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DOKUMENTINDHOLD

Ottilia har været på Kunstmuseet og aflevere en pakke fra Paul Arndt til
Francis Beckett. Hun mener, at CJ vil blive stolt af opstillingen af
afstøbningssamlingen. Der var kommet adskillige kasser, formodentlig
med gipsafstøbninger, fra både London og Paris.

TRANSSKRIPTION

1898 [tilføjet med blå blyant af CJ]
Datoen er feil Tirsdag 17' Torsdag 19' Mai [tilføjet med blyant af CJ]

Kjære velsignede Mand!
Hvor jeg er glad for hver dag der gaaer, kan du ikke tænke dig, der saa
kommer I hjem. Her er saa tomt synes jeg, og jeg længes efter Eder
begge.
Idag var jeg på Kunstmuseet og leverede Dr Beckett en Pakke fra Dr

Arndt.- Vi gik saa rundt og jeg tror du faar fornøielse darling, af din
opstilling. Jeg synes at der var harmoni i meget deraf.
Billedhugger Bentzon anmeldte 24 kasser fra England og jeg synes

der var 11 fra Paris over Lübeck.
Saa var jeg nede og besøge kustode Hansen, som var grulig rar og venlig,
ligeledes hans Hustru.

Idag besøgte jeg Michael Lunn som stadig ligger. Betændelsen spredte
sig til det andet Ben; men han meente at være oppe i neste Uge. Jeg tror
det næppe, jeg synes han var saa hed i sine trofaste, kære hænder, men
nu faa vi se. Derefter var jeg lige indenfor hos Marie Vus, og bad hende
komme paa Torsdag

til middag sammen med dem fra Gl Carlsberg. Betty har jeg ogsaa skrevet
til om at komme.
Prof Howits blev revet omkuld af en Drosche i Løverdags aftes ved
Allegade og fik sin ene arm af led. Jeg besøgte ham i Løverdags, og blev
voldsom venlig modtaget af ham, det kære skind, idag forhørte Katinka til
ham ved døren, om natten havde han havt mange smerter i skulderen.
Han bad mig hilse dig.-
Dr Jørgensen var et løb herude idag. Han kørte med mig ind

til museet. Han har lovet at besøge mig en aftenstund, det glæder jeg mig
til.
Nu passer Du vel godt paa Theo og du selv passer paa ikke at blive syg.
Ikke for det, nu vilde jeg ikke være bange for at rejse ned og pleie Eder,
men det var nemmere at faae jer rask igjen. Børnene bede. Paula



begyndte sin skole idag. Det gaar godt frem med den ægte Form af
Amazonen.-
Med Knus til fordeling til Dig og Theo er jeg din hengivne

Ottilia Jacobsen








