var henrykte om Radiser et 
blødkogt Æg og en halv Galette stang til 13 Øre som vi delte med Vibekka. Bess var til Middag som var 
særdeles god. Desværre gik Desserten i Vasken derved at Hans kom til at vælte den ned fra Kakkelovnen. 
Kiss ringede de havde haft en dejlig dag i Hulerød var i Riddersalen om Aftenen. Lise laa i Sengen med lidt 
Halsbetændelse. Vejret var elendigt. Der var voldsom mange mennesker paa Storedam. 2nd Paaskedag. - 
Is-piskende Regn. Grete og Ole kom hjem de havde oplevet deres bedste Paaskeferie. Vi har faaet den mest 
fortrinlige mad i hele Paasken. Hans er lige ved at synes at denne Paaske ogsaa har været hans bedste. 
Jansen har moret sig med at have Brochitis i en hel Maaned det lille Fæ. Lise er Feberfri. -1 Eftermiddag 
besøg af Drenge. - Til vores kolosale Forbløffelse modtog Hans i Morges 200 Kr for Radioudsendelsen, jeg 
bemægtigede mig de 100, straks.
8 April, Sne over alt. 9. Dejligt solskin 2 Minutters stilhed over Byen i anledning af Besættelsen. Igaar til 
Studieres hos Kirsten og Knud.Før Foredraget spillede Hanne Lise Ole Niels B. og Ib en Rødhættekomedie 
meget nydeligt. Traf en gammel Dreng fra 30 Aar tilbage i Tiden som skaffede mig Tøj - 3 Skjorter til Hans. 
Knud Fødselsdag. Vejret er med Solskin nu. Grete har faaet lov til at Flyve til Malmø og besøge en 
Kammerat. Hanne fik en dejlig ny Cycel til sin Fødselsdag fordi hun ikke som Lise var i Norge. Astrid Richter 
døde 1 April.
13/4 Bess til Middag fin mad Torsk i Mayonaise med Oliven og ristet Brød. Dejligt vejr. Ole var paa en dejlig 
Spejdertur Grete havde haft det storartet i Sverig. Knud sejler med nogle svenske Skibe, i dag for at studere 
dem.
12/4 Flyttede vi igen ind i Hanss Stue. Dejligt Vejr men det var alligevel svært at beskæftige Børnene. - 
Dejligt Vejr - Hans og jeg forsøgte at finde Foraaret i Kongens Have men fandt det ikke. Grete Sammenstød 
Med Gorm. Appelsiner fra Knud. Kiss engagerer en Spilledame til Børnene som skal synge en Time med 
dem om Ugen det var ikke godt. Ole udtaler forundring over at det syntes man siger " Tak for en gave". 
Dejligt Vejr gik en Tur med Hans. Knud sejler, i den anledning havde Kiss Vogn og vilde i Frederiksberghave 
med Børnene os og Søren men Søren kunde ikke. I to Dage har Grete ikke talt med Gormi Dag ringede han. 
De smaa Børn gik Hans og jeg paa Volden med medens de andre saa paa at Kongens Lig blev ført til 
Slotskirken senere kom Kirsten Lise Hanne Ole og hentede dem. Grete Gorm Niels peterbRejsdahl og to 
andre Fyre fik hvad jeg havde af Kagen Æbleskiver Syltetøj. Igaar aftes var Alfred og Minna her de fik hvad 
Huset formaaede.
23/4 Paa Scherfigsvej med de gamle Spejdere, der var 72. - Grete og Lis vartede op. Det var godt Vejr. 
Musse Fødselsdag herligt Vejr jeg telefonerede og hørte at alt var i den skønneste Orden derovre. Hentede 
min Gage et saa stort Efterbetalingsbeløb at jeg var lige ved at besvime jeg tror det var 500 Kr.Kirsten havde 
Generalforsamling i "Folkevirke" da hun kom hjem laa der en Check paa 2000 Kr, hvad hun blev mere end 
lykkelig om, de har store udgifter.
26/4 Regn senere Solskin fik af Regnskabet 1000 Kr. Bess til Middag hun fik 5 Kr til bad. 27 Iskoldt vejr. Lise 
har nu et fint Skrivebord 1 dejlig lille Seng og Stol, foruden yndige hvide Gardiner i sin Stue. Musse 
Fødselsdag meget vellykket de spiste hjemme. Kirsten har besøg af Gudrun i disse Dage. Halvdaarligt Vejr 
senere klarede det op og Kirsten kørte Søren de smaa Børn og mig hen i Øregaardsparken. Den var en hel 
Paradisets Have af Blomster senere gik vi hjem eller rettere kørte og drak The. Hans sagde om Grete at hun 
var bleven saa flink tænksom og kultiveret naar han læste med hende. -
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Kongens Begravelse. (JL: 1947) Øsende Regn hele Dagen. Byen smykket med Danebrog og sorte Draperier. 
- Hans og jeg var hjemme hele Dagen. Nu fyrer vi kun om Morgenen.
1 Mai øsende pøsende Regnvejr lykkelig om at vi ikke tog paa Landet. Til min allerstørste Glæde siger 
Kirsten god for Grete paa 3die Dag, - om det dog kunde være det Omslag Hans og jeg i Aarevis har ventet 
paa. Søndag allerherligste Vejr, dejlig Dag. Hans og jeg gik Tur i Østre Anlæg. Alle Børnene baade Balslever 
og Lauritzener var paa Storedam. Storedam gjort ren og ferniseret. 9 Mai skønneste Vejr. Altandørene 
aabne for første Gang i Aar. Lise erklærer er det noget at rose Hanne for naar hun gaar i Byen - hun vil 
gærne, men jeg kan ikke lide det. Gorm er til skriftlig Eksamen. Overraskende Brev fra "Skipper". Mageløst 
Vejr. Kirsten i Hulerød, i Morgen kører hun os til Storedam. Hans læste med Børnene men da vi kom var der 
Sangundervisning af den gyseligste slags. 10 Kr i Timen ikke et af Børnene havde lyst, det er mange gange 
daarligere end den daarligste Skolesangtime. Lærerinden gik ud af Døren med de ord "jeg synes vi har lært 
for lidt i Dag Børn" og det kunde Frøken Schmidt og jeg attestere. Den eneste der havde gidet synge lidt var 
Lise.
Vi kom hjem fra Storedam 18 Mai vi havde været der i 12 dage Skoven sprang ud medens vi var der og vi 
havde det ganske dejligt. Kirsten kørte os ud og hun havde ladet fru Schmidt gøre rent og fernisere ! inden 
vi kom jeg blev sandelig sa glad, saa glad. Hans fyrer og er virkelig mageløs for at der ikke skal ske noget 
med mit Hoved. Kirsten Knud Børnene og Frøknerne var paa Storedam baade Søndag og Kristi 
Himmelfartsdag. Medens vi var borte har Fru Voss været mageløs med at gøre rent.
20 Mai Hans og jeg havde en dejlig Tur vi var paa Hirschsprungs yndige lille Museum gik hjem gennem 
Københavns smukkeste Anlæg Østre Anlæg. Tog igen paa Storedam 30/5 vores Forlovelsesdag, spiste 
hyggelig Frokost her hjemme haabede at Kirsten havde glemt Dagen, fordi hun altid vil øse ud med Gaver 
ved den mindste anledning. Kom ud med 1 Toget havde aftalt med Fru Busse om at den Bil vi kørte ud med 
skulde bringe hende hjem. Det hele klappede og de havde haft en Kone til at gøre rent saa Huset var i 
fuldkommen Orden, til os til at holde Pinse i.
31 Mai var en Søndag uden at vi anede det kom Kirsten cyklende fra Hulerød lidt efter kom Ib og Ole, - og 
det var svært rart. Kirsten havde husket Forlovelsesdagen og hordet Knud alle Børnene og to Frøkner ud 
med Flæskesteg og Kræmmerhuse med Flødeskum til os allesammen ogsaa Fru Frederiksen. Der var 
dækket Bord under den store Birk og Hans og jeg synes det er den bedste og mest harmoniske Dag vi har 
oplevet paa Storedam. Alle Børnene morede sig hver paa sin Vis. Lise Red. Ole og Ib gik i Vandet og saa paa 
Spejderlejr, Hanne fiskede en stor Gedde sammen med sin Far, Knud sagde hun var flink at have i Baaden. 
De smaa roede gyngede legede og saa paa Kinesere i Spejderlejren. Knud skulde til Esbjærg med et 
Aftentog derfor tog de hjem ved 4-5 Tiden. Da Knud kom ud overvældede han som altid os med Gaver 
Appelsiner Konserves Vin Citroner. Kirstens Stenhøj er bleven fornyet og det har sin egen morsomme 
Historie.
Jeg ringede til Gartneren om det kunde gøres - han erklærede det var umuligt han manglede aldeles 
Arbejdskraft, - men da han hørte hvor det var ringede han til mig og sagde min Søn og jeg kommer efter 
Fyraften for Fru Hartvig-Møller jeg plantede hos dem for 6 - 7 Aar siden da sad de og deres Mand og spiste 
til Aften paa Verandaen og i alle disse Krigsaar har jeg tit sagt til min Kone hvor uforglemmeligt et Indtryk af 
Harmoni Skønhed og Tilfredshed ved at se to gamle mennesker have det saa rart at jeg altid har ønsket at 
opleve det igen, jeg kommer altsaa. Dejligt Solskin, vi kørte Kl 8 fra Storedam med vores nye Kusk Hr. Engel 
og de smaa Heste og har nu spist dejlig kold Middagsmad her - paa den hyggeligste maade. Grete fik mg- i 
Fransk, ih hvor var jeg glad. - Dr. Bruuns gaar det godt og Musse er ikke til at slide ud af Sygdommens Kør 
nu har hun haft Mundbetændelse.
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Jeg har sprunget Bess Fødselsdag over ser jeg den maa jeg for en Ordens skyld have med for den blev nu 
meget festlig. 16 Januar blev Bess 65 Aar og 1ste Juni skulde hun forlade Ministeriet fordi hun faldt for 
Aldersgrænsen. Hun altid tidligere selv fejret sin Fødselsdag men iaar hvor alt var saa dyrt og hvor hun om 
kort Tid gik en Trediedel ned i Gage vilde hun ikke holde Selskab saa sagde Hans at vi skulde invitere 
Gæsterne og gøre Selskabet og det gjorde vi. Vi blev 16 alle Bess gamle Venner fra Ungdommen var 
samlede og det mærkelige og tragiske skete at Astrid Richter som var en af hendes nærmeste venner døde 
2 Maaneder efter ingen af os drømte om muligheden af det Dødsfald. Astrid skulde 2 Maaneder senere 
være rejst til Amerika for at besøge Slægtninge og være borte i et halvt Aar, vi spiste ved 3 Borde og synes 
alle sammen da vi skiltes at det havde været en hyggelig og dejlig Aften. Vi fik Sildeanretning Smørrebrød 
fra Matilde Christensen 2 Lagkager Konfekt Chokolade Nødder Mandler Figner henkogte Frugter alt 
sammen Ting der var kommen fra Kusinerne i Sverig til Julen af Vin havde Hans de fineste Mærker 3 Flasker 
Champagne Hennesy Konjak Portvin Madejra alt sammen Ting Hans havde faaet til Jul af gamle drenge. 
Følgen var da Spiritus er umaadelig sjælden og kostbar i Øjeblikket at de tømte Flaske paa Flaske saa da de 
skulde køre hjem turde næsten ingen af dem køre Bilerne selv, Kirsten der ellers er meget maadeholden 
følte sig usikker. - Jeg har fortalt om Kirstens og Oles Værelse saa maa jeg dog ogsaa fortælle at Lise har 
faaet det sødeste lille Værelse med lyse Birketræes Møbler Komode Seng Stole Bord, og den lille Kurvestol 
som hun fik afos til sin Daab er bleven betrukket og ser saa sød ud.
I dag 3die Juni kom vi ind fra Storedam og bliver inde i 8 Dage. Dels fordi Kirsten og Knud d. 5te rejser til 
London i 14 Dage, og dels fordi Børnene er oppe til Eksamen, og saa vil vi gærne være her. I dag 12 Juni 
tager vi igen til Storedam. Ole fik igaar ug- i Fysik. Grete har desværre faaet 3 tg vi haaber hun klarer sig hun 
fik mg- og mg+ i Fransk og Tysk som Hans har læst med hende. Hun er et lille Skind, hun har altid sit Væsen 
imod sig. Kirsten og Knud skriver de har en god Tur men ikke et ord om hvornaar de kommer tilbage, og det 
er dog Kirstens Fødselsdag d. 15 Søndag og 25 Aars Studenterjubilæum d 19, - og det skal holdes hos 
Kirsten. Vi tog ud paa Storedam efter Studenterjubilæet og blev derude lige til 1 September da Hans 
begyndte at læse med Ole og Lise og med Hanne. Jeg tror jeg kan lære Hanne noget men hun har ikke lyst. 
Hans siger det gaar godt med Ole men besværligt med Lise hun er baade nervøs og tungnem vi havde en 
ganske dejlig Sommer paa Storedam og tog derfor slet ikke til Bornholm. Vi var heller ikke i Hulerød men 
Børnene var nede hos os 5-6 gange red paa hestene og roede. - Efter Sommerferien tog Knud Kirsten og 
Grete til Oksfordmøde i Schweitz de var alle tre glade for det. Knud og Kirsten var der kun i fire dage Grete 
blev der Maaneden ud og var hele Tiden glad for at være der.
24 September rejste Knud paa sit nye Skib med Dæng Ida Lillelund og Sven samt Kjærby til Amerika i en 
Maaned skal de sidste være der Knud bliver borte tre til fire Maaneder. Kjærby er Knuds Gæst paa hele 
Turen de andre skal selv betale Hjemrejsen.Vi vilde gærne have været med men turde ikke for mit Hul i 
Hovedet. Kirsten kunde ikke tage med for saa var der ingen til at tage sig af Æblerne og Marmelade
kogningen. Tillige havde hun Artikler og Interviews som skulde være færdige.
