
J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[Dette er en sortlakeret papindbundet notesbog uden datering og med kvadreret papir] 

[første side] 

Nissen 
    18[eller ”KU”?]  65 Kimt 

 
  

Overformig [?] 
Kr 835,24 
     11 dec [?] 1909 

 
[næste side] 

Husk. The 1,75 pr Ex 
 

N. V. Dorph 
Skodsborg Søbad 

 

Fru Louis- Rye-Svarre 
 

Vilhelm Andersen 
Trefolen [?] 

[under denne tekst er skrevet på hovedet, meget svagt, med blyant, næsten udvisket:] 

Min Fader kan sætte et 
Beløb […?…]derved [eller ”sørget”?] 
lige […?…] 
men […?…]mens 
Hans lever (ogsaa saaledes) 
 […?…] 
[…?…]sagt at jeg 
[…?…]am og 
[resten ulæseligt] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side][skrevet på hovedet, denne tekst er slutningen af teksten der starter på siden der 
begynder med:”Den 19 Januar”] 

d 23 Januar 

Vi kan nu klage over Præsten 
(Præsterne) til Ministeriet 
han vil faa en Bøde paa 200- 
400 Kr  + Skandalen, og  
vi kan anklage Fru Cohen 
for bevidst at have ført Præ- 
sterne bag Lyset skønt 
hun vidste at Attesterne ikke  
var i orden at hun arbejdede 
imod Loven. 
 
Jeg maa gaa udfra at min  
Fader har været uvidende derom 
 
Jeg  vil imidlertid undlade at 
klage saafremt Præsterne 
kan hjælpe mig til min og  
mine fire Arvingers Ret: 
se foran X 

 
[næste side][skrevet på hovedet, så denne tekst følger teksten på følgende side] 

Jeg skyndte mig derfor  
straks op til Overretssagfører 
Angelo i Skindergade 32, 
og satte ham ind i sagen. 
Han fik i Løbet af Dagen fat; 
i omtrent alle  fat[?] i alle Dra- 
maets Traade; og [jeg?] forespurgte  
i Ministeriet om der blev 
givet Dispensation fra 
Sørgeaaret, til hvilket der blev 
svaret at den blev aldrig 
givet. Vi mente saa at hav
være sikrede foreløbig til den 
4 Marts og i Ro kunde optage 
Forhandling med Parterne; 
men at det saa viste sig at  
de var blevne viede ved 
Hjælp af Pastor Velding 
der ikke gjort sig den Ulejlighed 
at undersøge om Papirer og 
Attester var i Orden. 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side][skrevet på hovedet, så denne tekst følger teksten på følgende side] 

juridiske Sagfører: Ortmann 
Nygade 4 meddelt mig i al 
Hemmelighed, at der samme 
Dag (den 8 de Januar) vilde 
sta Giftermaalet finde sted. 
Han vidste det, da Fru  
Cohen havde søgt hans 
Assistance i det hun foregav 
st Min Fader laa vilde dø  
inden Aften. Han nægtede  
at yde hende den ønskede  
Assistance, da han fandt  
at der blev handlet ga urig- 
tigt imod mig – og derfor 
meddelte han mig hvad der  
var i Vente - 
Min Fader som jeg saa straks 
besøgte var forholdsvis rask 
og var i betydelig Bedring. 

 
[næste side][skrevet på hovedet, så denne tekst følger teksten på følgende side] 

Dispensation fra Loven, en 
Pastor Brun – Strandgade 12 
Christianshavn – nægtede 
ligeledes at have med Sagen 
at gøre, men henviste hende 
til 2den Præsten Pastor  
Velding, som ind saa udførte 
Vielsen. En Læge Böcker 
Torvegade 7 udstedte, efter 
at have gjort nogle Ganges [”gjort” er skrevet ovenover ”være”] 
(9(?) Sygebesøg (vistnok 7-9) 
en Erklæring der lød paa at Manden var 
tilregnelig. Samme Læge 
var Vidne tilstede som Vidne  
ved Vielsen. 
Jeg havde indtil videre ikke 
m vidst noget om det Hele, 
havde ikke, Fru Cohens 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side][skrevet på hovedet, så denne tekst følger teksten på følgende side] 

