
Vallekilde d. 24de Februar 1892

Kære Sunneva og Sanna
Jeg tænker, I kan nøjes med, at jeg skriver til Eder begge under et, jeg har ikke så megen tid, og jeg 
skal jo have skrevet til flere. Tak skal I have for billedet, det blev jeg rigtig glad ved, jeg synes, det 
ligner Eder godt, men Marie påstår det modsatte. Når hele familien engang bliver fotograferet, så 
venter jeg, at I ikke glemmer mig. Det var kedeligt for dig, kære Sunneva, at Line ikke blev længere 
hos jer, hun var dog vist en flink og rar pige; hvordan kan Du nu overkomme det hele, er der nu slet 
ingen i Lines sted? Hendes broder Johannes lader til at væe helt godt fornøjet med opholdet her, jeg 
synes, han er bleven så livlig, mere end han har været her, helt anderledes end jeg har kendt ham 
hjemme på Færøerne. Til fastelavn holder Færingerne jo dansegilde i København, og Mierne har 
stor lyst at komme med derind, men det bliver vist ikke til noget, det koster alt for meget, og ingen 
af dem tjener jo noget endnu. Jeg håber, de få understøttelse, så de kan komme igen på skolen til 
sommer; nu kommer Eva Lützen, Thomas er vist i den syvende himmel, over at hun skal komme.
Nu glæder vi os til forårstiden, så er her dejligt, kan I tro, når mark og eng grønnes og skoven 
springer ud.
Marie kommer hver aften et lille rend ned til mig, så taler vi som oftest om Eder.
Der kommer nok mange Færinger til Vallekilde i sommer, efter hvad der siges, de kan så nok ”slå 
en ring”, det kan Danskerne nok lide at se på.
Fortæl mig lidt om Mads Andreas, det er underligt, nu er der to, som jeg ikke har set; I må også 
fortælle mig om Sigrid, Johanna, Ki, Zakarias og Hjalmar, jeg længes sådan efter at høre lidt om 
dem, og I må endelig hilse dem alle sammen fra Bettte faster.
Marie har fortalt mig om Dig kære Sanne, at Du er så flink til at væve; når hun nu kommer hjem, 
kan hun lære Dig mange slags vævninger, som nok ingen anden kan på Færøerne, det vil blive 
morsomt, synes du ikke?
Nu må I nøjes med dette denne gang, jeg håber, I skriver lidt til mig og fortæller mig færøske 
nyheder.
Lev nu vel, og hils alle!
Eders hengivne
Bette faster



Vallekilde, d. 27de Septbr. 1892

Kære Sanne!
Det var rigtig rart, at Du en gang vilde skrive til mig, det er så morsomt for sådan en gammel en 
som mig, at I unge derhjemme ikke helt glemmer mig.
Det har været så tomt for mig her, siden de alle sammen rejste; i sommer havde jeg selskab nok, 
men afrejsen kom jo på en gang for dem alle, og så blev jeg alene. Jeg venter Marie hertil midt i 
Oktober til elevmøde, så tænker jeg også Hans kommer herind. Næste gang Du skriver til mig, kære 
Sanne, må Du fortælle mig, hvad Du tager dig for, nu er I snart mange voksne søstre hjemme, og I 
må så vel tænke på at få en gerning hver især. Er der ikke i en af præstegårdene derovre en plads, 
som Du eller Sunneva kunde tage for en tid for at se, hvorledes det går til på fremmede steder; det 
er altid godt at have set noget, hvis man senere skal ud i verden på egen hånd.
Du må fortælle mig alt hvad der foregår derhjemme, det længes jeg efter at høre, og nu hverken 
”Føringatidende” eller ”Dimmalætting”. For nogen tid siden var Sanne Helene fra Kirkebø herude 
og besøgte Ingeborg, jeg var ikke hjemme i de dage, så jeg så ikke ret meget til hende. Hun vilde 
nok gerne blevet længere herude, hvis der havde været plads for hende. Har hendes broder Johannes 
haft bryllup?
Du kan tro jeg blev glad for billedet af Eder alle, og ved Du hvad jeg så mere ønsker mig, det er et 
billede af huset deroppe, gives der intet billede, hvorpå det findes, og er det ikke muligt, at der 
kunde tages et fotografi af det, jeg vilde naturligvis betale det. Det vilde fornøje mig meget, om jeg 
kunde få det.
Hvordan går det Kristian i skolen, er han flink? Han skal vel ikke gå til præsten til vinter, dertil er 
han for ung og for lille, synes jeg: Hils ham fra mig og sig til ham, at nu længes jeg efter brev fra 
ham, og bed Johanne og Sigrid også skrive til mig.
Lev så vel, kære Sanne! Tak for, at Du skrev til mig, og skriv snart igen!
Din
Bette faster


