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E n  Sjcel her i Stsvhytteii boede,

E n  Sjcel, som paa Frelseren troede, 

S o m  lcengtes med Haab mod det Hoje 

M ed  G ud  og Hans Glcede for Nje.



V o r  det mutige Tilfcrldes Skyld, at disse Blade skulde komme Nogen for Pje 
udenfor de Ncermestes Kreds, hidscettes der her nogle af de Oplysninger, som i de af- 
trykte Taler forudscettes at vcere kendte for Tilhdrerne:

Den dyrebare Kvinde, hvis N avn  findes paa Titelbladet her foran, 

blev sodt d. 24. Juni, S t .  Hansdag, t 805 paa den skjonne gamle Herre- 

gaard Norre Vosborg ved Storaaens Udlob i N issum  Fjord. H un  var 

den yngste af de 5 B o rn  i Mgteskabet mellem Gaardens Besidder, G ods-  

ejer, Kammerraad, R x. ja,-, og Student N ie ls  Kiaer T a n g  (f. 1767 Vs), 

og Hans Hustru M arie  Cathrine Meinert (f. 1776 " / n ,  f  1855). 

Han igjen var eneste B a rn  af en dengaug bekjendt R igm and, Kjobmand 

Peder T an g  i Ringkjobing, der drev en stör og indbringende Udforsels- 

Forretning af jydsk Fedekvceg ad Sovejen til Holland. H an  blev gift 

med en LEtling af H an s Taufen, men var selv fodt som stavnsbunden 

Bondeson paa Gaarden N o r-T an g  under dette samme Vosborg G ods, 

som Han siden selv kjobte for saaledes at scette Sonnen  i Vej. Denne 

So n , ovenncevnte N . K. Tang, bar imidlertid paa et strobeligt Helbred 

og dode allerede 1814 "/«.

Enken giftede sig igjen d. V s  1816 med O r. tbool. Conrad D a n ie l 

Koefoed, Stiftsprovst og feuere Biskop i Ribe, men allerede dengang 

fungerende som saadan under en Forgcengers Sygdom . V a r  nu end 

denne Stiffader i Virkeligheden en M a n d  af et godt Hjerte, blev S t if -  

bornenes Forhold dog et ganske andet end forhen. P a a  den ene S id e  

blev den fcrdrene Ejendom Gjenstand for nye Styrelses-Principer, idet 

bl. A. Godset bortsolgtes, og Stiffaderens ulykkelige Pengeforhold gjorde 

dybe Skaar i den Tangske Beistand. P a a  den anden S id e  overfortes 

Familien nu til Ribe, hvor Bornene kom i gode Skoler, forsaavidt de 

ikke allerede var deri, og hvor nu altsaa den lille M ath ilde  modtog dan

nende Paavirkninger for hele Livet ved O m gang med sine Skole-Kamme-
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rater og med den udmcerkede Bestyrerinde, Fraken Schröder, der gjennem et 

pravet L iv  havde opnaaet i en afchristnet T id  at bevnre Guddomsgnisten 

til Held for sig selv og Andre.

Medens hun nn saaledes gik frem i Alder og Udvikling, modiiedes 

hun til en yndig, kvik og indtagende ilng P ige, der havde Lejlighed til 

at gjare Lykke i et rigt Selskabsliv i Stiffaderens iiiere fremtra?dende 

Familie. Livet her var dog ikke af den Art, at det künde tilfredsstille 

de dybere Lcengsler hos den unge Kvinde, og selv var hun ikke tvivl- 

raadig om Svaret, da den nye Profit i N au r Ove Krarup (f. 1799 '^ , 2 ) 

d. 5. Dec. 1825 bad hende om at blive sin Hustru, -  om end Fa- 

miliens fine Portion  ikke var fri sor at trcekke paa Skuldrene og at 

tale om „M esalliance".

Medhold fandt hun dog ogsaa, og navnlig hos Farfadcren, der dode 

kort efter, d. " / s  1826 (f. 1737). Den  störe Nigdom  var da paa Grund  

af Statsbankeroiten og de dernied forbuudue Ulykker svunden ind til et 

beskedent Om fang. D o g  var det efter T idens og Egnens Forhold et 

P a r  velstaaende Prcestefolk, der fra d. V« >826 tog B o lig  i den stak- 

kels Prcestegaard paa Heden. O g  begge de unge Folk tog fat med friste 

Krcrfter og en alvorlig Beslutning, saa at der lidt efter lidt stabtes et 

smukt og velordnet Hjem derude, vel med tarvelige Bpgninger, men med 

H ygge indenfor Vceggene, og med veldrevne Marker og lune Haveanlceg 

udenfor Vinduerne.

Moderen, der atter blev Enke 1831, boede som sagt paa det ncer- 

liggende Vosborg og havde sin störe Gloede af Omgangen med denne 

sin Datter og hendes Husbond. Saaledes kom det jo naturligt, at det 

lille N au r 1837 ombyttedes med det dog noget starre Ulfborg, i hvilket 

S o g n  Vosborg ligger. I  N au r var der bleven fadt LEgteparret B a r-  

nene:

N ie ls  T a n g  K. (f. " / 4  1827, Oanä. tk., Adjunkt og Bibliothekar i 

Flensborg, fi 'V 2 1862, * 'V« 1859 Em m a Meinert, har efter- 

ladt sig 2 B arn , 1 Barnebarn),

M a r ie  Kirstine K. (f. V-o 1828, *  1848 -V» Pastor F. C. C. 