Den 
19 Januar 1909 
giftede min Fader sig med 
Fru Cohen – i Hemmelighed – 
uden at meddele mig noget  
derom, hverken før Giftermaalet 
eller efter Giftermaalet. 
Fru Cohen arran ordnede 
Formaliteterne, rimeligvis
og sørgede for at de blev 
gift skøndt hendes ”Sørge- 
aar” (hendes Mand hængte  
sig den 4 Marts 1909) ikke 
var udløbet. 
Ministeriet nægtede hende 

 

[næste side] [denne side er en fortsættelse af teksten på side 3] 

x) 
Præsten har altsaa forhindret 
mig fra at kunde [?] indvirke 
paa min Fader ved at gifte 
ham 44 dage før han maatte 
i den Tid kunde meget været 
sket og meget anderledes. 
i det Hele taget forhindret mig fra at gribe ind. 
Præsten maa altsaa gør den
rette  den Fejl han har begaaet 
ved at be først at bebrejde 
Fru Cohens hendes Falskhed 
og lade hende forstaa hvilke 
Følger den kan faa ham og 
hende selv. Dernæst maa 
han fortælle min Fader at 
Fru Cohen ikke har baaret sig  
saaledes ad og saa faa 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

min Fader til at indse 
at  en[?] god fader gifter sig 
ikke i Hemmelighed uden 
først at talt derom med  
sin eneste Søn og med ham 
komme til Forstaaelse. 
Dernæst maa Præsten udvirke 
at min Part af Formuen 
sættes fast, saaledes at den  
er ganske sikret mod at 
Fru Cohen tilvender sig den 
for Eks. indsætte den i  
Overformynderiet paa mit 
Navn (den er c 70-150 000 Kr 
stor efter forskelliges Udsagn: 
Ortmanns 70 000 – Fru Cohen 150 000 – 
ved Skiftet efter min Moders Død 
70 000) 

 
[næste side] 

Min Fader kan saa nyde 
hele Renten selv, 
Det vil saaledes blive i  
Overensstemmelse med det  
Testamente som min Moder 
oprettede sammen med min 
Fader i sin Tid – nemlig 
at ved en af Ægtefællernes 
Død skulle hele formuen  
sættes fast og den længst- 
levende nyde Renten deraf 
den og efter dennes Død, 
skulde saa Renten overføres 
paa mig. 
Ligeledes maa Præsten faa  
min Fader til at indse at 
han nu (eller de begge) ikke 
længere kan nyde Renten 
af min Mødrene Arv, der  
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

nu med Rette maa tilfalde 
mig. 
Jeg mener at være i min  
fulde Ret til paa egne og 
mine fire Arvingers Vegne 
at faa dette ordnet saaledes 
som her nævnt. 
 
Naar min Fader altid har 
nævnt for mig at jeg allene 
skulde arve ham og at der  
vilde blive Penge nok, og 
af samme Grund ofte har 
unddraget sig at hjælpe mig 
det moralske ansvar 
saa kan han ikke pludselige 
at forandre dette. Man indretter 
sit Liv paa forskellig Maade 

 
[næste side] 

eftersom man ved om man [”m” skrevet henover ”M”] 
er P paa sine gamle Dage 
har noget at vente eller 
ikke – og det navnlig naar 
man er Kunstner, en Levevej 
der er ganske usikker, og  
jeg ved at det var med dette  
for Øje at min Moder i hendes
Tid ordnede Pengesagerne   sin

som nævnt. 
 
