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Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
Christine Swane begynder i februar
1900 at få undervisning hos
Willumsen

Generel kommentar:
Christine Swane bor på
Værnehjemmet Bethania
Slof er et gammelt ord for
værelseskammerat ( kommer af tysk
Schlaf = søvn) Gyldendals Den store
Danske.

Afsendersted:
Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse
m.m.):
Fremgår af brev

Modtagersted:
København

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):
Fremgår af kuvert

Omtalte personer:
Hanna -
Adolph Larsen
Alhed Larsen
Johannes Larsen
Marie Larsen
Marie   Larsen, Georg Larsens datter
Vilhelm Larsen, Georgs søn
Olga Lau
Anna Rosenørn
Jens Ferdinand Willumsen

Arkivplacering:
Kerteminde Egns- og byhistoriske
Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen mener, at Willumsen er en dygtig lærer og Christine
Swane får lov til at få undervisning hos ham

TRANSSKRIPTION

Kjerteminde den 28.Januar

Kjære lille Dinemor
Du nøjes med dette lille Par Ord i Aften for det blev mig ikke muligt at faa
Penge frem i dag men først i Morgen, saa mener jeg Du faar Dine Penge
hos fru Eriksen deraf kan Du jo saa betale Olga hvis hun skal rejse og saa
den næste dag Frk Rosenørn.
Du kan jo se dine Breve efter min Ven saa vil Du se at vi har givet Dig Lov til
at tegne hos Willumsen saa blot Besked om hvad Du skal give ham derfor
for Johannes mener han er en udmærket Lærer
Adolph var hjemme i Fastelavn og var saa sød at blive hjemme hos os
Johannes og Alhed var her begge Dagene. De ere alle raske og lille Anna
hun fik den nye Kjole syet og er bleven fotograferet  Du skal have et   Marie
har siddet oppe hos lille Ville som er syg for de sidste Tænder og raabte
paa Lalla, hun vil skrive et ordentligt langt Brev til Dig en af Dagene  jeg
har strikket en Trøje længere til Adolph i Dag men blev ikke færdig
Hanna er kommen igjen igaar saa nu haaber jeg vi skal faa Maries Ben
sparede igjen
Lev vel søde Christine og Held til at bo ene men skal det ikke lykkes saa se
med milde Øjne paa Din Slof  Farvel saalænge Din Moder
Hils Olga

På bagsiden af brevet: Tjærrepastiller Dogtor Schondel