Harboe i F jatring s f  V« 1869), har 7 Born, 7 Bornebarn),

Christian K. (f. 1830 ^°/s, Ingenieur, Lieutn. i Linien, Landinsp., 

-s '«/, 1859),

Conrad D an ie l Koefoed K. (f. '»/rr 1832, -s "/»  1834),
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Nikolaj Ture K. (f. 'V r  1835, Sogneprcest i Moseby p. Falster, 

* '° / > 2  1866 Em ilie Frost, bar 11 Born , 2 Borneborn),

Peter Christian Evald  K. (f. Vs 1837, Landbrugs-Jngenieur, *  " / i  

1870 Carol. Schousboe, har 6 Born , 1 Barnebarn), 

og under Opholdet i U lfborg kom dertil:

Lucie Christine K. (f. 1839, * ^ /s 1863 Adj. Ferd. Wülsten

i Flensborg f f  ^ / i 1867), har 2 Born ),

Jan a s  Frederik K. (f. V» 1841, Oanä. mag., Registrator i Geh. A r-  

kivet til V« 1889),

Ranna Henriette Anna Elisabeth K. (f. V i  1842, *  1874 M u -

seums-Jnsp. l)r. Fr. Meinert),

Helene Konstance K. (f. 'V s  1844, f  'V ir  1869) og 

Theodor So p h u s  K. (f. 'V s  1851, Large i Vikso, *  "Vs 1886 

M a rg r. Nannestad, har 5 Born),

Hele denne störe Flok fyldte altsaa den anselige Ulsborg Prcestegaard 

og lagde i niere end almindelig G rad  Beslag paa de kjcrrlige Forceldres 

Omhn. Faderens livlige Begavelse, mange Jnteresser, sragtbare I n i 

tiativ og elskelige Personlighed gjorde Ham til en unndvcerlig Stottc for 

ethvert Fremskridt i det sorsomte Vestjylland, saa at der fra alle S id e r  

kaldtes paa Hans ledende og ordnende Haand. H an  udncrvntes til Provst og 

Nidder, blev Formand for Egnens landokonvmiske Selskab, stillede sig i S p id -  

sen for de forste storre Engvandings-Foretagender derovre, oprettede et storre 

Lceseselskab, blev Bledlem af Am ts- og Skoleraad o. m. m., og alt 

dette samtidigt med, at Han arbejdede sin Prcestegaard op til et Monster- 

brug og virkede nidkjcert og ivrigt i sin Menighed som den fände C h r i

sten, Han forst og fremmest var. E t  nmaadelig virksomt L iv  straalede 

da nd fra Ulsborg gjennem Trekloveret: Ove Krarup, Hans S vo ge r Evald  

Tang til Vorborg og Hans Nabo O le Kirk, til Fremme af alt Godt for 

Land og Folk.

M e n  den udadgaaende Virksomhed krcrvede tillige et saadant A r-  

bejde i Huset og udenfor, at en storre D e l af S lide t og Ansvaret for 

Bornenes Opdragelse end just alminveligt saldt i Moderens Lod. O g  

heri var hnn sin B land i Aand og Sandhed eil trofast Medarbejder. D e r  var 

her ikke Tale om deil strenge T ilg t og knap om K y s  og K lap, men desmere om 

Exemplets B iagt og om kjcerlig Vejledning. O g  idet da Bornene voxede 

op, befledne, men frimodige, saa de over sig en Kjcerlighed, stoerkere end
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Doden, og solle sig omgivne af en Dygtighed, hvis S p o r  lyste frem fra 

alle S ider. S o m  den omhyggelige Husmoder, hvis Tje vor allevegne 

og hvis Haand lagde S n o r  paa S n o r  i Livets Bwv, saa de deres

M oder elektrisere sit Tyende soni Faderen sit, saa det i T ro  og T illid  

til sit Herflab ndrettede det M rolige. S a a  gik de Ulfborg Prceste-

folks R y  og Nygte viden om, og hos Bornene voksede Kjwrligheden 

sammen med Beundringen og dannede en Autoritetens M agt, der 

gjennem den lange Aarrcekke har vist sin Kraft ander Livets Fristelser

og dets Provelser. T h i da iscrr gjenkaldes M indet om det uendelige

Arbejde med det störe H us, Vcevning og Farvning, S lag tn in g , Lpsenes 

Stobn ing, Hjcelpsomheden og Haandsrcekningerne til Fällige  og Syge ,  

kloge R aad  til de Fremstrcebende eller Betrcengte, og da ser man for 

sig den stille Hvilcstund, da Bornene i lyttende Kreds indsuge Sloegtens 

og Stedets gamle S a g n ;  men over alt det andet hores Faderens usel- 

vifle Lovprisn ing af Evangeliets tvingende Kraft, medens Hans eget An- 

sigt straaler som Engelens Aasyn.

Medens Aarene altsaa saaledes gled hen i Nojsomhed og Tilfreds- 

hed, srembrod det nnegtige 1848 med den dybe Vcekkelse af Folket. Ve l 

laa man derovre langt horte fra Begivenhederne, men Vcekkelsens Uro 

naaede til de yderste Grcendser. Den  ncest«ldste So n , Christian, var da 

allerede i selvstcendig S t illin g  som en sogt Anlcegs-Jngenienr for Ooer- 

rislinger o. desl. og raadede i sin unge Alder over en talrig Arbejds- 

styrke. D a  kom Krigen, og Kalbet lod til Ham om at tilbyde Fcrdre- 

landet sin Arm  og sit Liv. H an  alev altsaa F riv illig  og deltog med 

Heeder i alle tre K rig saar, saa at Han blev Officer; men sor Moderen 

begyndte der en T id  as ZEngstelse, som niodte stör og forstaaende M ed- 

folelse, men i sig selv var en saare pinefuld Folelse. Endnu til det 

Sidste omtalte hun de angstfulde Ncetter, naar et Sammenstod vcntedes, 

da saa hendes trosaste Johanne M arie  af egen redebon V illie  laa vaagen 

i sin S e n g  for at fare nd, naar den ridende Post kom forbi, og da 

snappe Tasten fra Ham og bringe det ventede Brev ind til sin 

Frues Lese.

