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Til venstre Karmark. I Baggrunden Karmark og Skjern Skove.
Efter Akvarel af Arkitekt Martin Borch 1877.
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1940

DEN JYDSKE SLÆGT BORCH
SKJERNíBORC HERNE
fra 1591 til 1886
VED JOHANNES BORCH

A Peter Gottlieb Koch Borch i 1902 paa Grund af

Svaghed havde taget sin Afskeæsom Direktør for „Det
D
danske Hedeselskab", udarbejdede han sin Slægts Stamtavle,

som blev trykt 1905. Han blev i sine Bestræbelser støttet af
det Forarbejde, som Broderen, Sognepræst Christen Frausing
Borch, gennem en Aarrække havde udført.
Paa Grundlag af hans Arbejde kan idag eksempelvis følgende
11 Slægtled af den direkte Mandslinje nævnes:
1. Anders Olufsen Kabbel, 1591 —1671,
-i Lemvig.
2. Ole Andersen Kabbel, 1629-1698.
Købmand i Lemvig.
3. Claus Olesen Borch, 1676-1732.
Provst i Gedsted.
4. Claus Borch, 1711 — 1782.
Skoleholder i Uldbjerg.
5. Niels Borch, 1745—1807.
Herredsfoged, Godsforvalter paa
Boller.
6. Erhard Borch, 1778—1810.
Exam, jur., Godsforv. paa Boller.
7. Frederik Borch, 1807—1868.
Exam, jur., Ejer af Skjern Hovedgaard.
8. Christen Frausing Borch, 1836—1912.
Sognepræst i Randlev.
9. Gunnar Borch, 1874—1938.
Sognepræst i Vejerslev.
10. Hjalmar Borch, f. 1904.
Cand. jur. Amanuensis.
11. Ole Gunnar Borch, f. 1934.

Maren Sorensdatter, f. paa Gielsgaard 1604, d. 1679.
Kirsten Clausdatter Borch, f. i
Fjaltring Præstegrd. 1650, d. 1700.
Marie Kirstine Pedersdatter Ørum,
d. 1738. Datter af Pastor Ørum.
Cathrine Holm, f. 1707, d. 1772.

Else Marie Friborg, f. 1742, d.
1818. Datter af Godsforv. Friborg,
Vemmetofte.
Martha Gylding, f. 1778, d. 1855.
Datter af Kbmd. Gylding, Horsens.
Johanne Frederikke Frausing, f.
1809, d. 1886, Datter af Kbmd. F.,
Aarhus.
Anna Cathrine Møller-Holst, f. 1835
i Magleby Præstegaard, d. 1906.
Ellen Katharina Jacobine Voigt,
f. paa Svejgaard 1875, d. 1919.
Inger Marie Grindsted, f. i Køben
havn 1907.
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Man vil have bemærket, at de 2 ældste i Mandslinjen bar
Navnet Käbbel. Den yngste af disse, Ole Andersen, giftede sig
anden Gang med Kirsten Clausdatter Borch, Datter af
Sognepræst Claus Olesen Borch til Fjaltring og Trans.
Dette gav Anledning til Navneforandringen, idet han gav 2 af
sine Sønner — Claus og Oluf — Navnet Borch. I Lemvig Kirke
bog findes en Tilføjelse om, at Oluf er opkaldt efter Professor
Oluf Borch, den meget kendte Videnskabsmand og Stifter af
Borchs Kollegium.
Da Købmand Kabbel havde 18 Børn, havde han jo Raad til
at lade et Par af disse skifte Navn; han beholdt 16 Kabbeller tib
bage, og da Faderen havde efterladt sig 10 Børn, forblev Kabbeb
lerne trods Aareladningen en blomstrende Slægt.
Som Nr. 3 i vor Mandslinje blev Ole Andersen
Kabbels Søn, Claus, den første, der bar Slægtsnav
net Borch.
Claus Olesen Borch blev Aar 1700 Præst i Gedsted og
1722 Provst i Rinds Herred.
Jeg har i „Samlinger til jydsk Historie og Topo
grafi" (3. Række, II Bind, Hefte I — 1899) fundet aftrykt
Biskop Søren Lintrups Visitatsbog for 1721. Biskoppen har den
9. September visiteret i Gedsted Kirke og fundet et stort Tal
af Ungdom og iblandt dem en Del ret smukke i deres Kristen
dom. „Med Præsten, Hr. Claus Borch, gjorde jeg Aftale, at
han skulde holde sin yngste Søn til Bogen," — og saa tilføjer
Tidsskriftet i en Fodnote: „Denne Søn kan muligvis være den
vellærde Studiosus, Klaus Borch, der døde den 5. August 1782
som Degn i Uldbjerg og Lynderup, 71 Aar gi. — Han var gift
med Abel Kathrine Holm, der døde den 4. September 1772,
65 Aar gammel."
Det fremgaar forøvrigt af Visitatsbogen, at „den skikkelige
Degn i Gedsted, som sang helt vel", var en Broder til Præsten,
nemlig den Oluf (født 1680), der iflg. Lemvig Kirkebog var
„opnæfnt" efter Professor Oluf Borch.

Mere end ovenstaaende vidste vi ikke om de tre ældste
Slægtled, indtil jeg gennem Arkitekt Christen Borch, umid
delbart før dette Manuskripts Trykning, kom i Forbindelse
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med en meget fjern Slægtning, Hr. Anders Sørensen, Kon
torassistent i Statsanstalten for Livsforsikring.
Hr. Sørensen er i høj Grad genealogisk interesseret og har
gennem en Aarrække anstillet omfattende genealogiske Forsk
ninger, som for en Del kommer os til Gode, da ogsaa han tæl
ler vore 3 ældste Slægtled mellem sine Ahner, idet han ned
stammer fra Gedsted-Provstens Datter, Kirsten.
Med stor Beredvillighed har Hr. Sørensen meddelt os sine
Resultater, og vi vil nu sammen med ham atter gennemgaa de
tre ældste Slægtled for at notere nogle af de af ham fundne
Resultater, medens Hovedparten af disse samt Dokumentationen
maa vente, til Stamtavlen genoptrykkes.
Slægtens agnatiske Stamfader, Anders Olufsen
K ab bel, er ikke, som nævnt i Stamtavlen af 1905, født 1583,
men 1591 i Maj Maaned. Medens hans første Hustrus Navn
fremdeles er ukendt, har Hr. Sorensen funden, at Kabbel 1627
giftede sig 2den Gang med Maren Sørensdatter af Gielsgaard, med hvem han havde 8 Børn, og hun er saaledes Slæg
tens ældste Stammoder. I Kabbels første Ægteskab var der
2 Børn.
Ved Kabbels Død 1671 anføres det, at han i 32 Aar har været
Borger i Lemvig, og Hr. Sørensen mener, at han er kommen til
Lemvig fra Herregaarden Kabbel, beliggende udenfor Lemvig,
hvor han formentlig har været Foged. Ved en Gennemgang af
Bøvling Lens ældre „Skattemandtaller“ finder man nemlig i 1625
Anders Olufsen i Kabbelgaard, i 1626 Amor Olufsen i Kabbel,
1627—29 Anders i Kabbel, 1631—34 Anders i store Kabbel.
Sønnen Ole Andersen Kabbel var, som allerede nævnt,
Købmand i Lemvig. Hr. Sørensen har i Tingbogen for Lemvig
Købstad konstateret forskellige Handler, han har afsluttet, saa
ledes i 1682 Købet af en Gaard i Lemvig. Tillige, at han ejede
Halvdelen af Brusgaard i Nørlem Sogn. Disse Handler røber,
at han ikke havde lært Skrivekunsten. I Stamtavlen af 1905 har
Direktør Borch anført Navnene paa 17 Børn. Hr. Sørensen har
i Kirkebogen fundet et 18de Barn — Marie Kirstine — 8 Børn
med den første Hustru — 10 i andet Ægteskab — af hvilke
Præsten i Gedsted var den ældste.
Hr. Sørensen har fundet forskellige Notitser om disse mange Børn, her skal
kun anføres et Par. Sønnen Mathias (født 1678) blev Kaptajnløjtnant i Flaaden. I den ældre Alder hedder det om ham i Anledning af Ekstraskat: „Kap
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tajnløjtnant Kabbel bruger ingen Næring, men lader sig nogle faa Gange om
Aaret bruge som Prokurator ved Underretten." Man ser tydeligt, at han ingen
Ven er af Ekstraskat. At hans Enke ikke kan lide Rangskat, fremgaar af hen
des Andragende om Fritagelse for samme i Aaret 1757. „Og da hun er yderst
fattig, indstilles hun til Fritagelse." Hendes Rangskat androg 25 Rdl. — en
forbavsende stor Sum.
Sønnens, Anders Kabbels, Hustru var i Foraaret 1702 i Amsterdam og solgte
Flæsk og Uld. Formentlig har hendes Handler givet Bonus, thi i 1713 anføres
det, at de nu lever i egen Gaard og har nogen Markjord.
Sønnen Jep beboer sin egen Gaard og har en Baad, hvormed han om Som
meren farer til Aalborg og andre Steder i Fjorden.