Kan Præsten opnaa dette 
da skal jeg frafalde ethvert 
Krav paa Retsforfølgning; 
thi da er alt igjen som det 
bør være. Jeg vilde aldrig 
have haft noget imod selve 
Giftermaalet; ikke heller at min  
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

at min Fader betænkte 
hende og deres Barnet med 
en stor Sum Penge. 
               25 Januar. 
Samtalen med Præsten og  
hans Fætter O.Sagf. Velding 
oppe hos Angelo, førte til det 
Resultat at han for Sagens 
Skyld, som han fandt fuld 
Retfærdig, ikke som Følge af 
angst for Straf, vilde Dagen 
derpaa gaa til min Fader  
og søge at gøre ham forstaaelig 
at han havde handlet uretfærdig 
Om sin Fejltagelse Forsømmelse 
havde han allerede meddelt 
Biskoppen. Vi talte sammen 
i to Timer og han fik, jeg tror  
nok, det modsatte syn af hvad 

 
[næste side] 

han før havde haft. 
Om Fredagen d 22 havde han 
været oppe hos min Fader og 
bebrejdet dem Fru Cohen at hun 
og min Fader havde ført ham  
bag Lyset, hvilket de ikke  
mente, idet hun paastod at 
hun straks havde meddelt ham 
at Sagerne ikke formelt var i  
Orden, Præsten nægter imidlertid 
at erindre det mindste derom, 
og det sandsynligste er at Præsten 
har Ret og hun har løjet- [”R” skrevet over ”r” i ”Ret”] 
 
Papirerne i Overformynderiet 
viste ved at se dem, at Renterne 
af min Mødrene Arv, for skal 
udbetales mig, ligesom jeg kan 
forlange nyt Skifte hvis min 
Fader giftede sig igjen – 
Familien og 
Vennerne er dybt rystet 
over det Skete. 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

                    100,000                                                                                                                                
                               2    50,000 
          Fader + ¼      =  12,500
         62,500 
 jeg Resten            37,500
       100,000 
 
        Formuens Størrelse 

      hende               66,665 
      jeg                   40,000
       53,333          106,665 
   
     | . | . | . | . | . | . | . | . |    13,333 
      
  
     40,000      66,665 
 
 

[næste side] 

                ved 1899 1900 

Faders                          63,635 
Fru  Cohen                   15000   naar hun  
                                          har skiftet 
                             78,635 
Fader Formue 
i Penge                        16,000 
Resten i Obligationer 
i Løsøre                        2,800 
 
 
i 

                    1800 kr 
                    2500 
                   4300 kr 

  
i 10 aar lagt [?] op     10,000
samlet[?] sum            90,000 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

samlet Formue  90,000 k 

                   at 

hun opgiver  Arve 
Arveafkald  ¼ af 45 000 
              _          45 000
             _ 11 - 12000 
 
 
    Cicelør 
Guldsmed | -Støber 
    Knud Hansen 
 
Firma C Hansen & Søn 
  Pilestræde 52 
     ved Myntergade 
 

[næste side] 

Universitets Fundatsen 
ved 1788 
Besættelse af Professorater 
Lov. 
 
Ingeniør Foreningen  
har nogle voldgiftskomm[..?..] 
som den har lavet og 
som private Folk bruger i 
private Tilfælde 
 
 

 

[næste side] 

                    d 
Dr. phil Fred. Knutzon 
Østerbrogade 

Zeuthen 
 
[tre linier tekst der er streget kraftigt ud, så teksten er ulæselig] 

5 Maj 1909 
ovenover stod: 

Edith indron [?] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

   Bygge
Ruben      x 
Clemmensen      x 
Prof Mutzen [?] 
2 Hof           Grev Schack     
             Hofmarchale  x

4 Rigsdom [?] 
Højestere   Nyholm 
 
 
   Udsmykk[eren?]               | 
Glückstadt [?]                   x 
Grev Schele [?]        Rygaard             x 
Hegemann                Kammerherre    x 
Clemmensen 
 
Arkitekten Torvald Jørgensen           x 
  

[næste side] 

Frk 
Maria Willumsen 
       Sofienlyst 
       St. Jørgensbjerg 
              pr Roskilde 
 

Valdemar Willumsen 
   Maglekildevej 18 

               F. 