Den 12 Oktober (JL: 1947) havde Fru Busse stort Skolejubilæum 30 Aars, det blev holdt paa Scherfigsvej. - 
Grete var meget sød og venlig da hun kom fra Schweitz. I Ferien var hun i 14 Dage i England saa Kirsten har 
gjort alt hende i denne Sommer. 1ste November skal hun til Snoghøj men det Barn der har det saa godt 
mangler Humør og Taknemmelighed. (GL tilføjelse: "Nå"). Aldrig har jeg oplevet en Sommer og et Efteraar 
med Sol som dette. Hver Morgen naar Hans siger gaa til Vinduet viser Thermometret 10 Gr Varme uden for. 
14 Borghilds Fødselsdag dejligt Vejr Kiss Borghild og Busse i Theatret. Ole var flink men Lise er saa nervøs, - 
og adspredt. 15.1 dag var baade Ole og Lise og Hanne flinke. Vi var inviterede til at spise Haresteg efter 
Læsningen og det var meget hyggeligt, de fire store Børn var ved Bordet saa drak vi Kaffe Harry og Inga kom 
for at laane en kjole da var Grete oppe at klæde sig om hun og Kirsten skulde til "red Barnet" og de to 
Hanne og Lise sad og strikkede saa sødt - begge to i sofaen. Det hele var ualmindelig hyggeligt. Kirsten 
kørte os ind samtidig med at hun og Grete skulde ind i Stærekassen, til "red Barnet".
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I dag er Kirsten til nyt. Hun blev overrasket da hun gjorde op hvor mange aftner hun havde været ude siden 
Knud rejste. Hans den lille kære Sjæl kæmper sig igennem Læsningen og siger "bare jeg havde ?met? ene 
Øje".
Oktoberferie Kirsten hentede os og kørte os først ud til Sørens Fødselsdag vi drak Kaffe derude svært 
hyggeligt, bagefter kørte Kis os til Storedam Søren tog med de var der et par Timer og tog saa hjem. Der var 
mange derude. Grete kom om Mandagen og hjalp mig i Huset, Torsdag Aften kom Gorm. Kirsten (JL: 
Formoder der skal staa "Grete") og Gorm havde det rart sammen. De red til Bageren om Morgenen efter 
Brød. Ole og Kammeraterne klarede sig godt paa Lilledam paa Mindstedam og Damtofte residerede Knuds 
Kontorfolk, paa Lofterne og i Gilwellhuset var der Spejdere om Søndagen hentede Kirsten Grete Gorm Hans 
og mig paa Hjemvejen tog vi op og gratulerede Alfred Møller. Ole og Kammeraterne spiste 5 pund Kalvekød 
fra mig.
3 November Grete rejste igaar til Snoghøj mine Tanker var hos hende hele Søndagen hvor gerne Afstod jeg 
ikke min Følelse af altid at have held med mig og min affinden med alt hvad der skeer med Ordene "det er 
nok det bedste". Sendt Breve og Bøger til Agnes.
8-9-10 paa Storedam . Hans har lovet at lukke for Vandrerne i Vinter ikke for Drengene. Der var aldeles 
vidunderligt skønt roligt og dejligt. Om Søndagen øsede det ned til vores alles store glæde. 50 smaa og 
store Drenge pølede rundt i Regnvejret og Hans og jeg tænkte paa de Dage for 50 Aar siden i Schneekloths 
Skole da enhver Dreng kom i Galosjer med Paraply Regnfrakke og - i Sporvogn for Mors Dængse kunde skal 
ikke taale regnvejr. Lidt Fremskridt er der da i Verden. I 3 Uger har vi ikke været paa Storedam. I Lørdags 
var vi hos Professor Ehlers. Hans havde længe vægret sig ved at gaa med derop. Efter en meget grundig 
Undersøgelse sagde Ehlers det er jo ikke godt. Men deres Mand maa læse al det han vil og kan han skal 
have meget stærkt Lys helst bagfra. Vi haaber det gaar langsomt og saa har han jo Dem, og saa længe vi 
gaar ved Siden af hinanden har vores Førlighed til Maade og - vores Forstand vil jeg være mere end glad. 
Hans har været forkølet i en halv Snes dage, bare han ikke hostede mere. Vinteren har været som en Dans 
for os i Vinter - vi har haft dejligt Brænde. Hans hoster stadigt desværre. Ole har været i Sengen i 8 Dage af 
Halshistorie nu ligger Hanne af det samme. Tog paa Storedam Fredag Lørdag Søndag Mandag. Kirsten kørte 
os i det skønneste Vejr og Larsen hentede os i lige saa smukt Vejr. 6-7 ikke paa Storedam Øsregnvejr. 
Gode forstandige Breve fra Grete. Kirsten paa Hulerød til red Barnet. Mandag Børnehjemsmøde Tirsdag 
Frokost for Marmeladefrøkner, den gik udmærket jeg var dernede. Jeg tror Kirsten havde Gaver til hver 
eneste. Børnehjemsbørnene kom ned og underholdt Selskabet paa det nydeligste. Spiste Frokost paa 
Bernina 18 Kr.
14 December fik et lille Anfald af Opkastning om Natten som forskrækkede os en Del. - Juleaften hentede 
Kirsten os sammen med Lise Hanne og Ole os i Bilen Kl 6 de havde først hentet Bess, vi kunde med Møje 
være i Bilen. Kirsten kom med Børnene fra Scherfigsvej. Juletræet havde Grete pyntet det var et meget 
smukt Træ. Kirsten og Knud forærede os betræk paa Møblerne paa Storedam i Dagligstuen. Jeg var noget 
træt efter Juleaften derfor ringede vi Afbud til Bess til første Juledagog havde det ganske dejligt alene to 
hele Dagen. Søren havde givet os de dejligste Kager ogsaa Fru Jarner gav mig Kager. Børnene var alle 
sammen sødere end nogen anden Juleaften.
Grete udtaler sig om Spejderskolen (GL retter til "Højskolen") paa følgende Maade " Jeg kan ikke lide Skolen 
men jeg er glad for at være der. - Hun selv er meget meget flinkere end hun nogensinde har været.
1ste Juledag Fred og Ro. 2 Juledag kort Besøg af Agga Minna og Alfred ellers fred og Ro. Musse fik 300 Kr af 
Kirsten Bess 200 Kr, og saa hun en Taske og forskelligt det samme fik Musse. Juleaftensdag kom Knud ned 
paa Scherfigsvej og Manden ved Døren tog hans Frakke afog sagde maa jeg saa bede om Deres Billet. Knud 
saa ganske bestyrtet ud han har vel tænkt de kendte ham, men heldigvis kom Jensen da han saa 
Situationen og reddede ham. Vi fik Gaas fra Bornholm jeg kogte Kraaserne og købte nogle Flæskeben saa vi 
har haft Kraasesuppe 1-2 Juledag og nu har vi Kørvelsuppe til 3-4.
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Ja hvis hans øjne bare var gode saa har vi saa mange mange Gode. Varme uden at betænke os i 3 Værelse 
og al det lys vi vil have uden at tænke paa hvad det koster. Alle fire Juledage har vi været alene og haft det 
ganske dejligt, 1ste Juledag sad vi ganske alene ved et fuldstændigt "lukullisk" Frokostbord da Hans kom 
ind sagde han Gud Fader hvad tænker du paa jeg sagde forstaar du ikke du er inviteret til Frokost paa 
Nordland i Privatkabinet med din Kone. Der var alt paa Bordet Sild fin Ost Sardiner Sprængt Kød stort 
stykke som blev skaaret med min nye Kniv ved Bordet, Gaasefedt - kort sagt ikke til at beskrive. 
Nytaarsaften var vi alle hos Jakobsens fra Kl 3 - 8. - Torsk i Mayonaise Tunge Grøntsager, Lagkage. The 
inden vi gik hjem. Gaver som sædvanlig. Fru Jakobsen gaar endnu ved 2 Krykker. Nytaarsnat havde vi det 
herligt et helt ?Redentore?fyrværkeri som vi næsten ikke har set smukkere i Venedig, saa hørte vi lidt Radio 
gik i Seng Kl 12. Hos Kirsten var de omtrent 30 Mennesker alle Patruljebørnene mentes nu at være bleven 
saa store at de kunde være med, det var en god aften for dem alle sagde Kirsten. De brød først op Kl l1/z. 
Grete var inviteret til Hans Peter sammen med Gorm og Flemming Sommer Henry Wiberg Birte Holm. - 
De kom først hjem Kl 4.

I dag rejser Gorm igen til Tønder. I dag forestillede Hans og jeg os at vi spiste vores Frokost i "Roter Hahn" 
i Nürnberg jeg havde dækket Bordet saadan som vi en Gang i vores meget spartanske Ungdom spiste 
uforglemmelig godt der, det er 45 Aar siden. Naar man ikke kan rejse maa man finde paa noget morsomt. 
I morgen spiser vi paa Storebæltsfærgen, vi begynder med Suppe det er altid rart naar man har været lidt 
Søsyg paa Overturen. Nu er Jan rask men han har ogsaa taget Kirstens Nattesøvn de fire Juledage. 5 
Juledag. Besøg af Wiberg jeg mødte ham i Porten da jeg var nede med 45 Breve vi købte glimrende Kager 
da vi kom hjem lod vi Ilden blusse i min Kakkelovn tændte alle Lysene satte Julegranen i mit Vindue pyntede 
Bordet med Lillelunds Blomsterdug mine brogede Kopper saa lavede vi Kaffe Expresso fine Cigaretter 
dejlige Kager fuldendte Ensemblet vi var paa Markjuspladsen, - ak ja ak ja med lidt Fantasi gaar det hele og 
bliver glimrende. Man skal tvinge alle Glædesdraaber ud af Livet. I denne Jul har vi flottet os gyseligt med 
brændsel og elektrisk Lys. Brændslet viste sig at have kostet 250 Kr men - kan jeg tilføje - det har været 
mere end Pengene værd vi har haft det Kongeligt. Hans's øjne gaar op og ned. Hanne og Lise er til 
Spejderparade i Dag. Regnvejr øsende. Lillelunds far døde i Dag det er et memento til alle os gamle.
5 Januar Grete rejser i Morgen. Kiss paa et lille besøg efter Spejderparaden. Hans sagde til mig det var sødt 
af hende at hun kom. Det skrider godt fremad med alle Kortene. Jeg har skrevet 63. - Vi sidder hver Dag 
ved den fineste Frokostbord det siger Hans. - 5/1 var Bes Agga Søren og Fru Holst her til Gaasesteg og 
Lagkage. Vi spiste hele Gaasen og havde det rart. Gaasen var glimrende stegt af Fru Voss. Kirsten vilde have 
været med men hun og Knud var til Begravelse med Lillelunds Far. I dag 6/1 rejste Kirsten og Knud til Oslo 
de bliver borte i 14 Dage. Jan er rask nu han og Frk Schmidt ligger inde i Gretes Værelse. - Vi ordner det 
saadan at vi spiser i Dagligstuen og saa gaar vi ind i min Stue og drikker Kaffe, det er udmærket. Jan og 
Søster forærede mig et ganske lille Juletræ. Jeg tog det med ud paa Granhøj det kunde virkelig brænde i 10 
Minutter. Derefter tog vi det store Juletræ ned.
Oversvømmelser alle vegne. Mage til vaad Jul som denne har Hans og jeg ikke oplevet saa langt tilbage 
som vi kan huske. Da vi kørte ud med Kirsten Juleaften mødte vi alle de 1100 der havde været til Politikens 
Julefest i Odfellow Palæet, da regnede det ogsaa de kom slæbende med alle deres Kurve. Kirsten og Knud i 
Norge Solskin baade der og her. Kirsten ringer at hun skal tale i Radioen den 25. Jan skal op i Morgen. 
Børnene har været i Haven hele Dagen og Ole har været paa Ski. - Ser vi tilbage paa Julen har vi haft det 
dejligt men det kan ikke nægtes det har regnet forfærdelig meget. En Dags Frost men saa igen Snesjap og 
Pjask. Bare Børnene kunde holde sig raske medens Kirsten og Knud er i Norge. I Julen havde vi hele Tiden 
den dejligste Varme ved at fyre i min Stue og inde hos Hans. Vi nøjes med at fyre hos Hans nu efter Jul. I 
Køkkenet har vi bogstavelig kun Ild naar vi vasker Realvask. Jan er fuldstændig i Orden nu. Kirsten sagde 
igaar det har kostet 500 Kr at lade Hanne spille uden nævneværdigt Resultat jeg tror hun skal holde op, hun 
gider ikke øve sig. Sendt Lindom Bogen om Skolen.
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16 Januar Bess Fødselsdag vi var hos Bess der var 15 Gæster. Vi fik Fiskerand Championg. Dejlig 
hjemmebagt Franskbrød med flere Slags Ost - Kiks og Radiser, Lagkage Kaffe og Smaakager Sodavand. Vi 
havde det hyggeligt. Lidt over 11 kørte Bruun os hjem. Bess fik 10 Kr af mig 15 af Hans. 17/1 Larsen kom 
med de to smaa hentede Hans Bess og mig vi kørte ud til Søren med hendes Julegaver var der en Timestid. 
De smaa fandt en Nøddeknækker den morede dem saadan at de kun legede med. Søndag Snestorm gule 
Ærter har det herligt. Børnene ogsaa. Kirsten og Knud kommer Onsdag Morgen desværre faldt Hanne og 
slog sig en vældig Bule i Fredags. Kirsten og Knud var her til Frokost de fik daarlig Mad ellers havde vi det 
rart. Birch Olsens var her I Dag Lørdag jeg havde købt for 11 Kr Kager de fik Resten med hjem til Gunver. 