I Stamtavlen af 1905 har indsneget sig en Trykfejl, Ole Ander
sen Kabbels første Kone døde ikke som anfort 1695 men 1675.
I 1676 giftede Kabbel sig saa med Kirsten Borch, Datter af
Sognepræst Claus Olesen Borch til Fjaltring og Trans.
Det vil erindres, at Direktør Borch i Stamtavlen af 1905 meget
udførligt undersøgte Spørgsmaalet om Fjaltring Præstens Slægt
skabsforhold til Professor Ole Borch, og at han kom til det
Resultat, at de ikke var Brødre.
Som Hovedargumenter anfører Direktør Borch:
1) Det er usandsynligt, at Ole Borchs Fader har givet 2 af
sine Sønner Navnet Claus, og det vides, at en Søn med dette
Navn var Præst i Skaane. Hertil svarer Hr. Sørensen, at en saadan Paastand maa skyldes manglende Kendskab til de faktiske
Forhold, og at en saadan Navneskik ikke blot var udbredt i
Bondestanden, men ogsaa indenfor den gejstlige Stand.
2) Som vigtigste Indicium mod Broderskabet nævner Direk
tør Borch den Omstændighed, at Professor Ole Borch i
sit Testamente'betænker alle sine andre^Søskendes
Børn, men ikke Fjaltring Præstens.
Hertil bemærker Hr. Sorensen, at Ole Borch ikke har
betænkt alle sine Søskende i Testamentet, idet der
i alle Tilfælde savnes 6 Brødre.
At det forholder sig saaledes, beviser et Bønskrift, som Pro
fessorens Fader, den afskedigede Præst fra Nørre- og SønderBork, i 1653 indgav til Kongen om at blive optaget i Duebrødre
Kloster, hvilket bevilgedes. I Bonskriftet hedder det, at han har
anvendt sin ringe Formue paa sine 8 Sønners Skolegang og Stu
dering, af hvilke Sønner den ene endnu gaar i Skole, og 2 paa
Akademiet.
Efter sine Undersøgelser mener Hr. Sørensen, at der ikke er
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nogen Grund til at betvivle Ægtheden af de Gamles Beretning
om Broderskabsforholdet mellem Professor Borch og vor For
fader i Fjaltring og Trans, og jeg tror, vi alle med god Sam
vittighed kan slutte os til dette Standpunkt.
Til yderligere Bestyrkelse heraf skal endnu et Par Resultater
af Hr. Sørensens Undersøgelser anføres:
I Jesper Lunds genealogiske Tabeller (Ny kgl. Sml. 4° 2765),
som ogsaa behandler
Slægten Borch, findes
et Brev fra Skoleholder
Claus Borch i Uldbjerg,
hvori denne stadfæster
Broderskabsforholdet
mellem de to omtalte
Mænd.
At Professor Ole
Borch har haft nær Til
knytning til Lemvig
fremgaar af en i Hardsyssels Aarbog 1913
offentliggjort Klagesang
over Lemvigs Brand, thi
denne Sang, forfattet af
Hr. Peder Hemmet i
Dybe, er adresseret til
9 af Lemvigs Borgere,
bl. a. Oluf Kabbel og
Professor Oluf Borch, 1626—1690. Stifter ,-.f Borchs
Kollegium. Slægtens ældste Onkel Ole.
Jep Trans (gift med
Fjaltring Præstens Dat
ter, Mette), og har som Udgiver Ole Borch, København. —
Professor Oluf Borchs Fader, Oluf Clausøn Borch, fik sin
Afsked 1647, og Stamtavlen af 1905 meddeler saa videre, at han
maatte søge Tilflugt hos sin Broder i Roskilde, der var Degn
eller Klokker, men at han døde allerede samme Aar. Denne
Meddelelse er ikke rigtig, da han, som ovenfor berettet, 1653
efter egenhændig Ansøgning, der endnu foreligger, optoges i
Duebrødre Kloster i Roskilde. Roskilde Kirkebog oplyser, at
Ole Borch begravedes den 30. August 1654, og da der samme
Dag blev begravet en Niels Borch, ligger det nær at antage, at
de to Brødre er fulgtes ad i Døden.
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Endnu en Tilføjelse med Hensyn til Claus Olesen Borch. Han
var ikke Sognepræst i Fjaltring og Trans, som fejlagtigt med
deles i Stamtavlen, fra 1630—1675, men fra 1634 til 1676, hvil
ket Hr. Sørensen har konstateret „i Præsters og Provsters Extraskattemandtaller" for Ribe Stift.
Om Provsten i Gedsted anføres: Claus Olesen Borch, Stu
dent fra Lemvig. Paa Akademiet 1695. Hører i Lemvig Skole
1 2 Aar. Tog Examen philos. 1698 og theol. 1699 under Dr.
Masio og Bartholino. Var hos Hr. Peder Nielsen i Hvidbjerg
paa Thyholm i 2 Aar. Kaldet til Præst i Gedsted 20. April 1700,
men først ordineret 7. April 1702. Det synes, som om Provsten
har været ret bemidlet, han har ejet Gaarde og handlet med
Gaarde. Det fremgaar saaledes af Protokollerne, at han har ejet
Vestergaard i Store Thorup i Uldbjerg Sogn, at han køber en
Gaard i Gedsted med 2 Gadehusc. Endelig skøder han til Mads
Jensen Brøndum 5 Gaarde i Gedsted med ialt 17 Td. 3 Skp.
2 Fdk. Hartkorn. Han har da ogsaa Raad til at betale 3 Rdl.
i Skat af sin Paryk, medens Degnen, Oluf Borch, slipper med
1 Rdl.
Og saa slutter vi Hr. Sørensens Gennemgang af de tre ældste
Slægtled med en oprigtig Tak for de mange værdifulde og inter
essante Oplysninger.
Direktør Borch efterlyste i Stamtavlen 1905 en heldig genealo
gisk Forsker til at fortsætte Arbejdet og sandsynliggøre Slægt
skabet mellem Professor Ole Borch og Præsten i Fjaltring og
Trans, Hr. Sørensen blev Manden.

