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Forord 
 
Dette er en afskrift af den første dagbog i en serie på 4, som Anna Frank ( f. Madsen) 
skrev i årene 1931 – 1935. Den første dagbog dækker perioden fra sommeren 1931 til 8. 
april 1932, og handler primært om sønnen Preben’s første leveår. 
 
Tegnsætning og stavemåde er bibeholdt fra den originale dagbog. Dog er bogstaver der 
ikke længere anvendes, erstattet med nutidige bogstaver. 
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Første side 
 
Forlovelse indgået den 7-4-28 
Anna Marie Madsen født 13/2 1904 
Niels Peder Jensen Frank født 18/1 1899 
Mødtes første gang 7-7-27 
Indgaaet Ægteskab Skærtorsdag den 17-4-30 
Faaet vor Førstefødte d. 30-3-31 
Vor Søn døbt Pinsedag d. 24-5-31 
Hedder: Preben Frank 
 
Ikke dateret.  Lille Preben havde sin Oldemoders Daabskjole paa. 75 Aar gammel, 
Mormor og jeg har ogsaa været baaret i den. Moster Agnes bar ham, jeg stod ved Siden, 
Mormor og Morfar og Onkel Eskær var Faddere.  
 
Prebens første store Rejse var den 3 Juni 1931 til Stevns at besøge sin Farmor og Farfar. 
Han var en god Dreng; men hans lille Kusine Frida var saa slem ved ham fordi lille Preben 
havde laant hendes vogn, hun sagde "Da-da-da Fætter min Vogn" og imedens vi andre 
var gaaet fra ham, havde hun begyndt at overfalde, det lille Menneske, revet dynerne af 
ham, og stod og rev ham. Lille Preben stak i at tude paa Gevalt, heldigvis for ham, at vi 
saa hørte ham og kom at redde ham og lidt senere stod hun og dunkede ham i Hovedet 
med sin egen Sutteflaske og saa tog hun lille Prebens narresut og løb ud i Haven og 
suttede paa, Da-da-da Fætter.  
 
Grundlovsdag 1931. Været i Skoven med alle Børnene. Vejret godt. Lille Preben har 
været god. Kørt hjem i Bernhard Larsens Lastbil.  
 
Den 14. Juni. Daugaards inviterede os paa Biltur til Skarridsø. Aftensmaden med. Lille 
Preben ligget nede ved Søen men skyggerne var saa frygtelige …ulæseligt… min elskede 
lille, var noget af det sødeste paa hele Turen. Pragtfuld Dag, Vejret straalende.  
 
24. Juni. Lille Preben er noget af det kæreste, man kan tænke sig, han sover ikke mere 
hele dagen; men ligger stille og sludre og smiler og lege med sin smaa yndige Fingre. 
Pragtfuldt Barn. Jeg elsker den Dreng.  
 
25. Juni. Lille Preben med paa Udflugt til Jyderup. Turen foregik ellers med Hestekøretøj; 
men Hr og Fru Daugaard tilbød at køre for Drengen (?) og jeg og vi havde en dejlig dag og 
Vejret var pragtfuldt. Lille Preben …ulæseligt… og god paa hele Turen. Bernhard Larsen 
tog Barnevognen med i Lastbilen. Saa det var rigtigt en vellykket Dag. 
  
30. Juni. I Dag er lille Preben 3 Md og i Dag lo han højt første gang. Vidunderligt Barn og 
sovet hele natten til Kl 5 om Morgenen.  
 
2. Juli. Lille Preben ude at blive fotograferet; Meget fin. Hvidt Silketøj og laksko, hvid Trøje 
og Hue. Daugaards kørt for os. Preben for første gang været rigtig snøvlet (?), men det 
paa grund af Træthed, han er jo ikke vant til at blive tumlet med, og saa svigtede Brystet 
ogsaa paa denne Dag, det begynder desværre at knibe lidt. Men nu maa vi jo haabe paa 
det bedste Resultat af Billederne. Helt igennem Tyge Brahes dag. Først det …ulæseligt… 



hos Fotografen og det varede frygteligt længe, og da vi endeligt skulle hjem tabte vor 
Fader en Taske med Værdier til ca. 90 kr., og saa igen venter en længe medens 
Søgningen blev iværksat, men forgæves. Men senere blev det saa meldt at det var funden 
og saa tog vor Fader derind igen kl. 8 aften og vi skulle til Selskab hos Daugaards men 
heldigvis var alt i godt Behold; Taske og Dagen reddet. Lille Preben sovet hele Aftenen 
men hos Daugaards.  
 