sidevej til Amicisvej 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

  
                               24) 850   ( 3 % [?] 
                                     72 
                                     130 

                38424 ) 1200  (50    [?] 
                    2        100
             2 
 
Schwanenflügel 
 Vodrofvej 2.C. 
   ved Gl. Kongevej 
 
 

        Steingraeber .Bayreuth 
            Perzina       sort    1250 + Rente 
sort   Flygel        hjemme   850 + Rente 
rød [?] Piano    (900)         525  + Rente 
rød [?] Piano    (800)         510 + Ren 
        Perzina   
         Schwerin 
 

[næste side] 

Kusk Andersen 
Evers Fabrik 
Falanvejen 
3282 
 
lille Pige 12 Aar 
Nielsine Sørensen 
stort Haar men [?] 
uudviklet 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side][lodret tegning af et plettet hav, skitse til ”Badende Børn”?, med tekst:] 

Solglimtene  Solglimtene nær 
   Land er de 
 falder sammen og danner lyseste 

                     en mild lys [?] Flade 

                                                                         den lyse                            
                                                               Farve i Vandet 

                                               har mer Solglimte [?] 
                                                               og Skyggen i Skummet 
                                                                er den samme  

                    det fremstilles mousserende [?] 
                                                                 i modsætning til 
                                                                glimtet 

 
 
          Solen 

                                  Sandet er lysere 
                                                      her end længere henne   
 

[næste side] 

9 
7 
7       28 
7         9
3         3

              7        40 
 
 
Taastrup 
Karlslunde  No 5 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side, forbindelse til ”Badende Børn?] 

Des mere vi ser til højre 
det mørkere bliver Tonen 
gaar hen i en Slags Tusmørke 
Farverne bliver grønne i Vandet 
Sandet bliver gul grønt 
Himlen graa violet 
alle Overgange blive 
det hvide Bølgeskum gør sig 
mere gældende. 
Figurens [figurernes?] bløde runde og formfuldt 
røde og gule Farver skinner stærkt 
igjennem her 
 
  
 
[skrevet lodret:]  

lys gul grøn                                         [samme pil som den lodrette]               

                         Vandet                                       [fortsætter op til den vandrette tekst] 

 
   Solglimtet 
hvidt                         den lyse Overflade 
                          staalgraaviolet 
                                                                                  [* skrevet diagonalt, denne tekst  
alt skarpt blinkende*                                følger den øverste diagonale linie] 
og haaret*               Bølgen igennemfaldende [?] 
  Lys gulgrå 
 
           Solglimtene 
            straaler indover 
 Sandet hvidgraat      alt her 

                               lidt rosa (varmt) Figurerne skarpe 
                                                         i Silhouetten 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Kaptain Ellekilde 
S/S Alfred Hage 
 
Svendsen & Christensen 
Steamship owners & Agents 
        Copenhagen K  

[skrevet i blæk:] 

Tog fra Toldboden i K 
Lørdag d 28 Aug 1909 
gik kom ombord i Alfred 
Hage Søndag Morgen Kl 8 
d. 29. 
Ankom til Rouen 
Fredag Aften d 3 september  
tog fra Rouen 
Lørdag 4 Sept Kl 5,41 Eftm 
ankom til Pouldu d 5 Sept  
Kl 11 Formiddag. Søndag. 

 
[næste side] 

Thyra Christoffersen 
Lille Frydsvej 15 
                         Stuck [Auch?] 

den                    V [ge?] 
lille Skagensmodel 

[skrevet i blæk, starter i samme højde som det skrevet i blæk på foregående side:] 

Mandag d 13 Sept fra   [”3” skrevet over ”2”] 
Pouldu om Morgenen Kl 7. 
til Rouen. hvortil jeg an- 
kom Tirsdag Morgen Kl 10. 
sov om Natten i Ventesalen i Dreux 
fra 12-5  Erguelin [?] 
Rejste fra Rouen over Amiens  
Tirsdag d 14 Kl 6 Aften. 
var om Dagen om Bord i Dampskibet 
Koch (Svendsen og Christensen) 
hvor jeg spiste til Middag hos 
Kaptainen, da Skibet ikke 
gik før Lørda Søndag eller Tirsdag 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Cennino Cennini. 
           On Painting. 
London Publication 
 