H vor godt nu end Livet formede sig hsrovre, blev det dog af Hen- 

syn til de mange B o rn s  Uddannelse nodvendigt at söge et storre Kald, 

og 1852 udncevntes Provst Krarup til Prwst i Flodstrup og Ullerslev 

i Fyen. M ed  stör gjensidig Sm erte fliltes man fra det gamle Sted,
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hvortil saa mange Baand  binde det hele H u s  den D a g  idag; men for 

In g e n  faldt Adskillelsen saa tung som for Husets Frue, der da Heller 

ikke saa let som M a n d  og Bo rn  formaaede at slaa R o d  i det nye

Hjem.

O g  dog var dette en yndig Plet, ikke just scerlig naturfljont, men 

so», et Asbillede as Fred og Glcrde. D e  jcrvnt bolzende frugtbare M a r 

ker begrcrndsedes af störe Skove og prydedes med Sm aalunde, Jorden  

dyrkeoes som en Have, indhegnet af de blomstrende Gjcerder, og Landet 

var befolket af muntre, milde, glade og dygtige Mennesker. M e n  Be- 

gyndelsen var svoer nok, idet navnlig den gamle Prcestegaard allerede 

var begyndt at falde om, saa at der strax maatte tages fat paa

Byggeriet.

Herved blev det Husfruens Araejde at lcrgge P la n  til og ordne

Stuehnset, og Vcerket kom til at prise sin Mester. Det mindede ikke

om en statelig Herregaard eller en prunkende V illa , end mindre om en 

brovtende Bondegaard eller om et tillukket Kloster; men fordringslost og 

lavt laa der der, nydeligt og prydeligt, paa siile vidtstrakte P lainer,

overskyggede as de bredkronede Frugttrcrer. Mellem  Haven og Kirke

gaarden lober Landevejen og fra den ser man frit ud over og ind i 

Prcestens Hjem, hvor der In te t lader sig skjule og Heller In te t skulde vcere 

at skjule.

Det Hele var at se paa som Scenen for en J d y l eller som et

lykkeligt Hjem for glade Mennesker. O g  saaledes var det i Virkelig- 

heden; men S langen  lurede i Grcesset og Ornien gnavede i Frugten.

Egentlig for forste G an g  opnaaede nemlig nu Provst Krarup den 

Lykke for en begejstret Landmand at dyrke en Jord, der med rige Ren- 

ter gjenbetalte den Omsorg, der ydedes den. N aa r  man da lceste om 

de nye Methoder i Avlsbruget fra Skotland, hvor kostbare Ledninger 

trykkede Vandet ud i Marken, og naar man derhos mindedes de Under- 

vcrrker, Overrislingen künde fremkalde paa de jydske Sandflader, saa 

skimtede Ojet i det Fjerne uanede Muligheder for den danske Jord  og

dens Dyrkere. Formentlig gjaldt det her kun om et Eksempel, og da

ingen anden vilde, hvem var da noermere end P lanens Ophavsm and til 

at scette den i Vcerk? I  sin S o n , Lieutenanten, havde Han den rette 

M and  til at gjennemfore Tanken; her maatte Betcenkeligheder med Hen-
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syn til eget Velvcere og Risiko intet gjcelde, —  og füll begyndte det 

vceldige Arbejde, medeiis de Ncermeste saa til med bange Anelser.

D a  brod Ulykkerne ind. D e  kostbare M aterialer maatte indkjobes, 

for Laan künde opnaaes; dog Lofter og Opmuntringer gav Haabet 

Vinger. M e n  saa udbrod der en vceldig Pengekrise 1857 over hele 

Verden og pustede Lofter og Udsigter dort som Spindelvcev; inen Penge 

maatte der skaffes tilveje, og de tilvejebragtes ved Kjobm andslaan niod 

svimlende Renter. Sikkerhed maatte stilles, men Kaution var ikke den- 

gang ttl at opdrive, saa alene Livsforsikringer mod knnsende Prcr- 

mier künde tilbydes og (vansteligt nok) antages. S a a  blev Sonnen, 

der ledede Anlceget, rammet af en Blodstyrtning og var fra nu af en 

dodsmcerket M and. Han, der saa nylig havde overstaaet Krigens Farer, 

var vokset Moderens Hjerte saa inderlig ncer, og nu fik hun Lejlighed 

—  en sorgelig Lejlighed —  til at lcrgge sin Kjcerlighed for Dagen ved 

at pleje og opmuntre den haablost Syge , indtil Doden borlkaldte Ham 

d. 'V» 1859. Bien endnu varede den nendelige Kam p ved; 3 torre 

Sommere udtorrede selv Undergrundens Kilder, mens Arbejdet krcevede 

nye og nye Osre. Det var en Mcerkedag, da Fam iliens Stolthed, 

Moderens 6 mcegtige Solvlysestager og Kandelabre, maatte scelges men 

de var hverken det forste eller det storste smertelige Tab. Blöderen slap 

sin scerlige Jndtcegt af Mcelkeriet, Faderen opgav at holde Kapellan mere, 

og Bornene folte Nodens T ryk  og hjalp, hvor de künde, med Arbejde og 

Besparelser; men A lt forgjceves. D a  pludseligt flog Doden atter ned 

d. 'V r  1862 og bortkaldte den celdste S o n , en herlig M a n d  og kjcerlig 

Broder, Adjunkt og Bibliothekar i Flensborg, fra Hans unge Hustru og 

2 smaa Born. Knn Lonkamrets Trost holdt endnu den trcette Fader 

oppe; men d. 'V s  i samme A a r segnede ogsaa Han.