22. Juli. I dag har vi faaet Billederne, de er efter Omstændighederne, udemærket. Nu 
bliver lille Preben mere og mere morsom for hver Dag der gaar, han ler rigtigt højt og 
sludrer løs og raaber han ogsaa højt, den lille Skat. Gye (?) og Te (?) er han meste Snak.  
 
1. August. Lille Prebens første store udenlandsrejse fra Værslev til Fyn. Rejsen forløb 
udemærket, Lille Preben og jeg rejsete alene, da vores fader skulde på Kursus i 
København. Lille Preben sov ikke heleVejen, men laa og kiggede sig interesseret omkring 
og græd slet ikke på hele Rejsen og Rejsen tog paa grund af Forsinkelse, 6 Timer. Stor 
Glæde hos Mormor og Morfar.  
 
18. August. I Dag har lille Preben været i Snestrup(?) med Mormor og var saa fin i hvidt 
Silketøj, men saa gik det jo galt med Silkebukserne; og lille Preben var ikke i godt Humør 
før han var hjemme hos Mormor igen.  
 
19. August. Lille Preben saa ualimindelig god og sød, Mormor og Morfar og Moster 
forguder den Unge. Været ovre hos Oldemoder og bleven fotograferet, 4 Generationer. 
Meget morsomt for lille Preben naar han bliver stor og saa se sin Oldemoder.  
 
24. August. Afrejse fra Fyn, lille Preben god paa hele Turen, som gik saa let, men vi 
havde(?) vores lille Fader med.  
 
30. August. I Dag er min elskede lille Søn 5 Md, og han rejser sig og sludrer saa meget 
nu, han er en pragtfuld Unge. Vi elsker ham og han er stadig en lige god Dreng.  
 
7. September.  I Dag har lille Drengen været inde at se Lysbilleder i Skolestuen og han 
var rigtig interesseret. Pragtfuld Dreng, hvor jeg dog elsker den Unge. Endnu til Dags Dato 
har vi aldrig hørt ham om natten, sover til Kl er halv 6 a 6 hver eneste Morgen. Han er 
begyndt at spytte saa utroligt meget, jeg tror snart Tænderne er i Anmarch.  
 
14. September. Fra 1/9 har preben begyndt at faa Mælk fra P.A. og faar saa Havresuppe 
med Mælk og Semulevælling og en banan hver Dag og siden vi har begyndt med det har 
han den mest pragtfulde og regemæssige Mave og hans Velbefindende er upaaklageligt; 
ualmindelig skikkelig og god Dreng. I Gaar Eftermiddags var han en Tur nede at besøge 
Rasmus Madsens.  
 
18. September. Lille gode Preben været med hos Maler Jacobsen og sov hele Tiden, Han 
har desuden faaet lidt Udslet paa Halsen, stammer fra Tænderne, har faaet Salve og 
Pudder fra Doktor Friis, og det er Gudskelov allerede i Bedring.  
 
30. September. I Dag er Lille Preben et halvt Aar, Vejret er pragtfuldt, men det vel ogsaa 
et pragtfuldt Barn. I Dag har han faaet Øllebrød til Middag, nu faar han ikke Bryst mere 



end 1 Gang om Morgenen naar han vaagner. Han faar eller Havresuppe og Semule 
vælling og Banan og han har maven i den skønneste Orden og som Følge deraf i 
allerbedste Velgaaende.Han bliver ogsaa en mægtig stor og kraftig Gut. Vi har ellers fejret 
Dagen med Chokolade og lille Drengen spiste et lille Stykke, det holdt han maget af det 
lille Menneske, men den Slags Ting skal han jo ellers ikke have meget af, men han skulde 
jo mærke at det var Fødselsdag.Han er stadig saa god som Dagen er lang, et 
enestaaende Barn er min elskede søn. Nu sidder han helt op i Vognen og naar han spiser 
tager han Flasken imellem sine hænder og holder den selv medens han spiser, et 
gevaldigt say. 
 
P.S. Drengen vejer 16 pd.  
 
29. Oktober. I Dag er Drengens lille første Tand kommen igennem, stor Glæde og hanh 
har ikke været urolig eller i anden Grad haft ondt, saa det bliver Gudskelov ikke saa slemt 
at faa Tænder. Drengen vejer ca 17 1/2 pd., en dejlig stor og kraftig Dreng.  
 