Jeg havde ogsaa købt Brystsukker. Agga Søren Fru Holst og Bess var her til Gaasesteg det var godt vi drak 
Kaffe inde i min Stue og sludrede. Medens B.O's var her kom Bosse og vilde interviewe Hans. Bess og Agga 
var her Søndag. 31/130/1 Hans's Eksamensdag havde han ønsket sig gule ærter jeg kunde meget lettere 
have lavet noget stegt men han vilde nu have det andet. Ærterne havde jeg købt al det bedste jeg kunde faa 
men saa gode som jeg ønskede dem blev de nu ikke. Vi var alene hele Dagen om Aftenen læste vi med 
Børnene. Kiss kørte os hjem. Et slemt Smæk fik vi om Aftenen vi ledte i 3 Timer efter en Pung jeg troede jag 
havde tabt med mange Penge i. - Medens vi i de sidste 5 Aar efter at vi kom fra Skolen er sunket ned til 
stille Ubemærkethed saa kom der lidt af den gamle Glamour over os forleden Aften. Vi var inviteret af 
Gregers Ahlefeldt til at overvære hans glimrende Foredrag med en aldeles storartet koloreret Film fra 
Sydamerika (GL: Sydafrika) med alverdens vilde Dyr Løver Tigre Leoparder og det var ikke en vi saa men 
100. Fugle Blomster Pattedyr. En vegetation uden Lige. Pragtfuldt Interiører af Negere og Landsbyer, 
pragtfulde arabiske Byer. Vi kom først da Salen var omtrent fuld vi havde ikke ventet et saa fint selskab saa 
vi kom i Hanss gamle Bukser og nu skulde vi om jeg saa maa sige passere hele Fronten oven i Købet med 
hele Opmærksomheden heftet paa os, derved at Professor Nielsen førte os op - og placerede os. - Jeg var 
lidt benauet og det Par der sad lige foran os lignede i den Grad Strix og Ove, jeg kendte hendes Capes noget 
forfærdelig fint Skind og Oves skallede Plet i Hovedet saa stor som en tokrone den har jeg kendt i mange 
Aar. Jeg drejede mig til højre og venstre for at være sikker i min Sag men deres ansigter kunde jeg ikke se. 
Men jeg trængte nu saa forfærdelig til at spørge hvorledes kommer I her i det hele snakke lidt altsaa stikker 
jeg et par Fingre frem trækker lidt i Pelsen og skal lige til at stille mit Spørgsmaal da jeg ser en Herre gaa 
forbi henimod Talerstolen og gøre sin Compliment først for Strix og saa for Ove. - og der sad jeg saa 
Himlens lykkelig over at jeg ikke havde rykket saa haardt, at Dronningen havde vendt sig om og Hans havde 
set det, han der ikke kan døje at vække Opsigt. Hvem hvem kunde da ogsaa tænke sig at det var Kongen og 
Dronningen. - Havde de endda været Kronprinser. De var jo nemlig kommen ind, inden vi kom. I dag har 
bestilt 70 Østers 3 Kyllinger og Marengs til Hofdessert, til Hans Fødselsdag. Knud Kirsten Grete Gorm Ole - 
og de smaa kommer her til Frokost, Kl 1. Hans fik 400 Kr den 30 Januar hans Eksamensdag, og nogle andre 
Ting. Og 100 Kr sendte jeg til Legatet Vorherre maa vide hvor jeg faar de penge fra, men stjaalet dem har 
jeg ikke.
Efter Foredraget drak vi The med Smørrebrød, - og Kaffe. Hans har faaet en overmaade genial Ide. Han vil 
ikke lade sig Interviewe nu sender han Aviserne til B.O. Vedel, Hans Kirkeby og Kjærby. I dag kom 
Aftenbladet. Fru Voss tog Telefonen saa sagde Hans jeg kommer ikke de kan Interviewe Fru Voss, hvad de 
saa gjorde.
9 Februar oprandt med det for denne Vinter sædvanlige Regn og Snetøvejr. Men var der ikke fest ude saa 
var der inde. Fru Voss var her Kl 7% dækkede Bord og fyrede i Kakkelovnene da Kl var 8 sad vi og spiste 
Morgenmad haabede paa en meget stille Dag da vi havde sagt at vi ikke vilde være hjemme men Kl 8 stod 
her 4 Fotografer fra alle Hovedstadsbladene og vilde fotografere 2 Minutter efter kom Alfred og Ove 
sammen med 5 andre gamle Drenge som Komite for en indsamling til et Skolelegat der skal bære Hans's 
Navn, der var 11.000 Kr. -
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Vi dækkede i hast et stort Bord hvor vi kunde sidde alle baade Fotografer og Komite. - Heldigvis havde jeg 
købt baade Kager og Kringle, men det blev spist altsammen, saa Fru Voss maatte paa Valsen efter ny 
Forsyning. Det blev til 80 Kr, medens vi drak Kaffe kom Kirsten og Knud og drak med. Fra det Øjeblik de gik, 
stod Dørene ikke, det var meget meget mere end da Hans blev 70, - der styrtede Blomster og Telegrammer 
ind ad Dørene og vi havde ventet der ikke vilde komme noget som helst, fordi vi mente at Legatet havde 
taget alle Pengene. Kl 12 kom Kirsten Knud Bess og alle Børnene. Søren var her men vilde ikke blive til 
Frokost. Grete var hjemme fra Snoghøj og Gorm kom fra Sønderborg de var altsaa ogsaa til Frokost. Jeg 
havde købt for 80 Kr Østers 45 Kr til to Oksetunger, Championg for 16 Kr, 2 Lagkager kom fra Kirsten og en 
til 10 Kr havde jeg selv købt. Vi lukkede Dørene medens vi spiste men saa sad de med Blomster Buketter 
Vinflasker og Bøger nedad hele Trappen. Vi skulde have spist Middag hos Kirsten og Knud men det maatte 
opgives vi var for trætte og blev saa hjemme, for at hvile os lidt. Blomster og Gaver fortsatte med at 
komme, men om Aftenen var her kun en Snes Mennesker. Mange gamle Elever fra Schneekloths Skole kom. 
Den første der kom medbragte et pund kakao og en Flaske Olie i Stedet for Blomster ham havde Hans ikke 
set i 40 Aar. Den anden var ham som ?Nollerne? er opkaldt efter. Han kom et Nr. af Verdens Spejlet det var 
50 Aar gammelt. Hele Dagen skænkede vi Kaffe Chokolade og Kager af alle Slags men ingen af al den Masse 
Flasker og Likører han fik blev trukket op. Flere Telegrammer kom fra Schneekloths Skoles Elever og mange 
Breve og Telegrammer kom fra Amerika. Min Fødselsdag gik stille og roligt. Vi spiste Middag hos Kirsten 
ganske dejlig Laksemad glimrende Andesteg og Rødvinsbudding vi tog hjem ved 8 Tiden. Kirsten vilde give 
mig en splinterny Gryde der koger 5 retter Mad paa en gang. Jeg sagde nej Tak jeg havde i forvejen kostet 
dem nok, de havde betrukket Møblerne paa Storedam, men desværre er jo Følgen jo at man saa er mindre 
tilbøjelig til at lade Drengene gaa ind i Stuen men de faar nu ikke Lov til at spise derinde. Knud er i Findland i
10 Dage, og den 1ste Marts rejser de til Norge i 14 dage. Nu har vi faaet den Frost vi ikke har haft hele 
Vintren med det resultat at vi næsten ikke kan fylde Kakkelovnen nok, men Knud som altid er mageløs 
havde øjensynlig haft fornemmelse af at Kulden var i Anmarch for han sendte Larsen op med 200 Briketter 
og medens vi syntes at Knud var tosset at forære os Broketter om Foraaret, saa skal love for at vi har jublet 
over dem hver Dag. -
1ste Marts Kiss Knud Dæng Ida Lotte Ove Strix Birte Lillelund rejste til Norge 1/3. Var til Gilde hos Alfred 
Laks Flæskesteg Rombudding. Prins Knud og 6 gamle Spejderkammerater var der. 29/2 Fru Holst Bess 
Hvidkaalssuppe. 25 Marts, Sven Jakobsens Fødselsdag. Var hos Jakobsens til Middag Fisk Bederyg Lagkage. 
- Fru Jakobsen gaar stadig ved Krykker, det er meget haardt. - Jakobsen venter med at gaa paa Pension han 
er 67. Lillelund mistede paa en Maaned baade sin Far og sin Morbroder. - Torsdag 4/3 Læste ikke med 
Børnene. Var hos Fru Busse. Aftalte med Tandlægen at komme Lørdag 1%. Havde en dejlig Søndag alene to 
et kort besøg af Wiberg. Tirsdag læste med Børnene. Hans var noget træt var hos Tandlægen.
11 Marts Kongens Fødselsdag Rykkede hele Granhøjen til Storedam 5 Voksne 10 Børn. Vi besaa først Oves 
Hus og syntes det var godt selvfølgelig kan det ikke maales med Storedam Alen. Vi havde Smørrebrød Øl og 
Mælk med. Vi kogte inden vi tog hjem Chokolade jeg købte for 3 Kr Hvedebrød. Der var saa dejligt derude. 
En masse Vintergækker nede i den lille Have. - W.C er elendigt der kommer alt for lidt Vand, det bliver ikke 
til at holde rent. Alle Børnene Søster med red med den største glæde. Første Dag hvor her var dejligt varmt 
uden videre Brændsel i Kakkelovnen. Fru Voss havde fyret i alle tre Ovne paa Storedam, - der var dejligt 
varmt.
14/3 Bess og Agga til Middag. Hamburgerryg stuvet Hvidkaal Dessert. Bagefter gik Bess og jeg ud i 
Frederiksberg have og saa paa Erantis Carit Etlars gamle Villa og Bedstemoder og ?Casses Han? Som skal 
bebygges nu. -15/3 ikke læse med Børnene. Fanny paa Besøg. Hans Kakkelovn varmer i Dag alle stuerne. 
Hele Vinteren har vi kun haft Varme i Hans's Stue og nøjedes med at sende spildvarme ind i Dagligstuen, 
mens vi spiste. Om Søndagen fyrede vi lidt i min Stue om Morgenen fordi det var saa hyggeligt at staa op i 
Varme.
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Det mindede saadan om de første Aar paa Skolen naar Søren og jeg fyrede inde hos Børnene der var nemlig 
ikke Varmeapperat, det var der alle andre Steder. Fanny var her igaar hun var aldeles uforandret den 
samme redelige rare Pige som vi havde kendt som Barn. Hendes Mand er 30 Aar ældre end hun men 
Forholdet imellem dem forstaar vi er meget kønt. Hun har selv to voksne Børn og han har tre. Hans er saa 
bedrøvet over at Lise har saa svært ved at lære han bruger alle mulige paafund som han har brugt over for 
saa mange dumme Drenge, men alt preller af paa hende.
17/3 I dag kommer de alle hjem fra Norge. 18/3 Hannes Fødselsdag meget vellykket dejligt Vejr 18 
Børnefremmede. Kirsten hentede dem Kl 2 fra Skolen. Storartet Fødselsdagsbord, mange præmier for 
Klogskab - Sang - Løb og Slagsmaal. Lille Søster glimrede ved at være med hele Tiden. Inden de gik Lagkage 
og Sodavand. Kl 5% kørte Kirsten Børnene hjem. Hans læste med Ole. - Jeg var hos Tandlægen. - Hanne fik 
Sparekassebog med 10 Kr af Hans, Billede af Kongen og Dronningen. Lille Søster havde smaa fremmede og 
fik en herlig Dukkevogn af os Prisessen med de vilde Svaner og en fin Stærekasse. - Vi var ikke med til 
Fødselsdagen vi var paa Storedam. Vi var der i 12 Dage og havde et straalende Vejr. Kirsten kørte os og Bess 
derud og kørte saa hjem. Men vi havde en 10-12 Drenge derude de var flinke men jeg bliver saa træt af at 
have dem løbende om mig. Kirsten Knud og Børnene kom de to Paaskedage og alle de andre Dage kom der 
Fremmede sommetider 3 Selskaber om Dagen. Hans vilde gærne være blevet en Dag længere men jeg var 
helt gele af træthed. Det er slemt at være bleven en Klud, men jeg havde jo heller ikke Fru Voss til hjælp 
som her hjemme. Hans Kirkeby kom og talte om Hans Kirkebyes Dreng Torsdag Aften. Edith om 
Formiddagen. Fredag Fessors til Frokost Sild Rødspætter Kaffe Kager. Edith om Formiddagen. Edith 
tegnede. Bess var her med Æg. Det regnede. Søndag herlig - vi var alene hele Dagen og glemte helt der var 
noget der hed Radio. Grete gaar med et daarligt Knæ som skal kureres maaske bliver Opeeration nødvendig 
men hun maa vente 8 Dage til Lægen kan tage hende. I dag havde jeg to store Glæder den var at de ved 
Søndagsmiddagen havde diskuteret hvem det var der havde forandret sig om det var Grete eller Kirsten 
naar de nu kom saa godt ud af det, de blev saa enige om at det Spørgsmaal var ligegyldigt. Hovedtingen var 
forandringen der var sket. Igaar havde Kirsten givet Grete Lov til at invitere Birte Niels Peter Flemming 
Henry til Middag hvis hun selv vilde lave Maden og det gjorde hun Æg og Fisk i Mayonaise henkogte Høns 
dem havde de og Frugtsalat til Dessert saa gik de i Biografen og kom hjem og drak The - meget vellykket.
9 April Med hvilke Forventninger oplevede vi ikke den Aften da Radioen sagde krigen var forbi og med 
hvilken tung Tristhed har vi ikke oplevet denne Dag i Dag 2 Aar efter, - jeg kan sige intet af alt hvad vi 
haabede er sket. Kirsten og Knud har norske fremmede det er en fremragende Forsker der er kommen 
herned for at blive dekoreret. Da hans Kone saa Kirsten sagde hun hvor er jeg glad ved at træffe Dem jeg 
har læst alle Deres Artikler de talte saa sammen hele Aftenen og da Knud og Professoren vilde hjem vilde 
Damerne tale videre saa sagde Knud saa foreslaar jeg at Havforskeren og jeg gaar paa Bimpel, men saa blev 
de enige om hellere at komme ud og spise til Middag hos dem. De to store Børn skulde være med ved 
Bordet og det er godt. Grete har været hos Lægen men han kunde ikke se noget paa Røntgen Billedet. I 
morgen skal Grete paa Bal paa sin gamle Skole. Lille Søster hos Tandlægen. Grete morede sig storartet paa 
Skoleballet. Ole var paa Storedam Lørdag og Søndag, dejligste Vejr, han havde moret sig glimrende Musse 
havde smidt ham af. - Lise fik 2 3 Taller i Geografi - hun skulde høres i hele Danmarkskortet Byer Åer Søer 
og Have Bælter ak hun har saa svært ved at huske og lære. Hans og jeg har haft den herligste Søndag - 
ganske alene. Ole fik 6? i Regning baade han og vi var stolte.