 
Cennino Cenini 
 
[skrevet i blæk, fortsættelse af teksten i blæk på forrige side:] 
og rimeligvis over England 
til Svinemynde [?] vilde 
Turen tage c 16 Dage 
mindst, hvilket jeg ikke  
synes at kunde afse 
Onsdag Blev om Aftnen 
ved Longeau [-ean?] meget syg i 
Kupeen og var nær ved at 
besvime stærke Smerter i 
Siden. Ud paa Natten mildnede 
de dog noget og næste Dag 
næsten forsvundne – 
Onsdag Morgen i Køln 
tog videre til Hamburg 

 
[næste side] 

A. Nordiske Kapeldamper 
    Tuborg Havn 
H.C. Ørsted 
    Kaptain Ørsted 
A N. Hansens Alle 6- (8) 
        Hellerup 
 

A-K Hansens Skibe  

[skrevet tildels i blæk, fortsættelse af teksten i blæk på forrige side:] 

hvortil jeg kom Onsdag Aften d 15. 
Kl 8½ var i København  
d 16 om Formiddage 

 
[næste side] 

[blyantstegning af dekorative spiraler for enden af et vandret bånd] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Venedig  
Maler Pensionat 
Casa Frolla 
a la Guidecca 
    c 5 frc pr Dag 
 
[lodret blyantstegning af en fugl der står på en spids] 
grøn Skifer 
140 kr pr           meter 

 
 
 
[næste side] 

[skrevet lodret til venstre for { : ”holdbare / amline [?]farver”] 
Oil . Alizarine yellow 

. Alizarine crimson 

Oil . Terra Verte 
 
 

Mr. E. Carlsen 
  43 Øst [?] 59 Street 

           New York 

[næste side] 

Newman’s 
24 Soho Square 
                  London. 
 
oil -    Ceruleum 
oil _   Ultramarine 
            ash blue 
      -  Ultramarine 
           ash grey 
      - Orange Vermillon 
          No 2 (as Field’s) 
      - Turner Brown 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Model – Gartner 
Sparlbo [Sparbbo?] 
      Gothhaab 
  817 y 

                 En Karl døvstum 
 
Jagtjunker 
          Petersen 
Kl 11 og Kl 5 

 

[næste side] 

G. Hartmann 
     Walkendorfsg  16 
 
     Elna Koppan [Koppeen?] 
     H.C. Lundbysgade 38 
    Model 25 Aar       2 Sal

    meget stort mørkeblond 
    Haar. Noget mager 
 
Smedemester Mathiesen 
Lyngbyvej 6 
     35 Øre u [?] 
 

[næste side] 

[ubestemmelig blyantstegning]  

[mellem denne side og næste side er lagt et blåt og et gråt kort, og et avisudklip; det blå kort er et 
medlemskort til Kunstforeningen for 1909, med Willumsens navn, og bagpå påskrevet med hans 
egen skrift:]  

Baggrund Chromgrøn            
 
Haar og andetsteds rød     zinober eller  
                                         Jærnrød 
i Baggrunden           gult   (grønlig) 
i Haaret ,mørk Jærnrødt 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[det grå kort er et frikort til den Frie Udstilling med Willumsens navn og med et regnskab 
skrevet på bagsiden:] 

3 Timer.         225 
2½      -            25 
                188 [”8” skrevet over”7”] 
                438 

 

 
          75 
         2,5 
        375 
      150 
      187,5 

 

[på avisudklippet er der trykt:] 

     Min kære Søster, Malerinden 
Anna Petersen, er den 6. August  
afgaaet ved Døden. 