30. Oktober. I dag er lille Preben saa 7 md.  
 
17. November. I Dag har lille Preben været med Mormor og jeg ude på Sygehuset at se til 
vor lille Fader, som desværre henligger derude for mavesaar, men det er Gudskelov bedre 
med ham, men vor lille Fader ligger paa streng Diæt, har ikke faaet andet end 
Æggemælk(?) i 5 dage og nu skal han have Semulevælling i 5 dage og saa Havresuppe i 
5 dage og saa 5 Dage almindelig Kost og saa haaber vi at faa lille far hjem igen. Lille 
Drengen har nu ellers 2 store Tænder og de øverste bryder vældigt i det, men Trods det, 
er han stadig en lille god Dreng, sover Hele Natten fra 6 Aften til 6 a 7 Morgen. Lille 
Preben kunne ikke rigtig kende sin Fader i Dag, men nu er det saa ogsaa 14 Dage siden, 
at han ikke har set ham. Lille Busser var ellers fin i Dag han havde jo faaet hvid 
Fløjelsfrakke og lille Pelshue. Daugaards kørte for os; lille Preben vejer ca. 18 1/2 pd. 
pragtfuld lille Unge; Mormor er han saa ualimindeligt glad for, nu hun passer ham mere 
enjeg og han er snart mere glad form Mormor en sin egen Mor; det er jeg jo ikke stolt af, 
men det bliver nok bedre naar jeg igen faar Fader hjem, saa jeg er hjemme ved ham altid 
igen.  
 
16/12 I Dag er den første lille Overtand brudt igennem og flere er paa Vej og den elskede 
lille Unge er da Trods Tænder, den mest elskelige lille Unge. Han svanede Mormor saa 
skrækkeligt de første Dage efter at hun var rejst, at han helt var tavs, og han er jo ellers 
saa fuld af Spøg og Morskab. Nu rejser han sig ogsaa helt op i Sengen, saa nu maa han 
have sele paa, og det har han maattet de sidste otte dage.  
 
27 December Ja nu fik vi saa Julen overstaaet, Og vi havde en hyggelig og dejlig 
Juleaften. Lille Prebmand var oppe at se Juæletræet tændt og det var han jo meget 
interesseret i, og han var saa sød og god hele Aftenen og han fik saa af sin Fader i 
Julegave, et Legebord og en Gummidukke og af mig fik han et lille yndigt Sæt Tøj og saa 
sine første Støvler. Anden juledag var lilledrengen med til Børnenes Juletræ i 
Forsamlingshuset, ja det vil sige at han var klædt af og sov i sin Vogn hele Aftenen. Ja han 
er en enestående god lille Dreng og i Dag har visaa været lidt trætte oven paa 
Gaardsdagens Anstrengelser; men vi gik saa en Tur i Eftermiddag og trafsaa 
Sadelmagerens og var saa inde at faa Kaffen. I Dag har lille Busser faaet en Tand mere i 



Overmunden. Han er nu saa stor og sød en Dreng, han vokser saa godt og han er saa 
morsom og han staar helt stift og ret nu. Nu bliver der jo stadig nyt med ham hver Dag.  
 
Nytårsaften. I Dag har lille Drengen faaet 1 tand mere igennem i Undermunden, nu har 
han to forneden og 2 foroven. Nytaars aften Kl. 23,30 vaagnede lille Busser og kom saa 
ind i Stuen og ønskede fader og Moder "Glædeligt Nytaar", og da det nye Aar var gaaet 
ind gik vi saa i Seng alle 3 og sov længe Nytaarsmorgen. Lille Drengen er stadig lige god 
en Dreng, vi elsker den lille Unge. Nu haaber vi og beder til at det nye Aar maa bringe os 
Lykke og Velsignelse, for Tiderne er jo daarlige og godt ser det jo ikke ud i Øjeblikket, men 
Gud bedre det.  
 
7. Januar 1932. I Dag har lille Preben faaet sin sjette Tand igennem, og 2 mere er lige på 
Nippet til at komme frem; men han er saamænd saa god og taalmodig, den kære lille 
Unge.  
 
19. Jan. I dag er lille Busser forkølet, 39,4 om Aftenen, sovet noget uroligt om Natten. Ja, 
Gud bedre det med ham.  
 
20. Jan. Doktor Fris været her, det er Gudskelov ikke alvorligt. Har faaet et feberstillende 
Middel og for Hosten. Lille Busser ligger i Sengen og er saa taalmodig og sød, den 
elskede lille Unge.  
 
21. Gudskelov meget bedre med lille Busser nu, næstenm feberfri.  
 
22/1. I Aften skulde vi have været til Selskab hos Tømmerens; men jeg blev hjemme hos 
min kære Dreng. Temperaturen er 37,9 og den 7 Tand er brudt igennem.  
 
23/1. I Dag er feberen paa 37,7; men lille Busser er meget mere kvik i Dag, saa nu er 
forhaabentligt det værste ovre.  
 
