
1917-10-15
AFSENDER MODTAGER

Johannes  Buchholtz Poul Uttenreitter

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Generel kommentar:
”Det smukke grønne Hæfte” er
Klingens første nummer, der havde
grønt omslag og var udkommet 10
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DOKUMENTINDHOLD

Johannes Buchholtz takker for det tilsendte hæfte af Klingen, som han
bedømmer meget positivt, det gælder både Saltos og Gelsteds bidrag.
Han lover selv at sende noget til tidsskriftet.

TRANSSKRIPTION

Struer den 15/10 1917

Kære Poul Uttenreitter!
Tak, tusind Tak, for Kort og Telegram og det smukke grønne Hæfte. Jeg
havde endnu ikke set Klingen. Det er nobelt - jeg haaber - og er lige ved at
tro - dets Fremtid bliver lang. Det nye Sort paa Hvidt synes jeg er ganske
mislykket. Deres er godt. Billederne er sjældne og staar dejligt. Men De
maa endelig sørge for en

nøgen Kvinde i hvert eneste Hæfte. Det er det skønneste og tillige det
mest unge og det sundeste man kan se for sine Øjne.
Gelsteds Digt er dejligt. Gud give der ikke havde staaet Aa at i det, saa
havde det været fuldkomment.
Nu skal jeg gøre mig Umage med det Bidrag, men det er ikke let at naa
Salto i Finhed og Menneskelighed.
Aramis er ogsaa god, hvor disse Aforismer er heldigt fjernt fra
Familiejournalens. Jeg synes ikke om Betegnelsen Noter, men kan ikke
finde paa noget bedre end

Tanker. Hvilket jo ikke er halsbrækkende originalt.
Hjertelig Hilsen til Dem og Frue fra Olga og
Deres hengivne
Johannes Buchholtz
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