Knuds Fødselsdag 12/4. Han vil ikke have fremmede men har spist Frokost hos sin Mor. Han fik en køn 
?senerarie? Nørregade Bolscher og en meget køn Bog om Nyboders Tilblivelse og Historie fra Chr IV Tid, 
meget smuk Bog. Grete rejser paa Onsdag med Knud ned til Eksamen paa Søfartsskolen. - Lise sagde igaar i 
Anledning af Faderens Fødselsdag "det er ogsaa helt umuligt at finde paa noget til et Mandfolk". Edith L. 
modelerer Hans hver Dag.
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14/4 Knud Kirsten Grete rejste i Dag til Søfartsskolens Eksamen. 18/4 Første Gang vi lukkede alle Døre op og 
havde det endda for varmt. Lørdag Morgen kørte Larsen Jan Søster Frk Schmidt Hans og mig til Storedam. 
Børnene red og roede. Vi drak Kaffe købte for 6 Kr 50 Kager i Hørsholm vi spiste os ganske mætte i 
Wienerbrød. Kl 2% kørte de hjem vi andre havde en god Eftermiddag. Søndag rolig vi havde kun 7 Vandrer 
af Drengene var der nogle smaa Flemming Niels Peter Bonde Find og Lanse. Da vi tog hjem mandag kørte vi 
med den Bil som de Gamle kom ud med.
21 April i tre Dage har vi ikke haft i Kakkelovn. Foraaret er kommet styrtende aldeles vidunderligt. Kl 9 i 
Morges kom Kirsten med Bilen og hentede Søren og mig til den længe planlagte Tur til Sørens Sommerhus 
Ih du store Kineser hvor var det en dejlig Grund, - det var sandelig dejligt at jeg endelig fik den at se 
bagefter kørte vi ned i Pilealleen i en af de smaa idylliske Haver og hvor var der idyllisk Fuglesang ingen 
Mennesker, Sol over det hele. Den Formiddagstur vil blive husket til jeg dør. - Havde Kiss ikke sat Trumf paa 
var vi sikkert aldrig kommen derud.
Store Bededag St. Georgsdag begyndte herligt skønneste Vejr dejlig Frokost alene, saa kom Flemming 
Henry Wiberg Niels Peter Sodavand og Kage derefter Kirsten og de fire smaa. Saa Fru Holst Bess Agga 
Koteletter Spinat Rabarber Agurk brunede Kartofler Citronfromage Flødeskum Smaakager. Meget hyggeligt. 
I Aften skal vi paa Scherfigsvej og møde de gamle drenge. Der var en 50 gamle Drenge med det var ikke 
godt arrangeret, Lysbillederne var aldeles elendig. Lørdag Kl 9 kørte Kirsten os til Storedam med 9 Børn. 
Børnene morede sig storartet hele Dagen Kl 6 tog de hjem der var fuldt af Pigespejdere paa alle lofter. Anne 
Mettes Patrulje laa paa Lilledam i Barneværelset og lavede mad i Køkkenet. De tændte den elektriske ovn 
og brændte til Kirstens Sorg, Malingen af hendes egen Barneseng. Hos os laa 4 Drenge og 2 Piger inde i 
Huset og 3 Drenge i Fuglereden. Om Mandagen havde vi det vidunderligt vi var ganske alene. Blev kørt til 
Stationen af en af de gamle. Regnvejr omtrent hver Dag men det er dejligt. Grete og Gorm rejste til hver sit 
sted Søndag Kl 2.
1ste Mai. Vi var ikke paa Storedam og havde det henrivende her hjemme i vores dejlige Lejlighed. Vi vilde 

have spist Frokost i de smaa Haver i Allegade men Vejret var ikke til det og vi havde det saa dejligt hjemme 
saa vi var ikke kede af Vejret. Kirsten og Knud var paa Storedam hvor Knud fiskede en Gedde paa 10 Pund 
den var aldeles mægtig at se paa den. Vi fik den. Onsdag Kristi Himmelfartsdag Fredag Lørdag Søndag var vi 
paa Storedam. Om Mandagen var det første Gang vi ikke havde i Kakkelovnen. Wiberg kørte os hjem kørte 
Vognen tilbage og gik saa selv til Stationen, han er en sød Dreng. Holmberg hjælper mig udmærket. Da vi 
kom hjem om Mandagen fik jeg mig en general Forkølelse, men bliver det godt Vejr kører vi ud Pinselørdag. 
Schmidts regning var 83 Kr. Busses efterlod Huset pænt. Pinsen udmærket derude men 1ste Pinsedag var 
slem der var 10 Vandrere i to Dage og 10 Drenge, havde jeg ikke haft Holmberg var jeg gaaet omkuld hun 
var storartet. Læste med Børnene Torsdag. Fredag Christian Ludvigsens Fødselsdag. Hans og jeg var i 
Allegade spiste Frokost i dejligste Vejr. Det var en gentagelse afalle de Frokoster Hans og jeg har spist hvert 
Aar den 30 Mai siden 1894.
21-5. Besøgte Fru Jakobsen hvor var det længe siden vi havde talt sammen. Hun maa stadig bruge sine 
Krykker. - Hendes Sygeplejerske lærer at køre Bil. Jakobsen skal til Norge i 2 Maaneder derefter til 
Hornbæk og til sidst en Middelhavstur. Fru J. holder sit humør aldeles ufatteligt godt. Grete paa 
Amtssygehuset med sit Ben sendte hende en Æske Chokolade. Søndag var ude at se til Grete, Ole Lise og 
Hanne i Hulerød med Knud og Kis. De smaa med Hartmanns i Tisvilde.
Et mindre Anfald af Dilerium har grebet mig igaar købte jeg for 60 Kr Foer til min Fløjlstrøje og i Dag har jeg 
købt Slør til min Sommerhat for 31 Kr. - jeg ser nu at det der i alle Krigsaarene har holdt Højvande i min 
Kasse er at jeg ikke har købt den allermindste Trevl Tøj. Vi tog til Storedam Fredag Lørdag Søndag Mandag 
og Tirsdag kørte vi hjem ved 1 Tiden med de gamle fra Scherfigsvej. Vejret var mere end vidunderligt den 
sidste Dag, de øvrige var jævne Graavejrsdage den 30/5 stormede hele verden ind paa Storedam, men det 
var ganske hyggeligt uagtet vi jo altid helst vil være alene paa særlige festdage. - Gamle Holmberg er saa 
flink.
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Grete tog tilbage til Ruds Lørdag efter at have besøgt Gorm paa Kronborg men hun naaede kun at tale med 
ham en % Time.En af de gamle hentede os om Fredagen. Ole oppe i Fysik fik g- han var ked af det. Aftenen 
før talte jeg med ham i Telefonen og sagde jeg vil give Dig den fineste store Tomat jeg kan købe; det maa du 
ikke Mormor for hvis jeg nu faar en daarlig Karakter, saa sagde jeg, du maa kende mig daarligt naar du ikke 
ved saa vilde jeg give dig to Tomater. Hjemme hele Søndagen - Dejligt - Mandag købte vi et % Pund 
vidunderlige rejer som Hans og jeg spiste ganske alene for aaben Altandør-vidunderlig -Aarestrups 
derefter Havkat ikke saa godt. Lejligheden er og bliver en Drøm. Draiby laver det nye Vindue som jeg gærne 
vil have det. Musse Erna Margrethe kommer Mandag. Til Hans store skuffelse fik Ole kun mg- i Tysk. - 
8 Juni Igaar og i Dag har vi været hos Professor Ehlers. Hans ene øje kan ikke opereres og det andet 
tilraader Ehlers ikke heller at operere der er for stor en Risiko fordi der er Aareforkalkning bag ved Øjet. Ole 
fik kun g+ i Naturhistorie det er smaa Karakterer han faar vi spørger os selv om han har været doven. Hans 
tilbød for længe siden at læse Historie med ham, men han vilde ikke have det. Paa Mandag skal han op i 
dansk. Hans og jeg gik paa d'Angleterre igen i Dag traf ligesom sidst den ene gamle efter den anden blandt 
andet Moses som fortalte at de havde Studenter jubilæum og kom paa Storedam 27/6. - En nydelig 
gammel Dame gik forbi os og sagde jeg er Fru Schack men jeg maa dog hilse paa vores berømte Rektor - vi 
kendte hende ikke men jeg maa til at tro paa Berømmelsen for da jeg forleden stod hos Fiskehandleren 
kom en nydelig ældre Dame hen og sagde vil de ikke sige mig hvem de er jeg kender dem saa godt fra 
Gaden. Jeg sagde Fru Hartvig-Møller hun det var da morsomt saa er dejo den berømte Fru H-M. Næh, 
sagde jeg hvis nogen er berømt maa det da være min Mand, men sagde forhaabentlig er ingen af os 
berømte for de to Ting at være berømt og have mange Penge er de to Ting som jeg synes det er værst for et 
Menneske at blive koblet sammen med. Berømt eller ikke de er et interessant Menneske. Saa billigt bliver 
man Interessant.
15/6 Kiss Fødselsdag kom vi til Granhøj fra Storedam, Vejret var det skønneste Børnene i stort Humør drak 
Chokolade allesammen og raabte Hurra. Senere tog vi Alfred med Frøken Nielsen som rejser hjem til Ritz. 
Jan overrakte hende en fin Buket og vi sang Kantatens Vers for hende "men kom i Uvejrstimen naar Vejret 
bliver graat (i Ritz) og husk de lyde Minder som her vi gemmer paa. I morgen er det sidste Dag vi er her 
hjemme Hans er færdig hos den lille utrættelige Edith. Børnene er til Afslutning hos Fru Busse og derefter 
kører Larsen Musse Erna hans og mig til Storedam. Imorges gik jeg paa Fisketorvet og købte l'/i Pund rejer 
for at traktere alle paa Granhøj med Rejer. 8 Kr., saa købte jeg to Aal 7 Kr. Hans skulde have Aalesuppe fordi 
det var den sidste Middag her hjemme inden vi tager paa Storedam. 17/6 I dag tager vi derud. - Vi kom fra 
Storedam hjem med de gamle tog en Bil paa Triangel. Fru Voss havde et Hus saa flot at et pillet Æg er ikke 
renere og Andreasens Vindue lyser uendelig meget mere end man paa forhaand kunde Tro. Vi blev 
modtaget med den dejligste Hvidkaalssuppe. Hans læste med Ole straks om mandagen. Tirsdag kom Kirsten 
og hentede os for at vi skulde sige Farvel til Knud som skulde til Grønland. - Hans misundte ham meget. 
Hvor havde vi det godt bedre end nogen andre paa Jorden hvis Hanss Øjne blot vilde være lidt bedre. I 
morgen begynder Grete paa Hospitalet gid en god skæbne vil følge hende derind. Vi var paa Storedam (14) 
Fredag Lørdag og tog hjem Søndag Aften Vejret var godt vi havde det rart spiste Svampe og blev hentet af 
Jumben baade frem og tilbage. De gamle er virkelig saa lykkelige ved at være derude. Kirsten leder efter en 
der kan læse med Lise og Hanne.
Fredag Lørdag Søndag paa Storedam- dejligt Vejr. Besøg af Viberg. - Lilli og hendes spejdere var derude, de 
menes at have samlet 900 kilo Lilli er dygtig. - Rønn Reiter og Find var der. Besøg af Grete Henry Flemming. 
Larsen hentede og bragte os derfor gik vi hen paa Langelinie og drak Femte med ristet Brød 6,50, sejlede 
saa med de smaa Baade ud til Molen og hjem igen til Nyhavn. Fru Holst var her til Middag. Maden bliver 
sløjere og sløjere at faa fat i.
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Den Dag den historiske Udstilling aabnedes vækkede Hans mig om morgenen og sagde at Stormen havde 
suset i den Grad om Natten at det var ugørligt at tage til Storedam det var rigtig hele Lørdag of Søndag 
stormede det saadan at omtrent hvert eneste Flag i Byen blev splintret. Vinduer Skorstene Kæmpetræer alt 
blæste omkuld. Igaar næste Lørdag øsregnede det da tog vi heller ikke ud.
Om Fredagen 24/9 blev Grete 18 Aar og havde en meget stor Dag, hun fik radio af forældrene 25 Kr, 1 Saks 
med Navn og en Tandbørste 9,50. Vi tog ud Hans Bess og Søren gratulerede hende drak en kop The spiste 
Lagkage og tog hjem fordi Kirsten skulde have de 2 tyske Damer til Middag Kl 5 og Kl 6 var der stor Middag 
for 12 af Gretes Venner, de blev der til 12% og dansede det gik udmærket. Dagen efter var det Lises Hun 
have først Chokoladefremmede 14 fra 12 - 4. Derefter Middag for Jørgen Niels B Morten og et Par andre 
hvorefter Kirsten gik ned med dem til Nitousche - udmærket ?Ballettime? kostede 7.50 Kr Stykket. I dag 
har Grete Wiberg Lise og Morten besøgt os.
- Grete fik de flotteste 10 mørkerøde Roser sendende fra Gorm. Hun fik ogsaa sin Moders Skindkaabe. 
Besøg af Kai Thorhøgger som vi ikke har set siden 1912. Fredag Lørdag og Søndag var vi paa Storedam 
havde det udmærket Schmidt hentede os og Kis kørte os hjem hun skal tale imod Dødsstraf paa Tirsdag. 
Vejret var daarligt og jeg var desværre - uden Aarsag træt da vi kom hjem. Besøg af Børge Jakobsen Anders 
Jespersen Hartmann og Mogens Christensen og to af deres Damer vi sang cidi Kampen de Riddersmænd 
drage.
5/10 Kirsten diskuterer i Radioen med Lotinga om Dødsstraffens Betydning. Søndag ikke paa Storedam. 