D a  sad Hans Enke tilbage med 5 uforsorgede B o rn  og med tomme 

Hcender. Alt, D y r t  og R inge, maatte scelges, for at Creditorerne künde 

faa hver sit. Hjemmet, kjobt saa dyrt og elsket saa dybt, blev sprcdt for 

alle Binde; men et nyt Hjem maatte grundlcrgges. D e  celdste, en Datier 

og en S o n ,  as de 5 Efterladte fandt vel hver sin Forsorgelse; men med 2 

unge P ige r  og en S o n , der nu forst skulde begynde paa Skolen, brod 

Moderen op 1863 for i Kjobenhavn at söge sig et blivende Sted.

Helt tomhcendet rejste man dog ikke bort, da den trofaste Menighed 

havde til Bedste for de Bortdragende indkjobt paa Avktionen det nod-
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vendigste Bohave og de dyrebare M indegaver fra de gamle Venner i 

Jylland. Bked kjcrre Slcegtninges og Venners Bistand indrettedes der 

altsaa i Efteraaret 1863 et lille Hjem i Evaldsgade paa Narrebro, hvor 

nu Livet fsrtes videre i trange Kaar. Her gjaldt det om at finde sig 

til Rette med de begrcrndsede M id ler, som Pension ined Overlevelsesrente 

o. s. v. yde, og Forssget lykkedes. M e n  det vor en vanskelig og bryd- 

som T id, som det lcenge derefter viste sig, da Hnsmoderens ellers saa 

sikre Hukommelse opdagedes at slaa fejl, naar Talen  faldt hen paa Be- 

givenhederne fra 1864. O g  netop i dette A a rs  Nlykker havde hun dog 

forsaavidt taget sin rigelige Andel, som hendes ene Sv igerson  harte til 

de fra S le sv ig  fordrevne Embedsmcend, og to af hendes Sonner gav  

M ode som Frivillige til Hceren, oni end tun den ene kom til at deltage 

i Kämpen.

M en  Forssget paa at flaa sig igjennem lykkedes som sagt, og den 

lille Lejlighed ombyttedes med en storre. S n a r t  faldt Livet igjen ind i 

tiltalende Former; Moderen fandt sig sin P la d s  under Provst (Biskop) 

Fogs Prcrdikestol, Dotrene arbejdede og udviklede sig til herlige P ig e r  

med Anlceg for Musik, S a n g  o. a. m., og Huset begyndte at aabne sig 

for de Unges Venner, som her fandt L iv  og Lyst i uskyldig Glcede.

F ra  1867 optoges ogsaa den ncestyngste S o n  i Hnset, medens Han 

hidtil paa et Kollegium havde fuldfort sin Examens-Lcesning. M e n  da 

kom der et nyt og bedovende S la g ,  idet den yngste Datter, en ung og 

yndig P ige  med den dejligste Sangstemme, uventet bortkaldtes d. 13. Dec. 

1869. S la ge t var knusende og So rgen  var stör; men Trost lod sig 

finde og blev funden, —  dog forst gjennem Kam p og Sejr.

M e n  ogsaa paa glcrdeligere M aade indsnevredes den lille Kreds. 

Den tilbageblevne Datter cegtede sin Fcrttcr O r . Fr. Bleinert, nu M u -  

senms-Jnspektor, men stilles ikke derfor sra Hjemniet. Oprindelig Nabo, 

siden lcengere fjernet, vedblev hun i Lydighed mod fit trosaste Hjerte 

hver eneste D a g  at glcede sin M oder med Besag, der var denne som 

L ys  og Glcede. Den  yngste Broder Theodor var imidlertid bleven fcer- 

dig med sine Studeringer, og nedsatte sig 1881 som Lcege i V ikso ncrr 

ved Kjobenhavn. E t lykkeligt 2Egteskab og prcegtige Sm aaborn  trak 

endnu en G an g  imellem den gamle Bedstemoder ud til glade Besag paa 

Landet.

Dien hvor fornojelige disse smaa Udflugter end var, maatte de dog
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opgives i de feuere Aar. D a  sad hun e»e hjemme nied sin noestyngste 

S o n , og sin P ige, den rare Lovise, der gjennem 18 lange A ar stod 

hende kjcrrligt bi. O g  de künde saa vel sammen, den M oder og den 

S o n , fcelles som de var om M inder og Haab, om aandelige Jnteresser 

og om Livet i Gud. I  spogesuld og a lvorlig Tale  gik Dagen  

hen, ethvert Historist Emne fcengslede Interessen, saa aldrig manglede 

Sanitalen  S to f, men altid ogedes Kjcerligheden. Aarenes Krone blev 

altid cerva'rdigere, og den kjcere M oder hcedredes som er, talrig Efter- 

flcegts fejrede Midtpunkt.

M e n  som Aarene gik, indfandt der sig baade Glceder og S o rg e r ;  

men det er ikke her Pladsen til at gjengive Fam iliens Historie. Kun  

den ene T in g  skal omtales, at da en ny Lov 1889 ophcevede det Em - 

bede, som hendes S o n  og Husfwlle beklcedte, da saa det ud som en stör 

Ulykke og opfattedes vel ogsaa saaledes. M e n  A lt blev vendt til det 

Gode, ja til det Allerbedste, da derved Sonnen blev istand til stadig at 

vcere hos sin Moder, der lige aandsfrisk og glad frydede sig ved S a m -  

livet. O g  for Ham synes de henrundne 10 Aar at vcere forlobne fest- 

ligt, frifl og lnnt som en dejlig Som m e r-Sondag  i M a j.