Nr. 4 i Ahnerækken blev Claus Borch, Gedsted Prov
stens Søn. Han var først Skoleholder i Hellested paa Stevns,
senere Skoleholder og Degn i Uldbjerg. Han magtede at lade
alle sine 3 Sønner studere. — Den ældste Søn, Claus, var Decanus Communitatis Regiæ ved Universitetet. Som Dekan maatte
han bl. a. overvære Studenternes Fællesspisning for at lede de
latinske Disputatser, som disse var forpligtede til at afholde
under Maaltidet.
Sønnen Hans, født 1737, blev 1767 Præst i Vedersø og Provst
1768. Han var genealogisk interesseret, og i „Blandede Efter
retninger ang. Ribe Cathedralskole for 1837“ har Rektor Thorup
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aftrykt en Stamtavle,
samlet af Hans Borch,
over Slægten Borch.
Hans Borch er optaget
i Worms Lexikon over
lærde Mænd, men af
hans Forfatterskab an
føres kun „Klagesang
over Frederik V." Di
rektør Borch skriver i
Stamtavlen:
„I Vedersø Kirke
hænger en Mindetavle
over Hans Borch, paa
hvilken hans Efterføl
ger som Provst, Sogne
præst M. Endorph i
Stadil paa ret daarligt
Latin har skrevet en
Sognepræst Hans Borch, Vedersø, 17.37—1773.
Efter Maleri, tilhørende Arkitekt Christen Borch.
Lovtale over ham, sik
kert i den bedste Me
ning, thi Hans Borchs efterladte „Dagbog" giver Indtryk af, at
han har været en dygtig, retsindig og god Mand." — Hans
Borch efterlod sig 8 Børn, men alle Bestræbelser for at identi
ficere disse, saavelsom deres Efterkommere, mislykkedes for
Direktør Borch. Hans Borch døde 1773. Et Maleri, forestil
lende Hans Borch, blev ved et Tilfælde erhvervet af Arkitekt
Martin Borch ca. 125 Aar senere. —

BOLLER

ET blev Skoleholderens Søn, Niels, der kom til at fort*

sætte den jydske Slægtslinje som Nr. 5 i Rækken,
D
og med ham flyttede Slægten fra Vest* til Østjylland.

Niels Borch, som var født 1745, blev i 1771 exam. jur.
(bekvem, vel). Han bosatte sig 1773 i Sønderby i Glud Sogn
og blev samme Aar „Forvalter" paa Bygholm. 1775 blev han
Over- og Underretsprokurator i Nørrejylland, ved hvilken Lej
lighed han fik Ros af Stiftamtmanden for Duelighed, Retsindig
hed og god Opførsel. Samme Aar blev han Godsforvalter
over Boller og Møgelkjær Godser (under Grevskabet
Frijsenborg), hvorefter han boede paa Boller indtil sin Død
1807. I 1781 udnævntes han til Herredsfoged over
Bjerre og Hatting Herreder.
Herredsfogden har sikkert været en virksom og dygtig Mand,
hvilket bl. a. fremgaar deraf, at
han under de stadigt faldende
Valutakurser søgte at befæste
Familiens Økonomi ved at købe
fast Ejendom!
Paa et tidligt Tidspunkt købte
han Gaarden „Eli sedal" i
Nebsager Sogn (ca. 14 Td.
Hrtk.); i Aarene fra 1801 til 05
byggede han Gaarden „Borchsminde" i Hornum Sogn. Denne
Gaard er paa 267 Td. Land med
23 Td. Hartkorn og dannedes
ved Sammenlægning af forskel
lige mindre Ejendomme.
Herredsfoged Niels Borch, 1745—1807.
Herredsfoged Borch giftede
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Borchsmindcs Hovedbygning, opført af Herredsfoged Borch 1805.

sig i 1776 med Else Marie Friborg. Familietraditionen til
deler hende en betydningsfuld Plads indenfor Slægten, hvorfor
der skal siges nogle Ord om hendes Familie.
Hendes Fader var, da hun fødtes 1742, Godsforvalter paa
Vemmetofte. Han hed Eggert Christian Nielsen Fri
borg, var exam. jur. og født 1696. Han var Søn af Sognepræst
Niels Frandsen i Hundseby, der var en meget agtet og
elsket Mand saavel af sin Menighed som af Herskabet, Geheimeraad Knuth, hvorfor ogsaa denne paa egen Bekostning lod Præstegaarden opbygge og lagde 2 å 3 fulde Gaardes Jord til den
og lod den kalde „Friborg", hvorefter Pastor Frandsens Børn
alle antog Navnet „Friborg". Menigheden lod hans Portræt
male og ophænge i Kirken.
Godsforvalter Friborg „forestod med Berømmelse sit Embede
i en Del Aar," men mistede det saa af følgende Grund. Af
Gerrighed lod Priorinden sig forlede til at brænde Brænde
vin, som hun lod udkøre paa Hovmarken og forhandle til
Bønderne, hvorved disse forsømte deres Pligter.
Godsforv. Friborg blev vred og lod, iflg. sin Embedspligt,
Vognene opbringe og Brændevinen konfiskere. Priorindens For
bitrelse bevirkede, at han blev bortchikaneret, dog med en aarlig Pension paa 200 Rdl. Efter at have haft forskellige Gaarde
i Forpagtning henlevede han sine sidste Aar i Slagelse.
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Gratulationskort (trykt paa begge Sider) til vore Tip*Tip«
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Oldeforældres (Friborgs) Bryllup paa Torpegaard 1751.
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Godsforvalter Friborg havde med sin Hustru Marie Randrup, Datter af Forpagter Randrup paa Torpegaard,
13 Børn, og en af Sønnerne, Jens Christopher Friborg,
kan vi takke for forannævnte Oplysninger.
Jens Christopher var forøvrigt Urtekræmmer i Køben
havn, Oldermand for Urtekræmmerlauget, Borgerkaptain, Direk
tør for Fattigvæsenet, Kirkeværge for Frue Kirke, en af Kbh.s
32 Mænd og R. af Dbg. —
Denne Mand skrev som gammel sine Livserindringer — „En
Urtekræmmers Oplevelser og Optegnelser" —, der i 1895 ud
gaves af Sofus Elvius, og som er læseværdige og meget karak
teristiske for Tiden. Meget fornøjeligt er det at læse om de
Samvittighedskvaler, han som 70-aarig led, da han overvejede
at gifte sig igen. Han overvandt Betænkelighederne ved at træffe
følgende 2 Aftaler med den udkaarne Enke:

1) Oprettelse af Ægtepagt om Særeje.