Bess Agga Fru Holst her til Chokolade. Var paa Scherfigsvej hos de gamle 13/10 havde for 5 Kr. Bismarks
klumper med. Fredag 16/10 rejser vi til Storedam. Viberg henter os paa Stationen. Var en Tur i Botanisk der 
var overordentlig smukt og vi havde ikke været der i 51 Aar. - Vi var paa Storedam i 9 Dage i Oktoberferien 
Lilli med Børn og Hans og Borghild med sine var der ogsaa. - To dage havde vi den mægtigste Orkan kun 
eneste Dag rigtigt Solskin ellers Regn afog til hele Tiden. En Dag kom alle Børnene op med Kirsten. Vi synes 
det var saa dejligt at se dem more sig saa godt med Heste Baal og Vogne. Om Lørdagen kom der en del 
Mennesker. Der skulde komme 16 men der kom 25, da Hans saa det brændte sammen greb han ind saa jeg 
slet ikke kom i Køkkenet Lørdag og Søndag. Da alle var borte havde Hans og jeg en dejlig Frokost alene to og 
Kl 5 blev det yndigt Vejr da kom Kirsten og Knud og hentede os og kørte os til Nyhavn en ganske dejlig tur 
langs med Sundet hvor vi saa alle Lysene. Desværre fik jeg Mandag Aften et lille Besvimelsesanfald med 
ubetydelig Opkastning men jeg følte mig alligevel daarlig saa vi bad Borghild om at komme, hun fandt ikke 
noget men mente det var overanstrengelse, uagtet jeg næsten intet havde taget mig for. -
30/10 Kirsten Besøg af Prinsesse Margrete og Journalister paa Scherfigsvej. De skulde se paa al det Arbejde 
de Gamle har udført med Æblerne. Kirsten var nede for at se om der kunde blive Plads til Jan i Børnehaven. 
5 Jan (JL: Nov?) Var Søren Hans Kiss og jeg til Frokost hos Bess. Søndag Bess og Agga li I le til Kaffe.
13/11 Oles (JL: Jans) Fødselsdag. Rauns vi Konsulinden Ove og Strix og de mindste Børn der passede i Alder 
til Jan var der til Chokolade og Kager vi havde det saa hyggeligt. Knud viste de smukkeste kulørte film af 
Børnene og Guldkareten med os. - Børnene var som sædvanlig Engle. Det var de ogsaa Mortensaften da vi 
var til Gaas. - Det er noget af det ubegribeligste at de kan være saa nederdrægtige at Stupigen som Kirsten 
fæstede for 2 Maaneder siden sagde op efter 14 Dages Forløb fordi hun aldeles ikke kunde klare Børnene. - 
Ole var venlig og flink han har faaet en hyperpraktisk Regnfrakke som han er meget stolt af. - Vi skriver i 
dag 14/11 og saa dejligt har vores Kakkelovn fungeret at vi endnu ikke har savnet Varmeapperater. Lørdag 
Søndag Regnvejr vi var alene og havde det som altid rart. Mand. Besøg af gamle Drenges Raad. Meget 
hyggeligt 2 Spejlæg hver Sild Gaasefedt Pølse Skinke Leverpostej herlig Ost tommetykke Skiver Øl Snaps, 
Kaffe Julekager Smaakager Rødvins og Romtoddy, Citron. De var 10. -
I Fredags var vi hos Thiele efter Briller men de har ingen der er stærke nok saa han mener han maa skrive til 
Amerika efter nogle. Hans er saa taalmodig men meget bedrøvet over sine Øjne han siger hele Tiden hvor 
er det dog slemt at jeg skulde gøre dig den Sorg, lille Vaps. -
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Vi var hos Bruuns igaar, de har faaet saadan en ualmindelig smuk Lejlighed nede ved Marmorkirken. 
Søndag var vi alene hele Dagen, det regenede og var en forfærdelig Taage. Kl l'A gik vi ned og fulgtes med 
en hel Flok Mennesker som under en kyndig Mands Ledelse saa paa gamle Huse. Jeg sendte Grete 3 
Sandkager ind til Skadestuen.
1 December. Hans og jeg kørte over til Fru Voss for at se hendes Gaver de var simpelthen overvældende. 
Jeg har kun paa Hanss største Dage set saadan et Hav af Blomster og Kurve. Kirsten 3 Børn og Larsen kørte 
over og hentede hende og kørte hende ned paa Skolen og da Festligheden 2 Timer efter var forbi kørte han 
hende hjem igen med alle Gaverne. Vi drak Chokolade derovre og hun har det yndigste lille Hus. Kirsten 
sendte 100 Kr foruden at hver af Børnene havde en Gave med. Kirsten er i Holbæk men var slemt forkølet. 
Hun skulde Tale dernede. Det gik godt i Holbæk. Fredag besøg af Fessors. De fik Overskud fra Fjældstauan 
800 Kr. Vi fik de dejligste Rødspætter. - Søndag Fru Holst Fødselsdag Storslaaet Traktement Sild paa alle 
Maader Gaasesteg Rødkaal Sylte Tunge Salater Ost Kiks, Kaffe Henrivende hjemmebagt Franskbrød og 
hjemmebagt Kringle.
10 December Kirsten har en stor Fest med Gaver for alle de Gamle der har hjulpet med at skrælle Æbler. 
Der var omtrent 90.- 9 December havde Kirsten 50 Forældre til de Børn som Ole gaar til Præsten med - 
Hun synes det var saa formaalsløst at Forældrene og Præsten først saa hinanden naar Børnene var 
konfirmerede. - Søndag igen Regnvejr, vi var alene kun et kortere Besøg af Grete og hele Rodeljen. 
14/12 var hos den nye Læge han var flink men sagde at det var uberegneligt nogle hjælper den. Hans og 
jeg bruger hver Time til at finde os til rette med den største Sorg der har ramt os næst efter Gretes Død. 
Hans kan næsten ikke se mere - det er kommet i Løbet af de sidste Maaneder, men Hans er i dette forhold 
som i alle andre, kun til at beundre for den Maade han gør det lettere for os begge to, aldrig kommer der 
en beklagelse over hans Læber. Grete og Gorm paa Besøg. -18/12 var en dejlig Dag hvad man ikke skulle 
Tro naar man hører at jeg den Dag havde den største Sorg jeg har oplevet siden Gretes (JL: H-M) Død for 
den Dag forstod jeg med stor fortvivlelse at alle de glæder Hans og jeg har haft sammen Livet igennem 
derved at vi har oplevet alt sammen - var forbi - Hans kan ikke se mere. Vi vidste godt at Synet var 
aftagende men han sagde hele Tiden det gør ikke noget lille Vaps kan jeg bare se dig og se du er glad skal vi 
ikke sørge men den Morgen sagde Hans nu kan jeg ikke se dine gamle kære Øjne mere. Da maatte jeg 
græde men forstod det maatte jeg kun gøre den ene Gang for ikke at tage Modet fra Ham, og han er som 
altid god, klog og forstandig saa det skal nok gaa, - bare jeg havde været endnu mere glad da han havde 
sine Øjne, - jeg troede jo det var ens ret at have sine Øjne.
Julen 47. Vi har hele Tiden haft det mildeste Vejr jeg kan huske hver Dag mildt og dejligt Vejr. Regn og 
Taage for Ungdommen er det synd men vi gamle har været henrykte. Hver Morgen spørger jeg Hans 
hvordan er Vejret og Hans siger herligt. - Vi har det dejligste Brændsel som holder Ild i baade Hanss Stue og 
Dagligstuen hele Natten uden at vi selv rører en Finger. Lille Juleaften ringede Kirsten om vi vilde med ud til 
"Lorry" og spise Middag hun syntes Frøknerne skulde være fri den Dag. De hentede os og vi spiste Lamme- 
suppe med Grøntsager sprængt Lammekød med Grønærter og Asparges og Is, saa kørte de os hjem og 
tændte Lillejuleaftenstræ alle deres Cykler var nylakerede med alt nyt tilbehør af Sadler og Løgter og andre 
Finesser, de endte Dagen med at køre løb rundt om Træet det er jo saaledes at Cyklerne altid kan gaa fra 
Haand til Haand saaledes at det kun er den øverste der faar en helt ny. Grete havde det Uheld at faa sin 
Cycle stjaalet 8 Dage før Jul men tænk hun fik den igen gennem Politiet. De vigtigste Ting kom dog hjem i 
rette Tid.
Musse fik 85 Kr til sig og Erna. Bess fik 30 og nogle Smaating, Grete 1 Bog "Piger i Hvidt" 10 Kr en kasse 
Kager 14 Kr og lidt Smaating, Ole fik 10 Kr 2 Bøger Churchill og Kaptainen paa 15 Aar Jules Verne. Lise vores 
Yndlingsbillede den unge Pige der springer ud af Sengen for at fryde sig om Naturen. Maatte hun bare selv 
en Gang i Livet staa med den samme Glæde som hendes Mor og denne Pige har haft af Naturen jeg skrev 
det bag paa Billedet. Hanne fik 2 Bøger saa fik de hver 6 Kroner til en Biograftur til sig selv og Deres bedste 
Ven. - Jan og Søs fik hver en æske fine engelske Kiks de havde ønsket sig.
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Frøknerne hver 10 Kr og lidt Smaating Larsen og Fru Hansen hver 5. Knud og Kirsten fik desværre ingenting. 
Vi havde lavet mange Kvædebrød dem fik de, Knud fik Broby Johansens Bog om det gamle København fint 
indbundet 14 Kr. Kis fik et lille Billede af Willumsens Bjergbestigerske Rammen 6 Kr. Søren fik 25 Kr Fru Voss 
30, en køn Engel og nogle Daaser. Postbudene hver 5 Kr. Henriksen Cigarer og 5 Kr. Søfartsklubben en køn 
Blomst og Cigarer.
Søren den elskeliges saa tapre og smaa hurtige og udholdende ben er endelig bleven trætte af hendes 
Misbrug af dem og laver hende slemme Knuder maaske maa hun paa Hospitalet. Og Ole har ogsaa lagt sig i 
Julen. - Juleaftensdag sad her paa en Gang alle mulige Drenge fra Syd og fra Nord med Blomster og 
Juleønsker. 225 Kort venter paa Besvarelse. Juleaften ringede Kirsten vi kommer og henter jer i to Vogne og 
det gjorde de. Alle Børnene var med. Saa kørte vi ned paa Scherfigsvej til de 100 gamle der holdt en dejlig 
Jul dernede. Der kommer den Aften kun dem der slet ingen Venner eller Slægt har her i Byen. De fik alle 
sammen en Julegave. Vanter Strømper Bukser Sengevarmere og var en Dame saa uheldig at faa Herretøj 
saa er der et bord hvor de kan gaa hen og bytte det for noget andet. Der var idel Glæde. Saa kørte vi hjem 
paa Granhøj spiste Torsk i Mayonaise Gaasesteg Rødkaal brunede Kartofler, alle tre Ting overstraalede 
hinanden i Godhed. Juletræet var fra Knuds egen Plantage i Jylland og hvor var det smukt, Edelgran. 
Aftenen var den bedste vi har haft hos Kirsten og Knud endnu. Ikke et vrissent Ord mellem nogen. - Og saa 
var det en Velsignelse Børnene var rationeret med Gaver ikke det frygtelige, hvor den ene Gave rives op 
ganske ubeset fordi den næste venter paa dem. Det var i Sandhed godt og Hans jeg er jo nu naaet den 
Alder hvor det let kan blive den sidste. Men hvilken lykke at vide man gaaet i 58 Aar ved siden af hinanden 
og altid er vi gladest naar vi er sammen, som Kirsten der altid har haft en fin Følelse kom hen Juleaften og 
sagde"Mor sæt dig hen ved siden af Far det er dog det han bryder sig mest om og glædes mest ved. - Kl 10 
kørte Kirsten Bess og os hjem. Da vi kom hjem drak vi en kop The og sendte en Tak til ukendte Magter som 
havde ledet vores Liv saa godt. Paa hjemvejen kørte vi om ad Orthopædisk Hospital og besøgte Grete som 
havde haft Vagt. - Juleaften. Min forbavselse over hvorledes Kirsten havde faaet alt i Orden, Mad 
Opvartning. Jeg havde ventet at finde det meste i Kaos efter alt hvad der var gaaet forud. Hun manglede en 
Barneplejerske som først kommer til Januar og ikke alene har hun købt Gaver til Hus Børn
Aldersrentenydere men ogsaa til alle de Hjem hvor Sømændene var døde fra Familierne i Aarets Løb. 1 og 2 
Juledag havde vi det saa aldeles dejligt, ganske alene det er saa vidunderlig dejlig Lejlighed Knud har lavet 
til os. Vi vaagner hver Morgen med ordene "Ih hvor vi har det dejligt".-Jeg ville jo nok meget gerne have 
set Patrulje Børnene de var alle sammen hos Kirsten, de var i Alderen fra et halvt Aar til 15. Mødre og 
Fædre var med. Kirsten var selv Julenisse (JL: Julemand). Børnene har næsten hver Dag været med Kiss paa 
Scherfigsvej og opvartet. Fru Voss har været her hver Dag undtagen 1 og 2 Juledag.
20 December kørte Kiss os ud til en Hømopathisk Læge vi troede ikke paa ham men man forsøger alt naar 
han havde Ord for at han lavet Underværker. Vi var 2 Gange i Byen for at købe Julegaver, hver gang drak vi 
Kaffe hos Ilium. Hans Kirkebys Børn 6 Kr. Fru Jarner kom med den dejligste Kasse Kager. Søren kom paa et 
Ben ogsaa med Kager. Mange Drenge kom med Blomster. Øsende Regn hele Julen. Hans og jeg tændte 
Kirstens Juletræ og havde det rart alle Juledagene med alle vores Julekort. Ole paa Storedam med Ib og 
Jens. Grete paa Storedam med Birte H. Flemming Hans Peter Wiberg Gorm Henry, de tog ud om Torsdagen 
kommer hjem Nytaarsdag. Knuds Fabrik Atlas 50 Aars jubilæum (JL: 1948). Fra Jubilæet kom Kirsten og 
hentede os til Nytaar hos Jakobsens. Vi havde det rart fik en lyseblaa Natkjole. Fersk røget Laks med 
Grøntsager kogt dejlig Skinke Isen kom for sent. Kirsten og Knud kørte os hjem for at de kunde mødes med 
Drengene vi vilde ikke med. Men drak en Kop og havde det rart hjemme.