D a  den kjcere M oder sidste S t .  Hansdag fyldte sit 94de Aar, glce- 

dede hun sig endnu rast og liv lig  i Bornenes Selskab, M en  Helbredet 

var dog vaklende, havde vceret det i det sidste Aarstid, og blev 

fremdeles ringere. Uden egentlige Sm erter ncrrmede hun sig kjendeligt 

mod Graven og faldt mere og mere af, om end Aanden stadig holdt sig 

livlig. Omgivet af sine B o rn  og af sin trofaste Lovise gik hun da i Tak  

og T ro  ind til sin Herres Fred d. 26. Sept. 1899 Kl. 5 om Morgenen.

Dod, hvor er din Braad, 

Hvad v il din Sejer sige? 

S tr a f  var du for,

N u  er du D o r  

F or os til H im lens Rige.
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Den  paafolgende M and ag  d. 2. Oktober foregik Begravelsen. So rge -  

hojtiden fandt Sted i det störe Kapel paa Kirkegaarden ved Kjobenhavns 

Norrebro, da den Afdode havde onsket at hvile ved S iden  af den Datier, hun 

selv havde nedlagt paa S t .  Johannes Kirkegaard for ncesten 30 A ar  

siden. Ointrent 100 Kranse i Efteraarets prcegtige Farver dcekkede K i 

sten og bredte sig over Gulvet i Kapellets smukke S a l .  E t talrigt Folge  

fyldte Ruininet, da Orgelet prceluderede og Mandssangere til M usik af 

Organist Barfod assang de O rd  af H an s Taufen (B randt og Helweg: 

D .  danske Psalmedigtning I. ) :

Lover Christum, vor Frelsere,

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

(S v a r : )  G ud  vcrre Lov og evig Tak,

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

hvorefter Chor og Folge fnldttonende istemmede de O rd  og Toner, som 

under alle Livets Omfliftelser havde vceret den Afdodes Hjertetrost, nemlig 

K ingos: A ldrig er jeg uden Vaade, cldrig dog foruden dtaade. Derpaa  

fremtraadte Afdodes crldste S o u , Sogneprcest Nikolaj Krarup fra Moseby  

og talte:

„Lovet vcrre G ud  og vor Herre Jesu Christi Fader, al Barm hjertig- 

heds Fader og al Trostens Gud, som os troster i al vor Trcengsel, at 

vi kunne tröste dem, som ere i allehaande Trcengsel, med den Trost, 

hvormed vi selv blive trostede af G u d " !  (2. Kor. 1, 3— 4.)

N aar jeg her ved min kjcrre M oders Kiste tager disse Apostelens 

Ord frem, er det ikke noget, som forst nu falder mig ind; men mange 

Gange, naar jeg har vceret hös min Moder, ere disse O rd  faldne mig 

paa Sinde. Det har stadigt vceret mig trosteligt at komme til hende, 

naar nogen S o r g  eller Bekymring trykkede mig, og jeg har mcerket 

Gründen dertil: Fordi hun selv havde Trost fra vor Herres Jesu Kristi 

Fader, al Barmhjertigheds Fader og al Trostens Gud. Derfor künde 

hun tröste med den Trost, hvormed hun selv blev tröstet af Gud. O g  

denne Trost blev hende til D e l i stigende M a a l  gjennem hendes Trcrngs- 

ler. Jeg mindes den T id, da hun havde vanskeligt ved at tilegne sig 

Trösten, idet hun bar paa en stille S o r g  over den S o n , hun havde mi-



12

stet i Hans spcede Aar, og ikke vilde lade st,; tröste fuldt ud. Trösten 

havde hnn nied sin kjcrre M and, vor elskede Fader, fnndet i G u d s  N aa-  

des O rd  ved vor Frelser; inen eet er det dog at staae svag oa stridende for 

ret at tage imod Trösten, et andet fnldt at have inodtaget den. Lykke- 

ligt at have fnld Trost, men nnderltge ere de Veje, ad hvilke at Barm - 

hjertigheds Fader sorer dertil —  gjennem Trcengsler. —  Hnn blev flyt- 

tet fra den Egn, hvor hendes Barndonis Vugge stod, og skjondt det 

skulde vcrre til det bedre, og hnn kom til et Sted, hvor hnn blev modt 

med Venlighed, og hvor der var meget at glcede sig over, var det dog, 

som om hnn ikke rigtigt künde slaae Rod og finde sig ganske hjemme i 

de nye Forhold, hvor ellers vi andre sandt os let til Nette. Tryk paa 

forskjellig M aade kom til, og saa kom der en Rcrkke smertelige D ods-  

fald. Hnn, som en G a n g  havde sagt: V o r  Herre maa lcrgge paa mig, 

hvad Han vil, men rorer Han ved niine Born , det kan jeg ikke taale, 

maatte ersare, at ogsaa det knnde hnn nied Barnihjertighedens Faders 

Hjcelp taale, ja derigjennem ret lcrre Ham at kjende som al Trostens 

Gnd. T nngt var det for hende at se sin kräftige ncestceldste S o »  lang- 

somt bnkke nnder for Sygdom  nagtet al hendes kjcrrlige Pleje, tnngt at 

modtage det overraskende Sorgebndskab om hendes «rldste S o n s  Dod, og 

tnngt iscrr, da hendes hjertenselskede Nkand gik dort. M e n  nnderligt, 

som Trösten for hver G ang  blev kräftigere, blev sogt og fnnden ved

G u d s  Naades Ord, saa at en, som var Bidne dertil, udbrod: D e  har 

sikkert fnndet Trösten af den rette Kilde.