2) Aftale om, at man hver især i det andet Liv vilde sam
leve med den første Ægtefælle.
Selv om kun den første Aftale kunde tinglæses, har han dog
med god Samvittighed kunnet mode sin forste Hustru hinsides.
Efter dette Sidespring gaar vi tilbage til Boller.
Erindringen om Else Marie Friborg lever fremfor nogen
anden af de gamle Ahner i Slægten. Hun efterlod os nemlig en
Daabskjole af rødt Fløjl med brede Guldborter, og i den er
utallige af Slægten bleven døbte — nu døbes hendes Tip-TipTip-Oldebørn i den.
Daabskjolen er syet meget snæver, da det i sin Tid var Skik
at døbe Børnene som nyfødte. Som Følge heraf protesterer
Nutidens noget ældre Børn højlydt, naar de puttes i den.
Traditionen siger, at Fru Else Marie for sent opdagede, at
Skarlagen var forbeholdt de Kongelige, saa hun turde ikke bære
en Fløjelskjole, hun havde ladet sy — derfor Daabskjolen.
En mægtig Dug, bærende de grevelige Frijs’ske Initialer, stam
mer fra hende og benyttes endnu ved Slægtssammenkomster.
Dens Størrelse har frelst den, saa den er som ny. Servietterne
er som Kaffeduge.
Et enkelt lille Træk, som vidner om hendes Konduite, er
bevaret.
En Dag kom en Bondemand ind i Herredsfogdens Køkken
14

Herredsfoged Niels Borch med Hustru og Sen.
Valgsprogene, man holder i Haanden, lyder — fra venstre:
»Kast Din Omhu paa Herren og han vil forsørge dig«.
»Vær tro indtil Enden og du skal arve Livets Krone«
»Gudsfrygt Dyd og Nøjsomhed det er min Lyksalighed«.

og afleverede en Kalv som Foræring for derefter at gaa op i
Kontoret. Fru Borch var straks klar over Situationen og lod
øjeblikkelig Kalven slagte.
Da Manden, efter et mislykket Forsøg paa at faa Sønnen
befriet for at springe Soldat, kom tilbage for at hente Kalven,
fik han følgende Besked: „Nej, min gode Mand, Ret er Ret,
men Skænk er Skænk, og Kalven er slagtet."
Vi har kun et Silhuet-Billede af Herredsfogden, hans Hustru
og Søn, udført a£ Rohtermund 1793. Herrerne er forsynede
med Allonge-Parykker og Haarpisk med Sløjfe, Fruen med en
usandsynlig høj, blomstersmykket Coiffure.
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Et Billede af samme „Kunstner" med nøjagtig samme naive
Staffage hænger paa Frederiksborg med kongelige Personer.
Herredsfoged Borch døde 1807, hans Hustru 1818, og de
begravedes paa Uth Kirkegaard, hvor en liggende Sandsten
dækkede Graven.
Omkring Aarhundredskiftet var Indskriften endnu læselig, den
lød: „Her giemmes Støvet i hvilket forhen virkede Niels Borch, i
sin Tid Herredsfoged over Bjerre*Hatting Herreder — men ogsaa
Retfærdigheds hulde Tolk, Sandheds redelige Talsmand, Retskaf^
fenheds ædle Beskytter, derfor
alle godes Agtelse, Kærlighed og
Tillid — født i Ulborg Sogn i Jyl*
land Aar 1745 den 24. Dec., død
paa Boller, hvor han tillige i 27
Aar var Forvalter, Aar 1807, den
30. April
tilligemed
Else Marie Friborg, som forene*
des med ham i Ægteskab Aar
1776 den 15. Marts og blev Mo*
der til to Sønner. Hendes Værd
som Hustru og Moder og Chri*
sten kiendtes, æredes og føledes
af Jævntidige. Født paa Vemme*
tofte
Kloster i Siælland 1742 —
Godsforvalter Erhard Borch, Boller.
31. Marts, død i Horsens og ned*
1778-1810.
lagt her Aar 1818 den 26. Mai.
Glæderig, velgørende, lysende deres Samliv; Frydelig, ærefuld,
salig deres Genforening. Velsignelse over deres Støv. Fred om
deres Minde“*).
Fru Borch havde tilbragt de sidste 11 Leveaar, efter Mandens
Dod, i Horsens, hvor hun opdrog Sønnedatteren Elise, og hvor
hun havde en Søster, gift med Livchirurg ved det russiske Hof
i Horsens, Jochum Echstedt.
Herredsfogdens Søn, Erhard Borch, var ene om at repræ
sentere „den jydske Slægts" 6. Slægtled.
Han fødtes 1778, tog Studentereksamen og var allerede inden
sit 20. Aar exam. jur. Han var i det hele tidligt paa det i alt;
*) Indskriften paa Godsforvalter Borchs Gravsten er aftrykt i Stamtavlen af 1905. Paa Forespørg«
sel meddeler Førstelærer J. Jensen, Uth, at Gravstenene over Herredsfogden og Sønnen Erhard er
indmurede i Uth Kirkes Vaabenhus, efter at Gravene er sløjfede.
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Godsforvalter Erhard Borch, Boller, og Hustru, f. Gylding.
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det er, som om han har haft en Forudfølelse af, at det hastede.
20 Aar gammel blev han Godsforvalter paa Frijsenborg, og
samme Aar giftede han sig. Hans Hustru, Martha Gylding,
var Datter af Købmand Niels N. Gylding og Hustru,
Cathrine Hjernø, i Horsens, Søndergade 13. En Port
overligger i Købmandsgaardens Bagbygning bar eller bærer føl
gende Indskrift:

N. N.

Gid Handelen saa fremmes
Guds Ære ej forglemmes.

H.

Erhard Borch flyttede 1802 fra Frijsenborg til Kleis i Raarup
Sogn, hvor han som Godsforvalter for Boller og Møgelkjær
Godser beboede en af Godsets Gaarde.
Allerede 6 Aar senere døde han, kun 32 Aar gammel, og blev
begravet paa Uth Kirkegaard, men forinden var der sørget for
Slægtens Bestaaen, idet han efterlod sig 7 Børn — 5 Sønner
og 2 Døtre. Børnebørnenes Antal beløb sig til 56.
Fra Erhard og Martha Borchs 5 Sønner stammer
alle kendte Medlemmer af den „jydske Slægt“, Borch,
idet alle Sideskud i de tidligere Slægtled er ukendte.
Da Manden døde, fik den 32-aarige Enke, Martha Borch, den
Opgave at opdrage de 7 Børn i Alderen fra 12 til 2 Aar, og
hun løste den Opgave saa godt, saa de alle blev flinke og dyg
tige Mennesker.
Hun fik af Grevens paa Frijsenborg Lov til at blive boende
paa Gaarden i Kleis mod at tage en sindssyg Comtesse Frijs i
Huset, og denne Ordning holdt i 10 Aar. Det endte imidlertid
med, at Comtessen en Dag fandt Lejlighed til at løbe ud splitter
nøgen, og dette Brud paa Etiketten oprørte Grevens saa meget,
at Martha Borch maatte flytte, hvorefter hun tog Ophold i
Horsens og senere i Vejle. Dermed var Slægtens mangeaarige
Tilknytning til Boller forbi.
Omtrent 100 Aar senere talte Arkitekt Martin Borch
med den gamle Lehnsgreve Danneskjold Samsø, som
ved Familiebaand var nær knyttet til Grevens paa Frijsenborg,
om denne Episode, og det viste sig, at han nøje havde rede
paa det forefaldne, og at han energisk forsvarede Fru Borchs
Bortvisning, fordi hun havde vist Pligtforsømmelse.