             Axel Petersen. 
     Begravelsen finder Ster Fredag  
den 12te August KL.12½ fra Assi- 
stens Kierkegaards store Kapel. 

[ovenover denne tekst er skrevet i blyant med Willumsens skrift: ] 

Kl 2 

[næste side] 

[blyantstegning af fire sejlbåde på havet i en bue over siden] 

[næste side] 

Blindrammerne 
1o = 62,7 ctm 
19¼  = 50, ctm 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Händel er født 
før Bach (Sebastian) 

 
[ovenstående tekst dækker over følgende regnskab:] 

10000   CM 

   63 
 250 
   63 
 315 
1261 
15,750 

 
[herunder er der skrevet lodret:] 

              Urtekræmmerlærling 
              Robert Johansen 
              Langelandsvej 35 
                  Gothaab. 320  X 
              ham der stod til Drengen 
                   paa Friluftsgymn[…?..] 
                        18 Sept 

  
[næste side] 

                                        
    6 

   Tronsal 
120,000 Kr     _ 
vægge og Loft 
      udenfor 
Parketgulv (6 Kr      Alen)  900 kr 
Døre    (300 kr pr Styk) 
    neutral  [under ”Døre” er der ordet ”Lysekroner” visket ud] 
 
Inventar ikke bevilliget 
Stole 
Trone 
Gardiner          5000
Belysningsapparater 
                                           Sjælland 
 
3% - 
        3600 Kr.                      Fyn 
Model 400 Kr.            Lolland Falster 
om      10 Dage                       Jylland 

 
 

 19



J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

 
[næste side] 
 
[tegning af en smal, dekorativ geometrisk frise foroven,  på resten af siden er tegnet et plan over 

flere rum, skematisk gengivet:] 
 

                  [frise][navne markeret med * er skrevet lodret] 

                        King[*]         Droms [?] 
 

     Tronsal[*]                   
                                  Clemmensen[*] 
                                  Skovgaard[*] 
 
 
        Rosen 
 
                                                                              

 Klint 
 
   Magdahl Niels 
 

                  Brummin[?] 

 

[næste side] 

Pottsdam 
    Stadtschloss.  [”dt” skrevet over ”tt”] 
En alm. Sal i Stueetagen. 
    Hauptsaal . 

[tegning af en plan af en sal, skematisk gengivet:] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Til Generaldirektion  
for Statsbanerne          [svagt tegnet cirkel til venstre herfor] 
         København 
                     V. 
St Jørgensborg  _ 
                 _ 
                                     [svagt tegnet rektangel til venstre herfor]  
     Sommer 
     1 Kr Timen for 
                 Køretøjer 
 67 Øre for hver           
              Mand   

[regnskab skrevet lodret lige under ”Øre”:] 
                       150 

          6 
       900 
         3 

 
[næste side] 

     Hagbard & Signe 
Et Taarn. 
    Fattiges Dyrehave 
Et Hus 
Borde & Bænke 
 
Arkitektforeningen 
3 December 

 
 
[imellem denne side og næste side er lagt et avisudklip med teksten:] 

       Nivaagaards Malerisamling. Som 
ifjor vil Malerisamlingen paa Nivaa- 
gaard i Sommermaanederne være til- 
gængelig for Publikum. Den aabnes 
første Pinsedag og er gratis aaben Søn- 
og Helligdage KL. 1—4 til midt i Ok- 
tober, og desuden om Torsdagen til  
samme Tid i Juli og Avgust. 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Den 2 maj døde 
vor kære Følgesvend [?] 
Re[.?.]til[.?] 
forhenv Detailhandler [?]  
Hans Willumsen 
vor kære Husbond
Ægtefælle og Fader 
Louise Willumsen 
Jens Ferd Willumsen 
Begravelsen foregaar 
fra det stor Kapel 
paa Vestre Kirkegaard Søndag 
              d. 8. Kl 2. 