Ikke nnderligt dog, at der alter maatte kjcrmpes for Trösten, da 

hnn som nedbojet fä llig Enke kom her til Byen og foruden andre Trpk 

maatte opleve en Rcrkke Dodsfald, sine to crldste Dotres Atcends og ende- 

lig sin kjcrre yngste Datters. M en  vi have set, hvorledes hnn vandt 

frem, til hendes Ansigt, O rd  og al Omgjcrngelse vidnede om, at hnn

havde fnndet den fulde Trost med Frimodighed og Glcede i G uds Naade.

T r in  for T r in  var hnn fort frem med Trost i Trcengsler, saa hun künde 

tröste med den Trost, hvormed hnn selv var bleven tröstet af Gnd.

J a  vor kjcrre elskede M oder! Jeg har set hende fcerdes med fire 

Slcrgtled, ja tildels med feni. Jeg mindes grant hendes kjcrrlige Om - 

gjcengelse med hendes kjcrre Moder, vor kjcrre Grandmamma, har fet 

dem vandre over Marken, den ene til den anden, og modes med den

inderlige Kjcerligheds Glcede, har selv mangfoldige Gange gaaet Bud
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dem imcllem. Jeg forstod derfor saa godt, naar hun senere sagde til 

m ig ; Det er saa godt at komme til sin M o d e r ; der veed man for vist, 

man er saa hjertelig velkommen. Jeg har set hende omgaaes i inderlig, 

trofast Kjcerlighed med hendes W gtemand. vor kjcere Fader, som en cedel 

og dygtig Hustru, „der gjorde Ham godt og intet ondt alle Hans L iv s  

D age ," og som Han skjonnede paa som den, der efter den gamle V is -  

mands O rd  „er langt mere vcerd end Perler." Jeg mindes, hvor- 

ledes hun, da Han laa dod paa Lejet, talte om deres Ungdom s Dage, 

om hvor god og brav og ustyldig Han var, og hvorledes Han aabnede 

hendes Ojne for G u d s  Naades Ord. O g  jeg har set, hvorledes Sogne - 

solk, Slcrgt, Venner og Bekjendte vare glade ved hende.

O g  vi Soflende, hvilken kjcer og elskelig Blöder have vi dog havt. 

Hvor sorgede hun dog omhyggelig for os i vor Barndom s og Ungdom s 

Tid. V o r Glcrde var hendes Glcede, vor S o r g  hendes S o rg ,  og saa- 

ledes er det jo blevet ved, til hnn nu i sin hoje Alderdom har lukket 

sine Ojne. O g  hvor megen Kjcerlighed har hun ikke vist mod sine 

Vorneborn. At komme til Bedstemoder har jo altid for dem vceret 

noget af det bedste, de vidsie af. O g  nu paa hendes gamle D age  var 

hun glad ved sine Borneborns Born .

Lovet vcrre da Gud  og vor Herres Jesu Kristi Fader sor den M o 

der, vi have havt! H vor var hendes Kjcerlighed os dyrebar. Tak, fordi 

vi fik Lov til at beholde hende saa lcenge og nu med Tak kunne samles 

her om hendes Kiste. A ltid var det tungt at stilles fra hende, kjcert at 

se hende igjen. T ungt ogsaa nu at stilles fra hende, skjondt vi künde 

mcerke, at hendes Sauser vare ved at floves og hendes Aand syntes at 

svcrkkes, og vi derfor niaae sige, at hun kaldtes bort i en god Tid. Lovet 

vcrre da Gud, fordi vi folge hende til Jorden med Opstandelsens visse 

Haab. G ud  samle os atter for evigt med salig Glcede for a ldrig at 

stilles.

Tak til alle dem, der have vor M oder kjcer, og iscrr til D ig ,  vor 

kjcere Broder, der blev hos hende, da vi andre droge hver til sit, og 

har vceret for hende ikke blot en elskelig S o » ,  men vceret om hende 

som den, der fuldt erstattede en Datier. G u d s  Velsignelse vcere med D ig  

derfor nu og i al Evighed! Amen.
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Derpaa talte hendes Sosterssn, kaotor omor. Alfred Meinert:

D e l var en stör Forandring for min kjcrre Tante, da hun som ung 

Hustru ombyttede Livet paa den störe Herregaard, hvor hun var fodt 

og opdraget, med Opholdet i den tarvelige og lave Prcestegaard paa 

Heden. Ja , hun har selv fortalt m ig det, hvor underligt det var for 

hende, naar hun i Skum ringen künde staae i sin S tue  og i sin Ensom- 

hed, naar M anden var ude, stue ud over den forte, triste Lynghede. 

M e n  saa gav hun sig G ud  i B o ld  og tog sin Gjerning op med Kraft 

og Dygtighed i hele deus Om fang og saa blev hun det, hun var: en 

trofast Hustru for siu Ungdom s Brudgom , hvem hun havde givet fit 

Hjerte i fulo Hengivenhed, en indsigtsfulo og dygtig Hllusmoder til at 

styre Hjemmet og en am og trofast Blöder mod sine Born. Ja , hvilken 

storre Kjwrlighed gives der end en M oders Kjcerlighed, —  naar Skriv - 

ten i nogen M aade  v il gjore G uds Kjcrrlighed til den faldne Menneste- 

slcegt begribelig for os, da na'vner den den inderlige, ovoffrende og 

taalmodige Bioderkjcrrlighed som dens svage Afglands. O g  hvor elstede 

hun sine kjoere B o rn  lige til det sidste, —  hun levede for dem og hengav 

sig for deni, plejede dein og hyggede om dem i aldrig sormindstet Trofast- 

hed. M e n  Bornene, da de vare smaa og da de bleve störe, hvor elstede 

de hende igjen, —  de saae op til hende, de crrede hende og de troede 

paa hende. Ja , saaledes gjorde de og saaledes gjore de i denne Time  

og saaledes vilie de vedblive at gjore alle Tage.