18

Fru Marthas Ordens- og Renlighedssans var noget overdre
ven. Hendes Sønner mindedes de strenge Forbud mod at be
træde de fine Stuer for ikke at træde paa Sandtoppene.
Dette forklares saaledes: Ventedes der fremmede, og Stuerne var
gjort rene, blev som sidste Arbejde strøet Sand. Sandet strøedes
kunstfærdigt, saa det laa i smaa Klumper (Toppe), hvorved det
forblev synligt for Gæsterne, at disse var de første, der betraadte
Værelset efter Rengøringen.
Arkitekt Martin Borchs Hustru, f. Nyrop, har i sin Barn
dom paa Ærø oplevet Sandtoppe — formede med Fingerbøl.
Naar Fru Martha Borch be
søgte sin Søn og Svigerdatter
paa Skjern Hovedgaard, var den
sidste noget bekymret for ikke
fuldt ud at kunne tilfredsstille de
Fordringer, Svigermoders Klæde
dragt stillede til Pibning og Stryg
ning.
Ved et saadant Besøg paa
Skjern krøb hun op, saa hun
kunde se ned i den store Svinetønde for at kontrollere, om Svi
gerdatteren havde sørget for at
skure Tøndens øverste indven
dige Rand. At Svigerdatteren
følte sig lidt trykket under Be
Prokurator Niels Borch, Horsens.
1798—1881.
søget, er forstaaeligt.
Fru Martha Borch døde 1855
i Vejle, hvor Datteren var gift med Købmand Niels Gylding.
Her skal kort skitseres, hvorledes det gik Bornene i „De
jydske Borchers" 7de Slægtled.
Niels Borch fødtes 1798 og blev 1816 exam. jur. og i 1822
Underretsprokurator. Samme Aar købte han Gaarden Eli se
dal, som jo allerede havde tilhørt Herredsfoged Borch.
Gaarden, som er paa 14 Td. Hartkorn, betalte han med 4500
Rbd. Sølv. Han giftede sig i 1820 med Marie Schou, Datter
af Lærer S. i Jordløse paa Fyen, og blev ved hende Stam
fader til den Linje, vi almindeligt betegner som HorsensBorcherne. I 1844 solgte han Elisedal og købte samtidig en
Gaard i Hostrup, som han solgte 1865 for at bosætte sig i
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Christen Møller?Holst, Sognepræst
i MaglebysHoltug. 1798—1862.

Elise Marie Borch, gift Meller«Holst.
1800—1866.

Horsens. Sine sidste Dage tilbragte han sammen med sin Hustru
hos Sønnen, Carl August, Bogholder ved Aarhus Sindssyge
anstalt.
Niels Borch kom en hel Del sammen med Broderen, Frederik,
paa Skjern-Gaard, og han var saaledes en sikker Gæst til de
aarlige Jagter dér. Han havde Humør, og sin Ankomst mar
kerede han med høje Raab eller Hyl, som straks bragte ham
paa intim Talefod med Broderens store Drengeflok.
En Horsensborger, der havde kendt Prokurator Borch i en
ret fremskreden Alder, tildelte ham en betydelig Plads i Hor
sens Selskabsliv.
Han havde udprægede selskabelige Talenter, var en glimrende
Danser og meget elsket af Damerne. Man morede sig i Horsens
over, at Borch gerne stak Fotografier af smukke Damer i Lom
men, hvor han saa lod dem ligge, for at hans Hustru ved Lej
lighed kunde konstatere hans sidste „Erobringer". Hans For
søg paa at gøre Hustruen jaloux formentes dog at være haabløse.
Desuden var Borch ifølge samme Kilde en meget dygtig Fæg
ter og en god Rytter.
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Et Vædderidt, Borch og nogle Venner havde arrangeret uden
for Horsens, resulterede i, at Borchs Hest faldt død om.
Niels Borch døde 1881, 83 Aar gammel, hans Hustru 1885,
97 Aar gammel.
Elise Marie Borch, som fødtes den 16. April 1800 paa Frij
senborg, blev, som allerede sagt, opdraget af Bedstemoderen i
Horsens, der ogsaa bekostede et 3-aarigt Ophold for hende paa
et Pigeinstitut i Fredericia.
Hun blev i 1823 i Vejle gift med cand. theol. Christen
Møller-Holst, Søn af Pro
fessor Christen Mortensen
Møller-Holst, Præst i Sorø
og Randers.
Hendes Mand blev i 1827
Præst i Bredstrup, havde flere
andre Kald og endte som Præst
i Magleby-Holtug, hvor han
døde 1862.
Hun fødte en stor Børneflok,
og cn af hendes Sønner var
den landskendte og meget af
holdte Landøkonom og Redak
tør Erhard Møller-Holst,
hvis Navn gennem Tiderne vil
blive husket af Landbrugshisto Landøkonomen, Redaktør Erhard Møller-Holst.
1825—1889.
rikerne, som en af de Store, der
i Slutningen af det 19. Aarhundrede førte Landbruget sejrrigt gennem Vanskelighederne.
E. Møller-Holst var en myreflittig og ganske uselvisk Mand.
Han var Foregangsmand ved Indførelse af Dræning og moderne
Grundforbedring i Danmark, skrev Landbrugsordbogen og star
tede Dansk Frøkontrol og den danske Landbrugspresse. Hans
Blad „Ugeskrift for Landmænd“/er endnu idag førende
Landbrugsblad.
Da en Datter af Elise Borch blev gift ind i Skjern-Borcherne,
vil hun og hendes Familie senere blive omtalt.
Niels Gylding Borch, født 1803, blev som Broderen exam,
jur. Han bosatte sig som Prokurator i Vejle, hvor han blev For
stander for Hospitalet og virkelig Justitsraad. Hans 2 Sønner
blev begge Købmænd. Janus i Leeds og Henrik i Aarhus. Ingen
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Niels Gylding Borch, Prokurator,
Hospitalsforstander, Vejle. 1803—1888.