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1 Nytaarsdag Besøg af Ejnar Ø's Dreng med en Flaske Rüdesheimer som tak fordi Hans havde haft ham med 
to Gange paa Skolerejse da han saa blev gift og blev Dommer i Grenaa begyndte de saa snart Børnene var 
store nok at tage paa Skolerejser han fik efterhaanden 6 Piger og en Dreng. De rejste i Bil og lod Bilen staa 
hvor de fik lyst til at gaa. Han tog kun 3 med ad Gangen helst kun to. Det har øsregnet hver eneste Dag paa 
Storedam. Igaar havde vi besøg af gamle Drenge hele Dagen. I dag har vi igen glædet os om vores lille 
Kirsten. Juletræ. Kirsten spurgte om vi vilde gaa med til at de kørte os ud og mødtes med gamle drenge i 
Bregnerød. Heldigvis blev vi hjemme. Hans var forkølet og var bange for at blive mere og han skal til 
Professor Holm paa Tirsdag. Professoren vil se ham inden Operationen. Den menes at vilde tage tre Uger, 
men Hans ser ogsaa meget meget daarligt han siger han har det som Kattene har ser bedst i Mørke. I 
morgen kommer Agga Bess og Fru Holst til Gaasen fra Bornholm. Hans er mageløs taalmodig, men han vil 
hele tiden vaske op og bære Brænde, hvad han slet ikke kan. Fru Voss har ikke været her 1 og 2 Juledag og 
1 og 2 Nytaarsdag. - Ringede med Musse 31/1 og 2/1 (JL: Nok 31/12 og 2/1). -
Fru Jakobsen kan ikke se at læse mere det er Sukkersygens Skyld. Bess synes at Jakobsens havde tabt sig 
meget men det har vi jo alle og 3 af os er Døde. CC Dommer Ejde og Direktør Lund. Vi har aldrig elsket 
Lejligheden som iaar Kakkelovnen brænder Dag og Nat om de er bedre end Varmeapparater. Sven fik 
Brobyes Bog om det gamle København og Jakobsen fik et nummereret Eksemplar med beskrivelse af 
Graabrødre Torv fra Eleonora Christines Tid til nu. Kirsten Lindholm, Hartmans Bog om København.
4 Nytaarsdag besøg af Bess Agga og Fru Holst til vores Bornholmske Gaas. - Vi tændte Kirstens lille Juletræ 
hvor har jeg haft Glæde af det lille Juletræ. Medens vi drak Kaffe kom Gorm Henry og Wiberg, de var her 
en Timestid vi havde det rart. Frøken Nielsen havde 1/110 Aars Jubilæum hos Kirsten.
Den 4/1 fulgtes Hans og jeg ud paa Komunehospitalet for at opsøge Professor Holm og spørge ham 
hvorledes han saa paa en Operation. Af Hans's Øje.
9/2 Ole og Lise kom med Vin Søren med Kager Bess med en hjemmebagt Kage Fruu Voss med Blomster og 
Akvavit Kaffe fra gamle Schneeklotheanere Kaffe fra Rosenthai, Lagkage fra Søren. Ingenting fra mig. 
Kirsten ringede op fra Norge. Vi gik i Seng Kl 8, vi var trætte fra Hospitalet og havde sagt til alle at vi ikke var 
hjemme. Min Fødselsdag havde vi ogsaa lukket af for. Hans havde ønsket sig at... en rigtig god Bøf og 
Appelsinfromage, Bess spiste sammen med os. Men Morgenmad spiste vi alene sammen og havde en 
dejlig Morgenmad med alt hvad Hjærtet begærer af Mad og Kager. Sven J. kom med en stor Kasse Bolcher. 
Jeg havde dog med faaet en hvid Kande Hans havde ønsket sig ifjor fik han rigtignok en anderledes Gave, 
det var den dejlige Slobrok, som har været hans Glæde og Stolthed på Hospitalet. Hans fik Telegram fra 
Sygeplejerskerne og Professoren, fra Musse fik han Konserves. Da vi spiste Morgenmad laa Taagen saa tæt 
udenfor Vinduerne at vi troede vi var i Tyrol aah det var saa hyggeligt.
12/2 Fru Voss kom stormende ganske tidligt og dækkede Bord vi havde det saa herligt. Søren kom med en 
Kage Fru Voss med en yndig lille Kedel og et ildfast Fad. Bess med et ildfast Fad. Fru Georg Hansen gav 
Hans den mest vidunderlige Sandkage hun selv havde bagt og mig en storartet Marcipanpølse. Frøken Sløjd 
Larsen gav ham den herligste Marcipanæske. Kl 12 kom Bess og skulde spise gule Ærter og lykkeligvis havde 
Kirsten faaet det lykkelige Indfald at komme afsig selv saa spiste vi sammen og havde det saa hyggeligt 
men hjemme hos hende selv laa Grete Hanne Søster og Jum i Sengen. Influenza alt sammen men Hannes 
var dog saa slemt, at de maatte send Bud efter Lange Søren for at faa stukket hul paa Trommehinderne. 
Hans Kirkeby Lilli kom og gratulerede. Drak Chokolade senere kom Alfred og hans Kone og Erik Holm. 
Kirsten kom med 20 Østers dem spistes af Hans og Bess om aftenen, og da vi havde drukket The Kl 8 gik og 
vi gik i Seng. Det er første gang jeg føler mig rigtig som mig selv igen efter de sidste tre Maaneder hvor 
Hans og jeg hver eneste Dag kunne se at Hans Øje Dag for Dag gik tilbage.
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Hanne fik Influenza som slog sig paa Ørerne saa der maatte sendes Bud efter Lange Søren for at stikke Hul 
paa Øret. Børnene til mægtigt Fastelavns Fest hos Kirsten besøgte de gamle paa Scherfigsvej derefter spiste 
vi Middag hos... Østers Andesteg Ferskener. Vi havde det rart. Grete fik en smuk mørkegrøn Kjole med en 
meget krinolineagtig Kjole. I dag har hun faaet en meget brun Kjole med lys Bærekrave med Perler, den er 
meget smuk samtidig fik hun en lysegrøn med et lille Skød meget fiks. - Lise var Sigøjner Hanne Empirepige 
med Parasol, Søster Stjærnepige med en stor 8takket Stjærne om Hovedet. Jum glimrende Cowboy. 
Hannes Fødselsdag og Søsters blev slaaet sammen til en saaledes at Søsters 12 Fremmede blev hentet fra 
Skole Kl 12, drak Chokolade og legede til 3.50 saa blev Hannes hentede Kl 3, fik Chokolade hvorefter alle 20 
Børn blev kørt i to Biler ind til Kongefilmen derefter kørte de smaa hjem og Hannes blev hørt til Granhøj til 
Middag blev derefter kørt hjem Kl 614. Slaget var endt.! Knud kom fra Frankrig til Fødselsdagene men rejser 
igen paa Tirsdag men kommer hjem til Oles Konfirmation 27/3. - Grete har igen hævede Kirtler. Vi har hele 
Vinteren haft den vidunderligste Varme og har kun fyret i Hans Stue men til Maaltiderne lukket af til 
Dagligstuen naar vi spiste. Da Søster fik en Cellofanpose med Kager og en lille lyserød Lædertaske sagde 
hun straks Posen med Kager giver jeg til Ole paa hans Konfirmationsdag.
22/3 Nu har Hans overstaaet den sidste Operation hos Professor Holm og han har faaet de sidste Briller hos 
Thiele og de er saa gode at Hans sagde da han laa i sin Seng i Aftes "Hvor er jeg lykkelig mon det dog kan 
vare". I tre Dage har vi haft saadan Varme og Solskin saa vi med en Kakkelovn har opvarmet fire Stuer Bade
værelse og Køkken. De fryser i Italien.
27/3 Ole blev konfirmeret i det skønneste Vejr. Vi var alle i Kirken Hans jeg og hele Flokken fra Granhøj i 
fine Kjoler og Frakker og Slngkrøller i Alenvis. - Vi tog hjem fra Kirken Knud og Grete Kørte os. Vi drak en 
kop Kaffe og hvilede os, - og nu ringede Grete de kom og hentede os 6.10. De andre tog lige hjem og spiste 
Frokost og saa paa Telegrammer og Gaver. Middagen er Suppe Fisk i Mayonaise Oksefilet med Grøntsager 
Is og Frugter. Det er meningen at Knud og Kirsten og Børnene ville tage til Sverig men det blev ikke til noget. 
Ole fik Pisk og Hovedtøj til Musse 60 Kr det var syet efter Maal og var meget flot af Forældrene fik han en 
Skrivemaskine af sin Farmor elektrisk Barbermaskine af Bess et Gavekort. Ove havde skrevet en Sang ikke 
god. Da vi kom ud af Kirken mødte vi mange gamle Drenge der selv havde Drenge der blev konfirmerede og 
en af dem fortalte at han blev Student for 25 Aar siden og det sidste Aar havde han købt 12 Harmonikaer 
som han laante Drengene og betalte for deres undervisning med 4 Kr i Timen. Denne Dreng havde aldrig 
taget Del i noget af al det som Hans arrangerede for alle dem der ville lære noget uden for Skoletiden. Nu 
kommer denne Dreng pludselig og ville spille Harmonika, om at der endelig var noget han vilde være med 
til. Hans blev derover saa glad at han sagde "gaa straks hen køb en Harmonika til". Jeg protesterede den 
kostede nemlig dobbelt saa meget som de første vi købte, - og Drengen skulle ud af Skolen om 6 Maaneder 
og være Student men paa Hanss Ordre blev den købt og nu fortalte Drengen mig - at det har været baade 
hans og hans Kones største fornøjelse i 25 Aar. Hans forærede ham nemlig Harmonika, flere af de andre 
Drenge maatte købe dem selv.
Hele Marts har vi levet i den dejligste Varme, fordi Solen har været den vidunderligste Varmegiver. ! Vi har 
haft den herligste og flotteste tur til Søfartsskolen fra Søndag til Onsdag. Vi havde Lyntog hjem og Biler. 
Knud holdt Fødselsdag derovre. Kirsten rejste med Flyver Tirsdag til Geneve. Hun tog med Nattog Tirsdag 
for at naa Flyveren Onsdag Formiddag, kom tilbage fra Søfartsskolen kom med Bil og Lyntog alt sørgede 
Knud for ogsaa Frokost paa Færgen. Vi fulgtes med Ove og blev kørt til Døren fra Jernbanen. Onsdag tog vi 
med Bil Tog og Vogn kørt af Wiberg til Storedam 100 Gilweller var der en halv Snes Drenge hos os. Alle 
Børnene 3 Frøkner og Knud samt to Kammerater af Ole, Frøken Nielsen sørgede mageløst for dem alle. 
Mange Guldfisk mange Paaskeliljer (20). Knud og de andre tog hjem Tirsdag Kl 6. Onsdag hentede Larsen 
os. - Vi var godt trætte da vi kom hjem. Desværre har vi mistet Hanss Forstørrelsesglas derude vi har ledt 
Dag og Nat. - Besøg af Knud Søster Jan Ole de kom fra Vagtparaden Gorm bar Flaget saa besøgte de 
Konsulinden og til sidst os. Heldigvis havde jeg lige købt Kager de fik hvad her var og til sidst fik Søster alle 
resterne med ud til Zoologisk have.
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Hele April Maaned har vi opvarmet hele Lejligheden med en Kakkelovn.
1 Mai. - Det mest vidunderlige Foraar har vi haft i Lejligheden medens Kiss har været i Italien. - Varme og 
Mildhed alle vegne. Denne April Maaned oplever vi vist aldrig Mage til Kakkelovnen har gjort Livet 
paradisisk. I morgen kommer Kiss hjem vi tager til Storedam Larsen kører os. Der bliver sat Stakit om 
Altanerne. Min Blomsterkasse er beplantet men klarer sig ikke godt. - Larsen Jan hentede os om Mandagen 
det var tre kolde Dage paa Storedam men fordi det var koldt stod mine pinseliljer sig godt der var 5, - men 
nu kommer alt saa langsomt frem fordi det er koldt. Kis kom hjem og var henrykt om sin Rejse med Edith og 
Borghild. Ole været op til Eksamen i 4 Dage Kirsten har talt med Rektor, han mente Ole kunne flyttes op. - 
Grete harfaaet baade Frakke og ny Kjole. Igaar var Hans og jeg i Ballerup hvilket var meget morsomt det 
var i Anledning af mine Tænder. Vi besøgte Stef. Storebededag tager vi med Toget til Lillerød Find kommer 
med "Guldkareten".
15/5 skal Frøken Nielsen giftes . Hun faar af Hans og mig en Sølvsukkerskaal og 15 Kr hvis hun vil have 
instruktion paa. Jeg har købt for 14 Kr Blomster til Altanen og der ser saa pænt ud. - Lige efter Pinse 
kommer Musse og bor paa Lilledam. Tog til Storedam Storebededagsmorgen Kl 9. Find hentede os paa 
Stationen Fredag Lørdag Søndag var vi der havde godt Vejr. Mandag Morgen kørte Schmidt os til Stationen 
Kl 10 vi kom da Toget kørte og maatte vente en Time. 17 spiste første gang for aabne Døre. Var hos 
Professoren og fik Læsebriller hos Thiele og fik Læsebriller. Vi holdt op at fryse 20/5 og spiser for aaben 
Altandør alle Dage hvor det ikke blæser. Kirsten og Knud rejste til Sønderjylland 23/5 blev borte i 5 Dage. 
Grete har faaet en nydelig Anbefaling fra Hospitalet. Agga Bess hans og jeg spiste først Rødspætter 275 
Pund og andre delikatesser pakkede alle mulige Ting til Storedam det var nemlig vores mening at køre langs 
Stranden til Helsingør og saa skulle vi ende paa Storedam hvor Hans og jeg ville blive de to andre skulle 
efter at have drukket The tage hjem med Larsen. Det hele var forud arrangeret af Kirsten med hendes 
sædvanlige Omsorg, men da vi naaede Storedam styrtede Regnen ned og Hans bestemte at vi skulle tage 
hjem hvad vi ikke fortrød vi har haft den dejligste Lørdag Aften og en herlig Søndag. - Vi har siddet og 
moret os om at tænke paa hvor mange lykkelige Søndage vi har haft sammen med Børnene mens de var 
smaa og Hans sad og læste til Cand. Mag. Eksamen. Naar vi først havde været ude hos Svigerfader og spist 
til Middag Kl 12. Søndag vi har haft den dejligste Søndag herhjemme dejlig Frokost dejlig Middag Champion 
paa ristet Brød, dejlige Kager til Kaffen vi havde bestemt vi ville tage Baaden over til Ravelinen men da det 
kom til Stykket ville vi helst blive hjemme og drak Femte inde i Dagligstuen og saa paa Blomsterne paa 
Altanen. I morgen er det den 30 Mai. Vi har aftalt at spise Frokost i de Smaa Haver hvis det bliver godt Vejr. 
