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Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
Brevet er udateret. Alhed bor
tydeligvis i København, hvilket hun
gjorde 1891-1893 (og få uger af
1890). Alhed beder om at få Ellens
breve tilsendt. Ellen var i huset i
Hamburg og derefter på højskole i
Sverige 1892-1893, så Alheds brev er
formodentlig fra denne periode.

Generel kommentar:
Alhed Larsen arbejdede på Den
Kongelige Porcelænsfabrik 1890-
1893. 
"I Gaar Brand": Porcelænsbrænding
på fabrikken.

Omtalte personer:
Jonas -
- Futtrup
- Jørgensen, Frøken
Arnold Emil Krog
Johanne Christine Larsen
Jonas Lie
Maria von Sperling. g. Balslev

Arkivplacering:
Warberg Kerteminde egns- og
Byhistoriske Arkiv BB 2169

Trykt udgave:
Nej

Proveniens:
Testamentarisk gave fra Laura
Warberg Petersen til Østfyns Museer

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Larsen skal gå til gymnastik med nogle venner, og hun beder
moderen om at sende Johannes gymnastikdragt. 
En masse er mislykket i brænding på Porcelænsfabrikken, men Alheds
vase var i god behold, og hun fik ros for den. Nu maler hun agurker på en
vase. 
Der er foredrag om Jonas Lies "Trold" på Værnehjemmet. 
Alhed vil gerne læse Ellens breve.

TRANSSKRIPTION

Kære Mor!
Tak for Kortet! -
Vil Du ikke med det samme, Du sender det andet sende mig Joh's
Gymnastikdragt, som jeg antager, hun ike bruger; eller Christines. Eller
hvis jeg ikke kan faa det, saa mit sortstribede Jerseyliv og min gamle sorte
N ["N" overstreget] Kjole at jeg selv kan lave mig noget. Jeg skal nemlig
være med i et Gymnastikkursus, med M. Sperling, Langes, Frk. Jørgensen
fra Fabriken og flere; 2 Timer om Ugen, vi vil vist have udmærket af det -
det begynder paa Fredag. - 
I Gaar Brand; Masser af mislykkede og maltrakterede Ting. Jeg var heldig,
min Vase var god! "Noget af det eneste, der var noget ved" sagde
Arkitekten. - Jeg laver for Tiden paa en meget stor en med Agurker.
Tegner til at blive meget god. - Kan Du ikke ogsaa sende mig mit lille
Guldanker. Det har været paa Gelskov T.M. har vist baaren det hjem en
Gang, tror jeg. - Jeg skal i Aften til Foredrag paa Værnehjemmet om Jon.
Lies "Trold" af en Frk Futtrup. Kan jeg ikke faa Elles Breve sendt. de skal
blive retournerede
Maa jeg snart faa et ordentligt Brev!
Mange Hilsner
Alhed.

Nu var Onkel Jonas her.
Regensbal paa Lørdag!!!