Fru Ane Cathrine Borch, f. Redelin.
1805-1897.

af dem efterlod sig Sønner. Henriks Datter Elise lever i Skan
derborg, gift med Købmand Niels Gylding.
Jens Sophus Borch, som fødtes 1805, blev Købmand i
Kolding. Han lærte Handelen i Fredericia hos Stadshauptmand
Thomsen og dennes Efterfølger, Købmand Geelmuyden.
I 1826 blev han Bestyrer af Købmandsforretningen i den
gamle Bindingsværksgaard paa Kolding Torv. I 1829 købte han
denne Gaard tilligemed en Nabogaard og de dertil hørende
Markjorder. Der medfulgte Bryggeri, Brænderi, Butiksinventar,
4 Heste, 14 Køer, Folkesenge etc., etc. — For hele Herligheden
betalte Borch kun 7500 Rbd. rede Sølv, hvilket i Sandhed er
en levende Illustration til Sølvets abnorme Købekraft i Aarene
efter Statsbankerotten. I denne Forbindelse er det værd at huske
Broderen Niels’s Køb, 7 Aar tidligere, af den gode Gaard, Elisedal, paa 14 Td. Hartkorn for kun 4500 Rbd. — eller ca. 300
Rbd. pr. Td. Hartkorn, medens den yngste af Brødrene, Frederik,
i 1840 allerede maatte betale den dobbelte Pris for Hartkornet.
Da Sophus Borch i 1829 kobte Gaarden i Kolding, var
han endnu ikke fuldmyndig, men hans Kurator, Købmand
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Købmand, Stadshauptmand Sophus Borch,
Kolding. 1805-1879.

Elise Regine Cathrine Borch, f. Thomsen,
1804-1875.

Geelmuyden, udbetalte ham dog Fædrenearven. Specifica*
tionen over denne opbevares af Overingeniør ved Københavns
Kommune, Erhard Borch, og viser, at Fædrenearven androg
5838 Rbd. Sølv.
Borch slap med at udbetale 1000 Rbd. ved Købet og havde
saaledes 2800 Rbd. at virke med. Foranstaaende viser, at Fade
ren, Godsforvalter Erhard Borch, havde været istand til at give
hver af sine Sønner en Hovedgaard paa 12 Td. Hartkorn kvit
og frit trods den forholdsvis ringe Sum i Penge, han ejede.
Aaret efter Gaardens Køb giftede Købmand Borch sig med
Elise Regine Cathrine Thomsen, Datter af Pastor Thom
sen, Herslev, og blev ved hende Stamfader til Linjen KoldingBorcherne.
I 1845 udnævntes han til Stadshauptmand.
Stadshauptmand Borch var en glimrende dygtig Køb*
mand, og den Borch’ske Gaard blev Samlingssted for Egnens
Landmænd, hvis Køretøjer fyldte den.
Han organiserede Udførselen af Bøndernes Produkter — først
og fremmest af Kornet.
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Anton Borch, Købmand i København.
1806-1886.

Bodil Cathrine Amalie Borch, f. Tønnesen.
1801-1887.

Han solgte aarligt, før Treaarskrigen, ca. 20,000 Td. Korn,
og han sendte aarligt mellem 10 og 20 Ladninger Jydepotter
til Lybæk. I 1840 købte han sit første lille Skib, Jagten „De
tvende Brødre", senere Jagten „Malvine", og tilsidst Skonner
terne „Avance" og „Elise". —
„Borchs Gaard", som den nu har heddet i mange Aar, er
bygget 1595 af Apoteker Reiminch, og den er Danmarks smuk
keste, gamle Bindingsværksgaard.
I Vejle Amts Aarbøger II for 1915 giver Hr. P. Eliassen
en udførlig Skildring af Gaarden og dens Ejeres Historie.
Eliassens Skildring af Stadshauptmand Borch er meget sym
patisk:
„Borch var ikke smaalig, hvor det gjaldt at hjælpe andre;
han var en stout Mand og havde et kolerisk Gemyt, hvilket
medførte, at han under Krigen blev arresteret af Tyskerne for
nogle Dage, efter at have udskældt tyske Officerer, fordi de
stjal Heste." —
Eliassen resumerer som følger:
„Naar jeg blandt den gamle Gaards Beboere har dvælet saa
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Niels Gylding, Købmand i Vejle.
1809-1876.

Anna Cathrine Borch, gift Gylding.
1808-1863.

længe ved Stadshauptmand Borch, er det ikke fordi jeg har
interesseret mig for ham som Rigmand, skønt han faktisk hid
til er den eneste, der har tjent en Million Kroner i Kolding.
Grunden dertil er det smukke Minde, han har efterladt sig.
Dette kan fastslaas, efter at jeg har talt med en stor Mængde
Mennesker om Forhold i ældre Tid i Kolding.“
Stadshauptmand Borch døde 1879, hans Hustru 1875.
Anton Borch, f. 1806, død 1886, var først Urtekræmmer i
København, senere Agent. Han var gift med Bodil Cathrine
Amalie Tønnesen fra Trondhjem.
I Modsætning til Broderen i Kolding levede han i beskedne
Kaar, „men manglede ikke dagligt Brød“. Hans 5 Døtre for
blev alle ugifte. Hans eneste Søn, Erhard, som fødtes 1833,
blev en dygtig Officer og gik i 1894 af som Oberstløjtnant med
Oberst Karakter.
Den 18. April 1864 udmærkede han sig i Slaget paa Dybbøl
og fik derfor Ridderkorset den 27. Juni 1864. Paa Retræten lob
han med sin saarede Compagnichef paa Ryggen, indtil denne
atter ramtes og døde. Erhard Borch efterlod sig ingen Børn i
sit Ægteskab, og den Anton Borchske Linje uddøde med ham
i Januar 1912.
Anna Cathrine Borch, f. 1808, giftede sig med Købmand
Niels Gylding i Vejle og blev Moder til Købmand Erhard
Gylding, Vejle.
25

Den yngste af Godsforvalter Erhard Borchs Sønner var
Frederik Borch, f. 1807 paa Boller. Efter Faderens Død
var han nogle Aar Plejesøn af Godsejer Niels Glud paa Julianelyst ved Horsens. Han lærte Landbrug bl. a. hos Godsejer
Hildebrandt paa Grauballegaard. I 1833 forpagtede han Gaarden Bredholt (under Friisholt), og samme Aar giftede han sig
med Johanne Frederikke Frausing, f. 25. August 1809
som Datter af Købmand i Aarhus, Christen Bagge Frausing. I
1841 købte han Hovedgaarden Skjern mellem Randers og
Viborg, som han tilflyttede i 1842, og hvor han døde 1868. —
Der fødtes dels paa Bredholt, dels paa Skjern 9 Sønner, og
Frederik Borch er saaledes Stamfader til Linjen SkjernBorcherne.
Vi resumerer:
I 7de Slægtled (Godsforvalter Erhard Borchs Børn) spal
ter den jydske Slægt Borch sig i 3 Linjer:
Prokurator Niels Borchs Linje, Horsens-Borcherne,
Stadshauptmand Sophus Borchs Linje, KoldingBorcherne,
Proprietær Frederik Borchs Linje, Sk j ern-Borcherne.

Da Stamtavlen i 1905 blev trykt, levede der:
15 af Horsens-Borcherne,
28 af Kolding Borcherne,
57 af Skjern-Borcherne.
Men der var ialt i
25
42
71

det forløbne Hundredaar født:
af Horsens-Borcherne,
af Kolding-Borcherne,
af Skjern Borcherne.