-1 gamle Dage var vores første og eneste Skovtur Fortunen det kostede 4.50 Kr to blødkogte Æg Rugbrød 
Wienerbrød og Kaffe.
30 Mai dejligste Solskin. Spiste den dejligste Frokost i de smaa Haver vi havde det storartet. Jeg fik hentet 
min Sommerhat, som jeg havde paa. Kom fra Storedam 16 August og har haft den dejligste Sommer og en 
mageløs Husholdning Jordbær Hindbær Tykmælk hele Sommeren. Holmberg og Fru Voss har skiftes til at 
være Tjenende Aander. - Knud har lovet at sætte en Varmtvandsbeholder op, - mageløst. Fandt alt paa 
Granhøj i bedste Gænge. Hans sagde om Ole den 1ste Læsedag. Ole var netop som en 1ste G'er skal være, - 
det er meget i Hanss Mund. 16-8 Grete og Kirsten paa Tur i Frankrig. De fløj derned - har Cykler med. - Vi 
havde et fornøjet Kort fra dem. 40 Aar siden Hans først Dag stod paa Kathederet og bød Børnene 
Velkommen. Hans fik i den anledning sendende en stor Hummer med Mayonaise og alt Tilbehør fra Hr. og 
Fru B.O. vi spiste den for aaben Altandør i det skønneste Vejr, - det var voldsomt pænt af dem om aftenen 
kom de til os, - fik Kransekage og Vin og Ananas. - Hyggeligt. Da vi var alene om Formiddagen havde vi det 
straalende. - Kort fra Kiss og Grete de er tilfredse og glade.
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23/8 Oles Fødselsdag fik 25 Kr. - han skal have 6 Drenge til Middag og saa i Biografen. Hans er foreløbig 
særdeles tilfreds med Ole. Jeg ville ønske Søster ikke var Keithaandet hun har svært ved at skrive med højre 
Haand. Vi havde bestemt at gaa i Tivoli paa Oles Fødselsdag Vejret var det herligste vi har oplevet har alle 
Altaner aabne, ikke en Vind rørte sig - vi blev herhjemme her var saa herligt.
29. Kis og Grete kom hjem. Turen var gaaet langt over forventning selv om Grete havde præsteret at sætte 
sig op med en aldels fremmed Englænder og lade sig køre rundt med ham. Det var meget letsindigt i et 
fremmed Land. De fløj baade frem og tilbage. Oppe hos Professor Holm med mine Øjne.
6/9 Lise holder sin Fødselsdag i Dag fordi det var meningen at Forældrene ikke ville være hjemme men nu 
bliver de hjemme alligevel. - Lise fik Uhr af sin Far og en Dørhammer saa morsom som jeg ikke har set 
Mage til. Hun har 4 Kammerater til Middag og i Aften skal Kammeraterne med Kirsten og de smaa i Cirkus. 
Det værste er naar de kommer hjem forsøger de sig i Trapez og Ringe med de mest Halsbrækkende Øvelser. 
Igaar var vi til Svømning i Charlottenlund. Alle var flinke undtagen Jan som er bange for Vandet. Fredag 
Besøg af Frøken Johansen fra Hospitalet Fru Holst Minna og Alfred. Vi satte paa Aftensbordet alt hvad vi 
havde og mere til. Fru Voss kom og rørte en dejlig Mayonaise til Rejerne. - Bagefter fik vi Is med varm 
Chokoladesovs, dem der hellere ville have ?Kalorik?. - Flasken kostede 14 Kr det var kun en halv Flaske der 
kostede det. Vi havde det rart. Vi har stadig det skønneste Vejr vi spiser alle Maaltider for aaben Altandør. 
Jeg gaar en Gang om Ugen til Professor Holm med mine Øjne. Musse har det ikke godt. Søndag straalende 
Dag. - Jeg har været saa lidt hjemme i Sommer saa det er en oplevelse at gaa her i Dage. Jeg sagde til mig 
selv Gang efter Gang hvor er du dog lykkelig. Knud er kommen fra Amerika. Alle Børnene Kirsten og Knud i 
Hulerød på Hjemvejen et Øjeblik inde paa Storedam for at hilse paa Grete Gorm og Flemming som havde 
ligget der om Natten. Holmberg trakterede dem med Koteletter. Vejret fortsætter med sin ufattelige 
Straalen. Regnvejr. Grete indlagt paa Amtssygehuset. For første Gang læste hun en Bog Karen Michaelis 
Ungdomserindringer. I morgen faa Grete at vide om Morville vil operere den Kirtel. Var sammen med over 
125 gamle drenge til Afskedsfest for Vedel. Det var saa smukt ordnet altsammen af Alfred og Minna. Fru 
Holst brugte udtrykket om Kirsten "hun er en yndig Kvinde" og det er hun ogsaa baade udvendig og 
indvendig. Vi tog ikke paa Storedam om Lørdagen. Vi havde talt med saa mange gamle Drenge. I dag 
ringede Kirsten at Knud ville hente os til Frokost saa kunne vi besøge Grete paa Hospitalet saa ville de køre 
os hjem igen. Jeg var henrykt over det for jeg ville gerne sige Farvel baade til Grete og Kis, og ogsaa se 
Grete. I dag rejste Knud i Morgen rejser Kirsten.
Den 24 September sagde vi endelig farvel til alle de aabne Altandøre, men hvor har det dog været mere 
end vidunderligt alle disse skønne Solskinsdage lige fra Sommerferien til nu. Lørdag og Søndag paa 
Storedam aldeles vidunderligt Vejr Flemming Gorm Poul Nielsen Find og hans Kammerat var der ude. 
Mandag saa til Grete hun er stadig hævet uden paa Halsen. Lises Fødselsdag nød jo godt af de dejlige Vejr. 
Men hvad skal man dog tænke om de Børn. Lise begyndte med at sige at hun ikke vilde have Hanne med til 
Fødselsdagsbordet. Lise fik 15 Kr., Lise 25 Kr. - Igen en dejlig Søndag - ganske alene, bortset fra at min Man 
har strejket overfor alle Henvendelser og Medikamenter viste den det døve Øre. - Købte mig til min 
Ærgrelse nye Sko 40 Kr 3 par Bukser andre 40. Hat lavet om 16.
20 September spiste vi sidste Gang Morgenmad for aabne Altandøre. Vi har ikke haft i Kakkelovnen endnu. 
Brev fra Kirsten de er rigtig tilfredse med deres Rejse. Grete har været hos Lægen han var meget tilfreds 
med Halsen de klemte en hel Mængde styrket blod ud som havde samlet sig. Hans sendte Husleje i Dag. 
Det varme Vand fungerer ikke helt godt endnu. Nu fungerer Vandet godt. Den 10 Oktober havde vi første 
Gang i Kakkelovnen. Kiss og Knud er glade for rejsen. Lise Hanne og Søster tager om jeg saa maa sige fat 
paa Danseskolen. 1ste Søndag ikke paa Storedam 2 Søndag i November heller ikke Regnvejr. Besøgte 
Frøken Rosenørn paa Hotellet. Lørdag Jans Fødselsdag mange gaver, afos Spejderbælte og Dolk. 
Konsulinden jeg Hans Borghild Bes Strix Ove Birte Grete drak Chokolade i Dagligstuen. I dag skulle han have 
Børnefremmede men maatte desværre aflyse det han fik ondt i Halsen.
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Hans har haft en generende Hoste fra 10/11 han hoster hver Morgen og hver Aften et par timer men ellers 
ikke hele Dagen. Lørdag 19/11 var Hans og jeg sammen med Spejderne paa Scherfigsvej Moberg kom og 
hentede os sammen med sin ældste Søn vi spiste Smørrebrød sammen med Drengene. De opførte et lille 
Tilbageblik over de 40 Aar. Bent Trier holdt ganske uopfordret en udmærket Tale for Hans. Vi tog tidligt 
hjem. Søndagen gik almindeligt om Mandagen ogsaa vi tog ud til Ole, - da de kom ned og havde læst 
spurgte jeg Ole var Hans meget.... Saa sagde Ole ja jeg synes han var meget ... jeg kom til at græde da tog 
Hans mig saa kærligt om Halsen "Du maa ikke græde Gamle jeg bliver saa fortvivlet, vi gik ud i Vognen og 
paa Vejen hjem sagde Hans ikke et ord men vi drak straks Te, og jeg læste lidt af Fru Henningsens Bog men 
det viste sig ingen af os forstod hvad jeg læste saa gik vi i Seng og troede kun vi var trætte, Tirsdag Morgen 
raabte jeg som altid til Hans, han svarede ikke men sagde nogle Latinske Ord jeg troede det var for Spøg 
men sprang alligevel ind til Hans' Seng han kendte mig ikke blev ved at tale Latin lidt efter slog han over i 
Hebraisk. Jeg styrtede til Telefonen Borghild var i Praksis men sørgede for der kom en anden Læge som gav 
Hans en Indsprøjtning som berolige ham lidt men han kendte ingen og vilde ikke lade sig føre ud og i Seng. 
Borghild kom Kl 2 og gav en ny indsprøjtning. Borghild sendte en Sygeplejerske hun sagde jeg kunne ikke 
være alene saadan gik Tirsdag Onsdag Torsdag. Hans fik i den tid kun Suppe at drikke og var uklar alle 
Dagene men laa stille hen indtil han en Dag vaagnede og var nogenlunde klar om Morgenen. Alle var 
forundrede over hvor godt og hurtigt han saa kom sig.
Juleaften var vi hos Kirsten og havde det saa rart. Vi var alene med Knud Kirsten og Børnene men for ikke at 
overanstrenge Hans tog vi hjem Kl 9. Kirsten og Børnene kørte os. - Nytaarsaften kørte Knud med Bess 
Hans og mig. Kirsten gav Fru Voss 500 Kr til at lægge ud af Natsygeplejerskerne fik 25 - 30 hver Nat de var. 
Nytaarsaften var der hyggeligere end nogen sinde før hos Kirsten. Der var dækket det smukkeste og og 
flotteste kolde Bord til de voksne i Spisestuen. Frøknerne havde faaet fri saa det var indrettet til 
Selvbetjening. Børnene var dækket ligesaa smukt til i Pejsestuen til Haven. - Det var saa storartet alt 
sammen. Om det er fordi Hans har været syg og vi har været bange for at skulle skilles ved jeg ikke men jeg 
synes aldrig vi har haft saa god en Jul. Hver Morgen naar vi vaagnede raabte vi til hinanden Ih hvor vi har 
det dejligt ! Jeg havde bedt Borghild om ikke at skrive til Kirsten Hans var syg vi ville saa gerne hun skulle 
have den Rejse uden Bekymring, men hun tog hjem straks paa tre Dage.
3die Nytaarsdag. Besøg af Kiss og de fire smaa inden de gik i Biografen, de var saa fine saa fine i deres 
Juletøj. Det var de ogsaa Nytaarsaften alle tre i lyseblaa Kjoler. Hans har levet Herreliv i 4 Dage af Gaasene 
kold kun med Smørrebrød til og Rødvin. Jeg har været afskaaret fra at spise noget da jeg Nytaarsaften 
forspiste mig hos Kirsten, saa jeg har maattet leve afVandgrød. En Nytaarsaften saa rar som tænkes kunne 
Knud kørte Bess Hans og mig hjem Kl 10. Igaar ringede Kirsten for at hente Bess Hans og mig vi var der et 
Par Timer. Børnene var Engle. Kirsten også Engel. Jum var selvbestaltet Juleengel eller rettere Julenisse med 
herlige søde Træsko gjorde det udmærket. Onsdag sendte Kirsten Vogn efter os til Marmeladedamefest 
paa Scherfigsvej. - Det var uovertruffet saa godt som Udsmykningen var lavet af Jensen. Det hele havde det 
smukkeste forløb. Børnene var her til Chokolade derefter gik Lise Hanne og Niels til Filmen "De tre 
Musketerer" de smaa blev hos os knallede de gamle Knallerter af jeg tror der var 50. -1 Lørdag inviterede 
Kirsten og Knud os til Middag hos Lorry det kostede svimlende med Penge. - men det var næsten Pengene 
værd, saa rart havde vi det. Kirsten syntes vi skulle mores mere endnu. Hun ringede hun ville komme og 
hente os Søndag for at se en Lysbilledrejse gennem Italien. Hans taalte det udmærket at se Billeder selv om 
der var mange Mennesker og megen Varme.
Vores kære lange Grete kom hjem i Dag og sagde hun og Gorm havde forlovet sig. (GL: 1.2.1950). Kirsten 
ringede og spurgte om vi ikke ville komme ud og spise Middag med Knud og hende og de to Unge. Der var 
dækket saa fint i den lille Sommerpejsestue. - Forældrene forærede Grete et fint lille Armbaand af Platin og 
en nydelig lille Skrivemaskine. Grete var saa glad og venlig. Ole og Lise laa i Sengen og var forkølede. Knud 
hentede os i Bilen.
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En straalende en storsiaaet oplevelse har vi haft i Dag. 7/2.50. Varmen straaler ud af alle radiatorerne. 
Vidunderligt hele natten drømte jeg om Venedig og sprang som en Græshoppe og flagrede med 
Florvingerne som den 1ste Vinterdag paa Skolen 1909. Hans Fødselsdag Fru Voss mødte op Kl 7% som hun 
har gjort hele Vinteren trods alle vore Bønner om at lade være, men fra det Øjeblik der var Tale om at vi 
skulle have Centralvarme ville hun ikke have at vi selv fyrede i Kakkelovnen. Hun medbragte en Flaske 
Snaps. Hans fik kun 2 Flasker Mjød af mig men jeg har lovet at jeg skulle bestille 50 Østers hvad jeg ogsaa 
gjorde. Hans skulle da ikke have det fattigere end Lindholm. Knud og Kirsten kom med Læssevis af Flasker 
og alt muligt andet af hvad man kan faa fra de varme Lande. De spiste Frokost heroppe og havde Jum med. 