24. I Dag er vor kære lille Dreng feberfri og rigtigt i sit Es igen. Gud være lovet for det.  
 
26/1 32. I Dag er det et pragtfuldt Vejr, og lille Busser var saa ude at køre en Tur for første 
gang efter Forkølelsen, og var henrykt over at komme ud igen. Han er jo ellers vant til at 
være ude hver Dag, Trods al Slags Vejr og Vind og har jo da heller aldrig været forlølet 
før, men jeg tror at han havde faaet det, fordi vi havde været en Del til Selskaber i den 
sidste Tid og det har i lange Tider, været et grimt taaget Vejr. Men Gudske Lov at han er 
godt over det.  
 
28/1. I Aften skal vi til Selskab hos Daugaards. Nu begynde rille preben at sige Mama og 
Ba-ba og ritig rent Ja-a; men jeg er ikke rigtig sikker paa; om det er helt bevidst, han er en 
henrivende unge.  
 
29/1. I Dag er det Mormors Fødseldag og i den Anledning har lille Busser, som Tak for at 
Mormor har været saa sød at passe ham saa meget, sendt hende en fin broderet 
Knivmappe(?).  
 



30/1. I Dag er lille Busser 10 Md; men i Dag har den kære lille Unge faaet daarlige Øjne. 
Han kan slet ikke lukket dem op naar han har sovet lidt. Det maa jo være Forkølelesen der 
ikke helt er gaaet bort endnu.  
 
31/1. I Dag er det desværre dårligere med Bussers Øjne og vi maatte ringe efter Læge. 
Doktor Fris var uheldigvis ikke hjemme og vi maatte have Doktor Vraae(?) fra Viskinde; 
men det var Gudskelov ikke noget farligt, det var Forkølelsen der var sat sig i Øjnene og vi 
fik saa noget at dryppe dem med og skulde saa bade dem med Kamillethe. Ja nu har vi jo 
faaet Faster Frida til Hjælp i Huset og Busser er nu saa glad for hende.  
 
1/2. I Dag er der Gudskelov synlig Bedring.  
 
2/2. Nu er det lidt bedre; men han var en Del urolig om Natten og jeg tror ogsaa at der er 
en tand mere i Anmarch.  
 
3/2. I Dag er Busser næsten feberfri og har det ikke saa lidt bedre.  
 
4/2. I Dag er vores elskede lille Dreng feberfri, saa nu haaber vi og beder til, at det nu 
stadig maa gaa fremad og at han helt kan blive sig selv igen.  
 
2/3. I dag er den 8dende Tand kommen ogennem og den kære lille Unge bliver saa stor 
og han sludrer nu løs hele dagen, han siger Mor og Mama og Baba , Bar(?) til sin fader og 
har ogsaa begyndt at sige Moa. Og han staar ogsaa godt nu. ja det er da det skønneste 
man kan opleve her på Jorden, at blive velsignet med saadan en køn lille Skabning.  
 
7. Marts. Nu rejser Preben sig op alle Vegne og gaar rundt med Støtte og naar han vil op 
siger han opba. Han er nu en dejlig Unge. 
 
30. Marts. I Dag er lille Preben saa et Aar. Men han gaar ikke alene, men løber jo i 
…ulæseligt… med Legebordet og Stolene og han har ellers kun …ulæseligt… 
Vejret har været lidt kedeligt med lidt Regn af og til. Og vor lille Fader ligger jo desværre i 
Sengen af Influenza; men er Gudskelov i Bedring nu. Af gaver kan nævnes Mormor og 
Morfar et sæt Tøj og en Pyjamas af Gudmoster en Legedragt af sin fader en Legedragt af 
moder en lille Spand og Skovl af lille Inge Daugaard en Kop og Hr og Fru Daugaard 
Appelsiner. Og saa var her Konfirmanderne og lille Inge til Chokolade, saa lidt Selskab 
havde han da. Mormor og Morfar kunde jo desværre ikke naa at faa Fødselsdagen med, 
de har jo ellers været her oppe hele Paasken og Busser var saa uendelig glad for dem. Ja 
saa svandt det første Aar, det har været et godt og lykkeligt Aar og Gud give at man kan 
sige det om Aarene som kommer. 
 
7. April. Lille Preben er saa sød og han sludrer saa meget nu og han har hørt de andre 
kalde mig Anna og han kalder nu sin Mor rask væk for Anna og han er nu lige paa nippet 
til at slaa sig løs og gaa alene, han er blevet ikke saa lidt, mere modig. Han er alle Vegne 
med bLynets hastighed. Det er en vanskelig Tid nu med at passe ham. Frida kalder han 
en da-da. 
 
8. April. Tænk i dag gik min elskede lille Dreng sine første Skridt alene. I Dag har jeg lavet 
Billeder af vor kære lille Søn. Og de er rigtig vellykkede. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


