
1886-02-05
AFSENDER MODTAGER

Jes Jacobsen H.C.  Vantore

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Aabenraa

Omtalte personer:
Peter Olsen-Ventegodt

Arkivplacering:
J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J

DOKUMENTINDHOLD

Jacobsen sender et brev til Vantore igennem Willumsen. Han ønsker
Vantore et godt nytår og spørger ind til, hvad Vantore arbejder på for
tiden. Der sker ikke meget i Aabenraa, og Jacobsen længes efter
København.

TRANSSKRIPTION

Aabenrå, d. 5 Febr 86.

Ja kjære Hansen!
Dig vil jeg også skrive til nu med det samme og ligeledes ønske Dig et
godt Nytår.
Du bliver vel ikke vred når Du sådan får dette Brev ad Omvej; Grunden
hvorfor jeg bærer mig sådan ad, er at jeg ved ikke Dit Husnummer så
bestemt, og i hele Kjøbenhavn, ja jeg tror alene i selve Herluf Trollesgade
er der mange Maler Hansener, og Maler og Maler kan tages i en
vidtudstrakt Betydning.
Hvordan har Du det egentlig; jeg håber godt. Hvad bestiller Du egentlig? 
(S.) maler eller tegner, hvad tegner Du, ja det må jeg vel selv gjætte, nåaar
Du nu snart skriver.
Går Du på Malerskolen?
Peter Olsen, ham må du hilse fra mig, hvordan går det med hans Billede,
nu er hans Atelier vel snart bleven en Bondestue? Jeg spørger Dig

nok om så meget, og fortæller ikke noget selv.
Jeg ved ikke noget Nyt der kan interessere Dig. Heri Byen går den ene Dag
næsten som den anden, og passerer der noget lokalt, det er jo ikke noget
for Dig. Jeg selv oplever ikke noget Nyt, så jeg må hellere lade være at
skrive mere denne Gang, jeg spekulerer og spekuler men der kommer ikke
noget Nyt, men naar jeg har lagt Brevet i Postkassen og jeg tager en
Spadseretur, så vil jeg gjerne tro at der kommer meget jeg kunde fortælle
Dig.
Nu i denne Vinter er der da mange unge Søfolk herhjemme – de går på
Navigationsskolen her – og så er her da Nogle jeg kan gå sammen med,
men derfor længes jeg ligegodt efter Jer i Kjbh., om jeg nu ikke kan
komme sammen med Jer personlig i denne Tid, så ønsker jeg dog nok at I
skriver til mig.
Lev nu vel! Og hold Dig munter!

Dette ønsker 
Din
kjære Ven
Jes Jacobsen.



I må nøjes med dette denne Gang, jeg synes jeg er noget adspredt i Dag,
så I må undskylde mig.
Jes.