Paafaldende er det maskuline Præg, Slægten havde i dette
Aarhundrede. Der fødtes:
Horsens-Borcher ........... .........
Kolding-Borcher ........... .........
Skjern-Borcher............... .........
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Drenge

Piger

16
24
46

9
18
25

Forinden dette Arbejde sluttes, vil det forhaabentlig lykkes
at faa alle senere Familiebegivenheder registrerede.
I det følgende vil vi udelukkende beskæftige os med SkjernBorcherne, og da der nu er gjort udførligt Rede for Frederik
Borchs Slægtsforhold, skal der nedenfor meddeles noget om
hans Hustru, Johanne Frederikke Frausings Familie.

BORGM ESTERGAARDEN

ORGMESTERGAARDEN laa paa Lilletorv i Aarhus, 16
Fag mod Torvet og en Sidefløj ud til Immervad. Den var
Aarhus Bys anseligste gamle Egetræs-Bindingsværksgaard, op
ført 1597, nedrevet 1908. I denne Gaard fødtes den 25. August
1809 en lille Pige, der kom til at spille en saare betydningsfuld
Rolle indenfor den Borchske Slægt, hendes Navn var Johanne
Frederikke Frausing.
I Købstadmuseet „Den gamle By“, Aarbog for 1936
—1937 er der gjort udførligt rede for den Frausingske Slægts
Færden i den gamle Gaard, ledsaget af et rigt Billedmateriale,
saa vi kan her nøjes med i kortere Træk at fortælle Familiens
Historie.
Omkring Midten af 1700-Tallet ejedes Ans Kro af Poul Frau
sing, som tillige ejede en Bondegaard og drev Købmandsfor
retning. I en Familie-Notitsbog skriver Kromanden: „1750 den
29. Decb. Klokken 4 om Morgenen blev min Søn Poul Frau
sing fød.“
Denne Søn voksede til, blev en høj, anselig Mand og en
meget dygtig Købmand.
I 1788 købte Poul Frausing Borgmestergaarden, men han
havde allerede 6 Aar forinden giftet sig med Cathrine Marie
Bagge, f. 1760, Datter af Provst Bagge i Tved. Hendes
Moder var født Worm, direkte Efterkommer af den berømte
Professor Oluf Worm, der levede i det 17de Aarhundrede. Fru
Frausings Morbroder var den lærde Jens Worm, Rektor i
Aarhus, og hendes Broder den langt mere kendte og meget
skattede Professor, Rektor Oluf Worm i Horsens, der
altsaa egentlig var født Bagge, men antog Moderens Navn,
Worm, efter at han var opdraget hos Morbroderen i Aarhus.
Broderen fra Horsens kom ofte i Besøg hos Søsteren og Svo-

B
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geren i Borgmestergaarden, og
„saa blev der sørget for pas
sende Selskab af lærde Mænd,
som Rektor Staugaard og
Adjunkt Blache.“
Rektor Worm var meget elsket
i Borgmestergaarden ogsaa af det
yngre Slægtled, og hans Fød
selsdag, den 22. Oktober, gav
Anledning til, at 3 Slægtled efter
hverandre holdt Bryllup den 22.
Oktober, — først Poul Frausings
Søn, Christen, derefter dennes
Datter, Johanne, med Fr. Borch,
og sidst Pastor Chr. Borch.
Købmand Poul Frausing, Borgm.gaarden,
Poul Frausing drev en meget
Aarhus. 1750-1826.
betydelig Forretning, og vi ved
bl.a., at hans Skibe naaede Frankrig.
Han afstod i 1806 Gaarden til sin eneste Søn for derefter
selv at drive Forretning andet Steds i Byen. Han døde 1826.
Sønnen, Christen Bagge Frausing, f. 1782, fortsatte
Faderens Forretning i Borgmestergaarden. Han giftede sig 1806
med Ulrikke Sophie Rasch, f. 25. Aug. 1782, Datter af
Provst Fr. Rasch, Harridslev
ved Randers, og Hustru, Jo
hanne Frederikke Lassen.
Provst Rasch var en betydelig
Mand med levende Interesse for
Tidens Rørelser, som foranle
digede ham til at udgive for
skellige Skrifter. Han havde i
en lang Aarrække været Ama
nuensis hos Biskoppen i Aar
hus.
Datteren, Ulrikke Sophie, var
en begavet og aandslivlig Kvin
de, og det er umiskendeligt, at
Borgmestergaardens Kvinder i
Oldforskeren, Professor Oluf Worm,
det hele i intellektuel Henseende
1588—1654,
stod som de mest fremtrædende,
SkjernsBorchernes berømte gamle Forfader.
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Købmand Poul Frausing med Hustru, født Bagge.

Ved Klaveret Sønnedatteren Cathrine Marie, senere gift Malling. Familiebilledcrne paa Væggen, fra
oven og fra venstre: Provst Christen Bagge, Tved, Rektor Oluf Worm, Horsens, Sognepræst Søren
Christensen Bagge, Sneptrup, og Fru Provstinde Benedikte Bagge, f. Worm.
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Ulrikke Sophie Frausing, f. Rasch.
.1782—1856.

Købmand Christen Frausing, Borgm.gaarden.
1782—1840.

hvilket i særlig udpræget Grad kom til at gælde i det 3die
Slægtled, Christen Frausings Børn.
I Christen Frausings Ægteskab fødtes der i Aarene fra 1807
til 1825 10 Børn, af
hvilke 4 Drenge døde
inden den voksne Alder.
I en Aarrække beherskedes Borgmestergaarden af de 4 Døtre, som
alle saa godt ud, var
muntre og begavede og
dertil i Besiddelse af en
ganske utrolig Vitalitet.
De to yngste Børn i Flok*
ken, Drengene Oluf og
Frederik, lærte begge
Landvæsen, Oluf forblev
ugift, og Frederiks Børn
drog alle til Amerika, saa
Aarhus*Fra usi ngerne s
Linje er uddød i Dan*
mark.
Alle Pigebørnene gif*
Ulrikke Sophie Frausing som gammel.
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tede sig. Den ældste, Cathrine
Marie, med Købmand Niels
Malling, Aarhus, men hun døde
allerede et Aar senere. Margre*
the Benedikte fik Købmand
H. W. Secher og fortsatte Fa*
milietraditionen i Borgmester*
gaarden. Emilie giftede sig med
Skipper Basse og flyttede til
København.
Pigebørnene blev konfirme
rede af deres Grandonkel, Pa
stor Bagge i Sneptrup, og
de lærte dér Familien Møller
paa Havreballegaard at
Johanne Frederikke Frausing, gift Borch,
kende. Johanne Frederikke
med Bal frisure.
mødte paa Havreballegaard sin
tilkommende Mand, Forvalter Fr. Borch, og i Tiden derefter
gjorde Borch sig ofte Ærinde til Aarhus og til Borgmestergaarden. Bedstemoder fortalte: „Vi Pigebørn opholdt os paa
Torvedagene i Strygestuen bag Butiken for at være parate
med Kaffe etc. til Landboerne. Nogle Lørdage i Træk kom
Forvalter Borch ind til os for at passiare. Vi talte om, hvad
han egentlig vilde, men saa en Dag friede han til mig. Jeg
forlangte 8 Dages Betænkningstid, men sagde saa Ja, hvad jeg
saamænd aldrig har fortrudt."
Borch forpagtede Gaarden Bredholt, han løste Kongebrev,
og Brylluppet stod i Borgmestergaarden den 22. Oktober 1833.
Borgmestergaarden blev, som allerede sagt, nedrevet 1908.
Aaret efter blev den genopført paa Landsudstillingen i Aarhus,
og, takket være Direktør Peter Holms Initiativ, blev den der
efter som første Bygning indlemmet i Købstadmuseet „Den
Gamle By“ i Aarhus.