Hvorfor sige vi dog om vore kjcrre Afdode, at vi elstede dem, som 

om det var noget forbigangent; nej, vi elske dem, og er det just ikke 

den dybeste og reneste Kjcrrlighed, den, hvori vi ogsaa her i Jordelivet 

ere knyttede til dem, cere dem og eje dem i Biindet og i Haabet?

Det var gode D age  og i det Hele lykkelige Dage, hun levede med 

Huusbond og B o rn  i stille og indholdsrig Virksomhed i de to jydske 

Proestegaarde. O g  det var ogsaa en lys og glad T id, den forste T id  

ovre i Fyen. Ja , jeg veed det, thi jeg har selv havt den Glcede at 

leve de fire lykkeligste A a r  af mine mange Prcesteaar derovre, idet jeg 

som min kjcrre Onkels Medhjcrlper i Embedet borde i dette Hjem. Ja, 

rolige og stjonne D age  var det, men bedst var det dog, naar den milde 

Huusbond kom sra sin Gjerning og tog P la d s  iblandt os; hvor talede 

Han dog kjcrrligt, hvor domte Han dog mildl, Han, »>i» elskelige Prcest,
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om hvem Formandens Enkes D om  vor: „lütter Hjerte, ja lütter Hjerte." 

M en  saa Irak en merk S k y  op. Den  ncestceldste S M  stod i sin feireste 

Manddom, begavet og cedel, dygtig og med vidtomfattende P laner —  

da kom Slaget. Jeg mindes det grant, jeg kan see det for mit indre 

Nie, hvorledes Han en D a g ,  hjemkommen fra sin G jerning paa M a r 

ken, stod i Stuen saa syg, saa syg, stottet til sin Moder. H an  var 

grebet af en langsomt teerende Sygdom , der lidt efter lidt nedbrod Hans 

Kraft. M en  Hans M oder var stadig om Ham og hos Ham, hun holdt 

ud med Ham uden at troettes, pleiede Ham ved D a g  og Nat, vaagede 

over Ham, sad ved Hans S id e  og torrede Sveden af Hans Pande, tro- 

stede Ham og talte kjcerlig til Ham. Skrid t for Skridt kjoempede hun 

med Sygdommen, ja kjcempede med G ud  i Bonnen om at maatte be- 

holde Ham, indtil hin lyse Sommernat, da Han med sin Haand i hendes 

sagte henslumrede. S a a  reiste hun sig, inderlig bedrovet, saaret dybt i 

Sjoelen. M en  hun talede ikke meget on> den kjcere Afdode, hun sam- 

talede ikke med andre om sin S o rg ,  men bar den stille hos sig selv og 

i Gud. Ja , i det Hele, den gamle Slcegt, der levede for os, der nu 

ere gamle, den holdt ikke af at bcrre sine inderste Folclser frem; den 

skjulte dem hellere. Hvad der dybest og inderligst bevcrgede den, dens 

Gudsforhold, Livet i B o n  og O m gang med Herren, det levede den for 

sig selv i Sjoelens lonligste Lonkammer, og saaledes gjorde hun ogsaa 

dengang. O g  saaledes gjorde hun, da Trcrngslerne vedbleve, da S la -  

gene kom, det ene efter det andet i hurtig Folge —  hun mistede i saa 

Aar sin celdste S o n , sin velsignede Huusbond og en voxen elskelig D a t 

ier. Ja, visselig det var Trcengslens Dage, S lagene  ramte Haardt og 

kaufende, men hun sogte ind i Stilhed  og der tilkjcrmpede hun sig Hen- 

givenhed i G u d s  V illie  —  saa kom hun til R o  og Hvile.

Det kan jo skee, at der kan komme Fred i Naturen mod Asten efter en 

D a g  med S to rm  og Negn. S a a  gik det med vor kjcere Afdode —  

hendes Ävsaften  blev stille og hendes L ivsso l gik ned med en skjon 

Aftenrode. D a  levede hun her i Byen  i sine Kjceres Kreds, agtet, ceret 

og elsket som en talrig Slcegts M oder og Bedstemoder. H vor var hun 

dog glad ved dem og hvor vare de glade ved hende, hvor venligt bleve 

de dog modtagne og hvor gjerne kom de igjen, som besogte hende, ogsaa 

langveis fra. O g  hvor bare vi hende paa Hcenderne, oerende hende og 

elflende hende som vor Sloegts oeldste Medlem, den sidste af den gamle
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Slcegt. O g  saa laae hun tilsidst paa sit Dodsleie, mcrt af Dage, men 

dog glad ved Livet, lostet og lettet, plejet og baaret af sine B o rn s  

utrcettelige Om hu og B o n ;  —  nu strwbte de gamle Born , om de dog 

künde noget lidet gjengjallde hende for den Kjarrlighed, hun havde udvist 

mod dem hele Livet igjennem. S a a  sov hun hen i en god Alderdom, 

opnaaende den hoieste Alder. noget Medlem  af vor Fam ilie har naaet 

—  hun blev over 94 Ä a r  — , sov hen, bevarende Aandens L y s  og 

Legemets Kraft til Enden, med Tak til Gud  sor al Hans Naade og Tak  

til trofaste Venner for alt godt, sov hen, som vi sikkert haabe og bede, 

i Jesu Navn. M e n  „det er jo ei at doe, naar Livet folger med." Ja ,  

G ud  give os alle at doe en saadan rolig og glad Dod, at det paa os 

maa opfyldes, soin det hedder i Psalm en:

Hvo, som smile kan ad Doden,

Ham  har Himlen smilet til,

O g  som S o l  i Aftenroden 

Lukker Han sit Oje nnld.

