
Gamle breve 
Af ELSE BAK. Outrup 

 
Jeg sender her en kopi af et gammelt brev og nogle tanker, 
som jeg har gjort mig angående breve i almindelighed. 

De allerfleste breve, der bliver skrevet, får ikke ret lang 
levetid, mange breve sendt i dag, ender i papirkurven i 
morgen, enkelte bliver gemt en måned eller to, måske et 
år. Og får man et brev, som man er særlig glad for, bliver 
det måske gemt i ens egen levetid. 

Men når så børnene skal til at rydde op, bliver de 
gamle papirer, meget ofte brændt. Et brev som dette, der 
overlever både 1., 2. og 3. generationsskifte, det kan man 
vist godt kalde en sjældenhed af historisk værdi. 

Det er ikke altid brevets længde, der giver det indhold. 
Brevet her er meget kort, men siger uendelig meget om 
den tids tro- tænke- og talemåde. Brevet er i dag over 100 
år. Det er sendt til min oldefar den 28. november 1876 fra 
min oldemors broder, kammerråd Møller på ”Ejstrup” i 
Hvidbjerg sogn på Mors, til hans svoger Ole Overgård på 
”Overgård” i Fårtoft, Sundby sogn på Mors, på hans 
dødsleje. Ole Overgård døde tre dage senere. Om han selv 
fik glæde af hilsenen, det ved vi ikke noget om. 
 
 
C. J. Møller den 28. Novbr. 76. 
Eistrup 
 

Kjære Svoger og Sødster og omgaaende! 

Af Brevet seer jeg, at Tiden for denne Verden maaske 
snart er omme for min Svoger 0. Overgaard, skulde vi ikke 
tales mere ved i denne Verden, bedes han at hilse Fader, 
Moder, Broder, Søster og min Søn, som haabes alle er hos 
vor Fader i Himmelen, og samme Haab og Ønske haabes 
og Bedes for dig kjære Svoger, Gud være med Dig og dine 
og os alle – 
 
Eders hengivne 
C. J. Møller 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1980, side 82-
83). 
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