 

[næste side] 

Malermester 
       Johansen 
     Fiolstræde 29 
anbefales af 
Dr. Schaldemose 

 
 
[næste side] 

 
Fru Pontoppidan 
     Aurehøjvej 5 
Grosserer Bendix Lange 
     Aurehøj Hjørnet af  
                                 Strandvej 
    Hellerup 432 X .       –5. 
 
      Kl  1. 
 
 
                             0,50      [skrevet lodret] 
                     0,58 
 
 
 
                      s[…?…] fra Gulvet 
                                 0,46 

 

[næste side] 
 
[tegninger af to hundehoveder og et grimasserende ansigt] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 
 
[lodret tegning af en liggende hund] 
 
[næste side] 
 
[lodret tegning af en hund] 
 
[næste side] 
 
[lodret tegning af en hunds omrids og to nedre dele af en hunds kæbeparti] 
 
[næste side] 
 

30 Malerier 
     Kobberstik 
     Fotografier 
 
 
Kontorchef   Christensen 
Sølvgade 84 

 
[næste side] 
 
Tirsdag 2,25 Klamp 
 
[næste side og næste side igen] 
 
[tegning med streger og krydser der strækker sig over begge sider] 
 
[næste side] 
 
                                        Skovløber 
                 Parcellist          Johans  
  Datter 

      Ole Hansen 
   Nedre Draaby 
                  Mark 
          Jægerspris 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 
 
Tirsdag 11 Januar 
                      1910 
 
Gommesens Adresse 
SChannony Farimags 
                       gade 
Emilievej 6 . 4 ’  

 

 
[næste side] 
 
[tegninger af halvrunde former med en spids forneden] 
 
[næste side] 
 

[til venstre en tegning, til højre et regnskab:] 

   835     24 
   200 
 1035     24 
     20 
 1055 
 
 
    495 
        4 
      25 
    373   75 
    2  2 
    531   75 
    465 
    996   75 
      83 
    615 
   4,65 
 10,80 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

[næste side] 

Rosa rogusa 
Conrad Ferdinand Meyer 
 
 
 
 
     
            I . 
                 Sjersant Rasmussen 
          København Frilufts Gymna 
                 Skærbæk 
 .T.        Strand 309. 
      XI                    X 
    16 T 
       30 

 

[næste side] 

Kragh 
Rosenvængets Sideall 9 
Tlf.    Øbro   2372    Stuen 

                     X 
 
 
                 
            10.Fod 

 

    x 
      2 
    64 
  V09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[næste side] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

Fredag eller Torsdag 2-3 Nov 
                                 c  6. 
Petersen 
Goldschmidt          Strand  1914 
Find [?] og Kone     Strandvej 59. 
Nylund og Kone 
Jeg 
 
 
                 3 Uger efter [”3” skrevet over ”2”] 
 
 
                  Paaklædningsværk  [?] 3 Alen 
                            6 Alen 

 
[næste side] 
 
[tegning med streger og krydser, der minder om tegningen med samme motiver  nogle sider før] 
 
[næste side] 

 
1 Underbukse 
1 Dagskorte 
1 Mansjetskjorte 
4 Flipper 
1 Par Mangsjette 
2 Lommetørklæder 
  
 
                 midi     soir      Aften 
Quimperli [?]8,12      1121  3          6,3       8  54 
 
 
Chartres                           matin             midi       Soir 
                                  7  42           12,19       5,26 
Rouen          middag             soir        soir 
              1,40            8,14       10,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[næste side (sidste side)] 
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J.F.Willumsens Notesbøger 
jan. 1909 – jan. 1910 

Paris Copenhague 
c 61 frs               har [?] 68 frs 
Paris Cologne 
c 23,10 
Paris Bremen              30 19 
36,90 
Paris Berlin 
 
 

        22) 1,3725 ( 
   1,3725   2)13725
                  22              68 
       22 27450 
          c 1450 
          247950 
                          2   137 ) 220   16 
             13,725                                   134
                     30                                  930 
30 Kr = 41.175                                  822 

          24 
 

     frs 22 = 16 Kr 
             frs 22 = 17 Mark 
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