Vi havde det rart i løbet af Dagen kom mange forskellige gamle Drenge. Bess kom Kl 3, vi havde levnet 
Østers til hende og Hans om Aftenen. Hanne havde lavet saadan en fin stor Kurv ganske alene. Dagen før 
var Ole oppe ville hilse paa Hans og han var baade flink og rar. - Ove ringede at han ville komme og 
inspicere Varmeapparaterne men jeg ringede vi ville ikke have Inspektion paa Hanss Fødselsdag og hvis det 
for at slaa to Fluer med et Smæk inspicere og gratulere saa syntes jeg at han havde haft mere Grund til at 
hilse paa Hans den Dag Spejderne havde 40 Aars Fødselsdag 19/10 (GL: 19/11), men da lod han ham sidde 
ganske alene med mig. Det var dog en speciel Fødselsdag medens Fødselsdage havde han holdt 77 Gange. 
Var hos Tandlægen han trak 3 Tænder ud og kasserede faktisk Therkelsen. - Kirsten og Knud rejse med Ove 
og Balsleverne til Norge den 19 Februar. Borghild er paa Granhøj og passer paa Huset, som Kirsten har faaet 
gjort saa umaadelig meget ved Huset. Der er blevet meget meget hyggeligt. Spisestuen er aldeles forandret 
saa lys og hyggelig. Gretes Værelse ligesaadan. Barneværelset er lyseblaat Barnesengene lyseblaa med 
Roser. Dejlig rolig Søndag besøg af Grete og Gorm. Nordpolsfarerne kommer hjem paa Onsdag.
18/3 Hannes Fødselsdag var dejlig. Hun havde 12 Fremmede og fik den yndigste Balkjole Kirsten endnu har 
købt lyseblaa Silke med Tüll over og smaa Rosenbuketter. Lise fik med det samme en ganske yndig lyseblaa 
Selskabskjole. - Om Søndagen var vi Bess og Konsulinden til Chokoladen. Kirsten hentede os. - Knud kørte 
os hjem. Børnene legede i Legehuset og lavede en udmærket fin Omelet. Haven var fuld af et Væld af 
Erantis der var gult over det hele. Hvor Livet gentager sig paa en forunderlig Maade. Jeg husker Kirsten som 
8aarig uddele hver eneste Gave hun havde faaet til alle Kammeraterne. Igaar saa jeg (Hanne) Søster som 
havde faaet en Krone i Karakterpenge staa omringet udenfor Slikbutikken med et glad Sind uddele til 4 af 
Vejens Børn af sin overflod og blive ganske taalmodig forbavset over at der ikke blev noget tilbage til hende 
selv. Kirsten og Knud 3 dage paa Søfartsskolen. 20/4 Vejret var herligt vi spiste for aaben Altandøre og 
plantede Stedmor Pelargonier og Primulaer paa Altanen. -
St. Georgsdag 28/4 Saadan en usædvanlig skøn Foraarsdag hvor ofte har vi ikke staaet i baade Sne og 
grusom Kulde kun en eneste Gang jeg huske Bøgen har været sprunget ud den dag det var det Aar Poul blev 
Student. - Han plukkede Bøgegrene til mig og sin Mor. - Var i Fredags til Atlantaften hos Kirsten og Knud. 
Hans var lidt træt om Morgenen og ville ikke i Styrtebad, laften mødes vi med de gamle Drenge paa 
Scherfigsvej. Hvor jeg husker den første Gang vi mødtes i Charlottenlund Skov for at give hinanden 
Haandslag paa et godt redeligt Liv. Saa naar vi kom hjem fik alle de Drenge der ikke havde naaet at faa 
noget inden de styrtede hjemmefra for at naa i rette tid til der blev fløjtet, de fik Kaffe oppe hos os og sikke 
en masse Kryddere der blev hentet., de blev spist op hele Tiden. Den sidste Gang vi var sammen var paa 
Storedam da fik alle Førerne forloren Skildpadde kaffe Øl og Wienerbrød. Vi brugte 5 snese Æg og 130 
Rundstykker det har vi ogsaa tit brugt i Bjærgene.
1 Mai Aabne Altandøre naar vi spiser, vi var paa Storedam med alle Børnene i næsten vidunderligt dejligt 
Vejr. Mange Lillekonvallerved Søen Altankassen Blomstrer Børnene red hele Dagen sejlede roede og 
legede med Kaniner. Larsen kørte os til Storedam. Torsdag Morgen skønt Vejr de øvrige fem Pinsedage var 
dels Regnvejr dels Kulde men ellers udmærket Hans var som altid god og rar. Alle Børnene Kirsten og Knud 
paa Søfartsskolen og havde det ganske storartet. Grete havde ikke fri men boede med en Veninde paa 
Granhøj naar de var fri. Frøknerne havde alle fri saa da de alle kom hjem fra Søfartsskolen tog alle Børnene 
fat lavede Mad og spiste 3 Franskbrød. - Æggekage og Flæsk.
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Kom hjem med Larsen Tirsdag Kl. 11, det var den 30te Mai vi fik Makrel og Omelet. Hans trak en Flaske Vin 
op. Vi kom hjem fra Storedam Larsen hentede os. Da vi ikke kom i de Smaa Haver den 30 tof vi derud 
Lørdag og havde det saa hyggeligt vi spiste Frokost for 15 Kr. - Vi tog ikke paa Storedam Lørdag Søndag og 
Grundlovsdagen vi vidste der var stor Hurlumhej paa den Tid. Kirsten tog derud med alle sine Børn og 3 
fremmede Børn. Knud og Ole sejlede. Til Hans sorg fik Ole g- i Tysk Stil. Om Søndagen tog de alle til Hulerød 
var i Vandet 3 Gange men er nu tilbage paa Storedam og bliver Grundlovsdagen over der.
Kom hjem til Nyhavn 24/9. Gretes Fødselsdag. Larsen og Fru Voss hentede os trods øsende Regnvejr gik det 
hele fint og vi næsten alt med og her hjemme havde Fru Voss passet Huset aldeles enestaaende.
1 Oktober Kirsten kom og hentede os sammen med Jum Søster og hanne. Knud var paa Søfartsskolen saa 
kørte vi ud i Haveselskabets Have som altid har været smuk men hvor var den bleven meget meget 
smukkere efter at den nye Gartner helt havde forandret den desværre døde han efter 2 Aars Forløb ligesom 
han var færdig. Vi saa paa alle de dejlige Ting som Bøgild havde udstillet. Saa gik vi om og ville spise i de 
Smaa Haver men de var lukkede saa gik vi til Lorry, og havde det saa dejlig men det var rædsom dyrt for 
Kirsten. Først fik dem der ville have Rejer vi andre fik den mest storartede Leverpostej saa fik vi alle en rigtig 
"Studenterbøf' - Aah hvor den smagte og saa fik vi Kaffe og glimrende Linser. Ogsaa tog Kiss en Bil paa 
Runddelen og kørte os hjem. Regnen kom først da vi holdt for Døren. De sidste to Dage har Hans og jeg 
gaaet en lille Tur.
5/10 meget dejlig Søndag. Kiss paa Storedam med Hanne Borghild og Lunds. Gorm og Poul Nielsen paa 
Storedam. Kirsten var her og vi talte rart sammen en Timestid. Det er let at have smaa Børn men svært at 
have store endsige voksne. Vi var paa Storedam i 12 Dage i Oktoberferien dejligt Vejr og alle Kirstens og 
Knuds Børn gjorde os Glæde og Fornøjelse hver eneste Dag der 3 - 4 fremmede Børn som ogsaa var 
umaadelig flinke.
27. (JL: September) Gretes Fødselsdag Agga Søren Bess Fru Holst Fin Bøf. 10 Kr Kvæder med Fløde. Ude hos 
Børnene Jum og Søster hentede os de kom med lommerne fulde af Nødder hvad der rørte Hans meget. - 
Grete var hjemme hun var sød og flink. - Kirsten og Knud kommer hjem I morgen. Lise har faaet Influenza. 
Hans siger naar Kirsten rejser ud med Knud skal hun lade sin "daarlige Samvittighed" blive hjemme det 
ødelægger for meget for dem begge.
1/11 Kirsten nye Frøken Nille har faaet Lejlighed i Valby. - Bess Hans jeg Konsulinden Frøken Bruun og 
Borghild var indbudt til Mortensgaas paa Oles (JL: Jums) Fødselsdag. -1 dag er Knud i Aalborg og døber et 
nyt Skib. - Kiss det lille bæst hvordan skal jeg dog faa hende til at forstaa hvor velhavende vi er. I dag kom 
hun og forærede Hans Underbukser og Trøje til mindst 50 Kr. - hun kan ikke forstaa hvor rige vi virkelig er 
for det er ligefrem overvældende.
24.1 Hans og jeg gik en dejlig Tur til Fisketorvet. Grete og Kirsten til Else Brems Fest i Studenterforeningen 
det glædede mig meget. Søndag Besøg af Kirsten og de tre smaa, - saa hyggeligt saa hyggeligt Hanss gamle 
Skrivemaskine er stor Underholdning og Søes og Hanne ordnede hele Køkkenet. - Vi har haft en dejlig Jul 
først og fremmest at vi gaar ved siden af hinanden . Lillejuleaften var Kiss paa Rundtur med alle sine mange 
mange Julegaver med sine 3 mindste Børn de var ogsaa heroppe da de havde fulgt Knud Chr. Balslev og Ole 
til Skibet skulle til Norge i 14 Dage. Kiss sørgede for alt herhjemme. Hans fik dejligt Undertøj jeg fik sort 
Fløjel til Besætning paa den Kjole jeg omsider har faaet syet den kostede 175 Kr i Syløn, jeg maa sige Fru 
Voss og jeg var ved at falde om over Prisen men Dagen før havde jeg betalt 24 Kr for at faa to hvide Skjorter 
syet. - Hans fik en ny Regnfrakke af mig. - Juleaften hentede Kirsten os og Bes vi kørte først ned paa 
Scherfigsvej hvor der er foretaget en mængde storartede Forandringer til Bedste for alle de gamle. - Alle 
Børnene vartede op ved Spisningen i røde Nissedragter. Alle de gamle der havde hjulpet ved Madlavningen 
fik en god Julegave. Der var et elektrisk Juletræ udenfor og et yndigt Juletræ for de gamle inde i Stuen. 
De fik Flæskesteg alt hvad de ville have. Kirsten betalte en Regning paa 900 Kr alene for skinkerne, saa fik 
de Æblekage Kaffe og Smaakager Juleknas og Cigarer.
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Vi var dernede 3 Gange for vi synes det er saa mageløs at Kirsten og Knud har Sind til at lave al det. - Jensen 
deres Alfa og Omega har faaet en saa dejlig lejlighed til sig Kone og fem Børn. Der er lavet dejlige lejligheder 
øverst oppe som om Sommeren skal huse International Studenter som vil studere danske Forhold og om 
Vinteren boer der en grønlandsk Præst og hans Kone som skal føre Tilsyn med 14 Grønlændere der skal 
være her i Vinter ogsaa for at uddanne sig. Hvor maa det være dejligt at have saa Mange Penge og saa 
bruge dem paa en saa god Maade. Vi har haft smukt her hele Juleugen. Børnene er paa Slæde og Ski. - 
Nytaarsaften hentede Kiss os Kl 8 der var som altid saa festligt og yndigt. Prik Sven Ove var der med deres 
Koner lidt senere kom Poul Prik, han og hans Kone var lige kommen hjem fra Amerika, der var 15 Børn fra 
de forskellige Familier. Ida B var der med fire Børn. Her er 250 Julekort men jeg besvarer dem ikke iaar.

16/1 Bess Fødselsdag Da Kirsten hørte at Bess ikke ville holde sin Fødselsdag fordi hun syntes at hun ikke 
havde Raad saa sagde Kirsten saa holder jeg den og hvor gjorde hun det dog smukt. De sædvanlige 18-20 
blev bedt saa hentede Kiss Bess Hans og mig. Jeg synes alt bliver læsset over paa Kiss og hendes nye 
Kokkepige er ikke noget Unikum men det var saa nydeligt som det ikke kan beskrives. Alle Børnene var for 
en gangs Skyld alle med til Bords og hvor var det dejligt at se dem være saa Mønsterværdige i hele deres 
nydelige Opførsel, og Knud sad som en hel Nilgud og glædede sig over dem. Vi fik Fiskerand med 
Championg en Oksesteg som jeg har drømt om men aldrig faaet med glaserede Løg franske Kartofler og 
ellers Tilbehør Rødvin Sauterne Kaffe Konfekt Kransekage og inden de gik The og Ost. Bordet var som altid 
dækket saa smukt og Spisestuen er saa køn efter at den er malet. Hyacinter var der alle vegne og alle 
Gæsterne var mildest talt henrykte. Hans og jeg blev kørt hjem Kl 10, de andre tog først afsted IVA. Bess 
var ogsaa forfærdelig glad og Kirsten var stolt og havde Grund til at være det. To Dage efter skal de til 
Gøteborg og døbe et nyt skib af Knuds, men det staar fast det var saa storartet og Børnene og Knud var 
over al Beskrivelse. -
9 Februar Hans fik mange Blomster mange Breve en masse Vin af Knud af Kirsten Underbukser og Trøjer til 
en masse Penge. - Af Erna Kager af Bess og Søren dejlige hjemmebagte Kager. Fru Voss Export Snaps. 
Regnfrakke af mig. Dejligt Vejr. - Kirsten og Knud kom til Frokost fik 80 Østers 88 Kr. - Kvæder med 
Flødeskum. Vi havde en mængde Chokolade og andet. Lindholm kom. Sløjd Larsen kom med Ostekiks. Min 
Fødselsdag holdt vi om Søndagen for Børnenes skyld jeg og de fire smaa gik i Biografen Kl. 4. Købte Skind til 
nye Hue købte fløjel til Kjole alt betalt af Hans.
4 November var Fru Fessor og Fru Holst til Frokost lidt senere kørte Larsen os til Storedam. Bruun bragt 
tilbage til Hospitalet. Købte Tobak 7/10 5.50.
30/9.50 var der paa vores Bog 2.278 Kr.

5/12 Kirsten Foredrag i Radioen, Moralsk Oprustning.
6/12 Knud Foredrag om Bonus.

Jan L. / Februar 2011.
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