Over Christentoi i Daaben,

H an  ifores Pnrpurkaaben.

Amen.

Herefter blev der >unget paa den Tone: H il D ig ,  F re ie r og For- 

soner, en lille Sa lm e, som de Efterladte fandt paabegyndt i deres F a 

der, Proust Ove K rarups sidste Optegnelser, men som fnldfort lyder saa-

ledes:

1.

Sode  Jesus, ej D u  vilde,

A t det sknlde gaa mig ilde; 

Derfor D u  tog Dodens Pine, 

S a a  at jeg og alle M in e  

Leve maa i Evighed.

2.
Livet gav D u  os i Ordet,

Kalder naadig ind til Bordet 

Alle dem af D ine  Dobte,

S o m  fra Dommen fri D u  kjobte, 

Lukked op dem H im lens Port.

3.

Derfra toner salig Glcrde,

Her vi lcenges mest og grcrde; 

Derfra  hid da flog D u  Broen: 

Hjertets S u k  kun, bedt i Troen, —  

Aabned den som alfar Vej.

4.

D e r har Herrens Fred vi fundet, 

Niens os Frelsen D u  har vundet; 

N u  vi trodser Helvedü Rcenker, 

Ler ad M am m ons gyldne Lcrnker, 

Jubler hojt Halleluja!
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Medentz nu Orgelet (over et Halle lu ja-M otiv) udtonede sit Efter- 

spil, traadte unge Mcrnd, Borneborn og Borneborns LEgtemcrnd,

hen til Kisten og bar den (den ret lange Vej) ud til Graven. Den  

crldste af samtlige Borneborn, Sogneprcest Frederik Harboe til Sorterup, 

traadte her frem og talte:

D a  Kvinderne Paaskemorgen kom ud til Jesu G ra v  for at salve 

Hans Legeme, da fandt de der e» Engel, som sagde til dem: I  söge 

Jesus af Nazareth, Han er ikke her, kom og se Siedet, hvor de lagde

Ham ; og da saa de Stedet, hvor Han var lagt, og de saa Jordeklcederne

ligge sammenrullede, nie» selv var Han der ikke. O g  nu har vi jo,

kcrre Penner, bragt vor gamle Bedstemoder —  ja Moder, Bedstemoder 

og Oldemoder, ti hun var jo en M oder for mange Slcegter —  nu 

har vi bragt hende til det Sted, hvor vore Dode skulle hvile, og naar 

vi saa hercfter komme ud til Stedet, hvor vi lagde hende, og det tror 

jeg, at mange af os vil, alt som vi have Lejlighed; ti vi savne hende 

alle, hun stod som et samlende Midtpunkt i Slcegten, til hvem vi alle 

saa op, og vi fole alle, at med hende er der bleven en P la d s  tom, som 

ingen kan fylde; derfor ville vi alle stundom mrd kcerlige Tanker söge 

ud til Stedet, hvor vt lagde hende, og da ville vi sige stille og troste- 

ligt til os selv: „her er hun ikke."

Her hviler et Legeme gammelt og trcet, saaret af T idens Tand, 

men selv er hun ikke der, hendes egentlige Se lv , det Se lv , som lyste 

os imode gennem det Legeme, vi nu har lagt til Hvile, og som netop 

derfor ogsaa var os saa kcrrt, det er ikke her!

Nej, sagde Englen til Kvinderne: Jesus er ikke her, Han er op- 

standen, Han er gaaet forud til Gallilcea, der skulle I  se Ham. O g  saa- 

ledes sige ogsaa vi om vore Dode, som ere dode i Herren, ikke: de ere 

opstandne, det ere de ikke endnn, m en: de ere gaaede forud og der skulle 

vi se dem.

J a  Gud  ske Lov! vor gamle Bedstemoder er gaaet forud, sorud 

til det skoune stille Land under G u d s  V ingers Skygge, hvor de, som 

har stridt Striden, bie paa den störe Opstandelsesdag, og der, tcenker 

jeg, ligger hendes L iv fra Ungdomsdagene indtil nu for hende i Herrens 

Lys, saa hun lcrrer ret at takke for alle dets D age  baade de lyfe og 

de morke, baade de, da hun hostede med Frydesang, og de, da hun saaede
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med Graad. H un  lcrrer at takke for den« alle, fordi hun nu ser det 

klart, at de alle vare Gaver fra Gud, alle vare Kcerlighedssnore, hvor- 

med Gud, a l Kcrrligheds Fader, drog hende.

O g  saa bede vi tilsidst: Fred over det Sted, hvor hendes Legeme 

hviler, indtil den störe Opstandelsesdag, Fred over hendes Sjcrl, som 

gik forud, og Fred med os alle, som haade: vi skulle se hende igjen i 

Jesu Navn. —  Amen.

Ester Jordspaakastelse og Taksigelse, medens So le n  skinnede ned med 

Hostens milde Lys, oplostes det störe Folge og fjernede sig langsomt med 

dvcelende Haandtryk, blidt bevcegede B lik  og med Hjertets stille Tak til 

dybt savnede.

Belsignet vare hendes Minde.