SKJERN
STEMNINGSBILLEDE
EN 24. August 1934 laa den gamle Gaard badet i Sol. I og ved Gaarden
herskede den største Stilhed. Alle Dore og Luger var lukkede. Ingen
Kat viste sig, ingen Hund gøede. Hverken Køer, Faar eller Grise, hverken
Høns eller Ænder forstyrrede Stilheden. Ingen tjenende Aand rorte sig.
Den smukke, store Gaardsplads var ved at faa et fint, grønligt Skær af det
fremspirende Græs. Ganske fine Spirer, men dog store nok til at røbe
Gaardens Hemmelighed, nemlig den, at her færdedes ingen, hverken Menne
sker eller Dyr. Her blev sovet Torneroses Søvn!
Dog eet levende Menneske saa vi, nemlig Tornerose, i Husfruens unge og
smukke Skikkelse. Siddende paa Hovedbygningens Stentrappe sov hun Tiden
hen med at brodere, thi hverken Køkken eller Bryggers, hverken Karl eller
Pige kaldte paa hendes Omsorg.
Ikke underligt, at Gaardens gamle Lind vemodigt rystede sit Løv i den
lette Sommerbrise, ikke underligt, at Alvoren fra den høje, mørke Granitlade
bredte sig over hele Gaarden — cg fra den til de Besøgende.
Gennem 600 Aar havde denne Gaard set afvekslende lyse og mørke Tider.
Da den var Slot og laa ude paa Engen, blev den skudt sammen og afbrændt
af Wallensteincrne, senere blev den udpint og forsomt af de 12 Bønder, der
ejede den. Saa kom den atter paa Fode ved Enkeltmands Energi og Dygtig
hed, ham der gav den den Skikkelse, den har endnu idag.
Siden Verdenskrigen raader atter Fjcndehaand over Gaarden. Dens fattige
Sandmarkers Ydeevne overvurderedes af de uforstaaende, men privilegerede
Pantelaanere, og den pantsattes for Summer, dens fattige Sandmarker aldrig
kan forrente.
Ikke underligt, at Bedstefaders gamle Lade begyndte at kaste mørke, tru
ende Skygger ind over Gaarden — stedse længere og længere, — dog, vi gik,
inden de naaede os, thi vi kendte et lyst og lykkeligt Afsnit af Gaardens
Historie, og Nuets Elendighed skulde ikke have Lov at ødelægge disse Minder.
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Faa Dage senere blev Tornerose paa Stentrappen befriet. »Befrieren« var des*
værre Pantelaaneren, men ak! Han gav ikke samtidig Gaarden fri.

Ved at besøge de 2 gamle Familie-Centrer, Boller og Borg
mestergaarden, fandt vi de to Personer, hvis Færd vi i nedenstaaende skal følge: Frederik Borch og Johanne Frede
rikke Frausing.
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Vi hørte allerede, at de den 22. Oktober 1833 blev viede i
Borgmestergaarden. Brylluppet blev fejret i største Stilhed, fordi
Brudens Søster Cathrine iviarie var død en Maaned tidligere.
Ikke en Gang Gaardens egne Folk anede Uraad, og kun
Suppe istedetfor den traditionelle Lørdagsret — Kisengrød —
markerede det usædvanlige.
Og saa drog Brudeparret ud paa Landet, begyndende deres
Samliv og Landmandsliv i et Hjem, der for Børnene kom til
at staa i en saadan Straaleglans, at ogsaa Børnebørnene forstod,
at mange gode Magter her havde forenet sig om at skabe det
usædvanlige. Hjemmet paa Skjern virker endnu, 100 Aar efter
dets Grundlæggelse, samlende paa Slægten, og ogsaa Børne
børnenes Børn er ikke forblevne upaavirkede af det Romanti
kens Skær, der ombølger det.
De Nygifte flyttede imidlertid ikke direkte til Skjern. De
gjorde en Omvej om ad Gaarden Bredholt ved Bjerring
bro, hvor de levede i 8 Aar. I denne Periode fødtes de 4 æld
ste Sønner.
Bredholt var en Gaard paa 11 Td. Hartkorn og hørte under
Godset Friisholt (det nuv. Ormstrup), som da ejedes af
Ritmester Hailing — „den gale Ritmester— som Egnens
Folk havde døbt ham. At han virkelig var noget gal, vidner
følgende Træk om, som Arkitekt Martin Borch fortæller i sine
Livserindringer:
Ritmesteren og Forpagter Borch var redet ud sammen, men
kom undervejs heftigt op at skændes. Ritmesteren trak sin Slire
og truede Bedstefader med den. Heldigvis var dennes Hest langt
den hurtigste, saa han naaede ved en Stenbunke at faa fyldt sine
Lommer med Sten, og nu maatte Ritmesteren flygte, forfulgt lige
til Friisholts Port. Ritmesteren har aabenbart været nær beslæg
tet med Jakob von Thyboe.
Ved et Besøg paa Friisholt blev Bedstefader og Bedstemoder
ført ind i Spisestuen, hvor en Tjenestepige sad, bunden til en
Stol, med et veldækket Bord foran sig. Hendes Haar var af
klippet og Hovedet indsmurt i Tjære. Hun skulde sidde dér i
3 Timer som Straf for Tyveri af Mad. Man havde givet hende
Valget mellem at blive meldt til Politiet eller underkaste sig
den Straf, Ritmesteren dikterede hende, og hun havde valgt det
sidste.
Bredholt brændte i Sommeren 1839. En Karl paa Gaarden
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var som uheldig Medbejler skinsyg paa Staldkarlen og forsøgte
at brænde denne inde ved at antænde et Baal i Stalden udenfor
Karlekammer-Døren. Situationen var meget farlig, da Vinduet
var for lille til at komme ud af. Heldigvis laa Bedstemoder vaagen og saa Brandskæret, Bedstefader fik Muren stødt ind og
Karlen reddet. Mange Aar efter, paa sit Dødsleje, sendte Kar
len Bud efter Bedstefader og tilstod sin Forbrydelse.
Alt Inventar og alle Dyr brændte. Der eksisterede ingen Assu
rance Selskaber, men, som Skik og Brug var, hjalp Naboer og
Venner, saa Tabet blev ringe.
Der var et Spøgelse paa Bredholt, som om Natten kom ind
gennem Hoveddøren, man hørte Trinene gennem Entréen og
Dagligstuen, Døren gaa til Soveværelset og Spøgelsets Gang
derinde, hvorefter det atter forsvandt samme Vej. En af de
første Nætter paa Bredholt sprang Bedstefader ud af Sengen,
forsynet med en Stok. Spøgelset forsvandt samme Vej som
altid, og Dorene klaprede foran ham, ogsaa Gangdøren, der
dog viste sig at være laaset indvendig. Efter denne Undersøgelse
fastslog man som et Faktum, at det „kun“ drejede sig om et
Spøgelse; man erkendte dettes Tilstedeværelse, men ignorerede
det.
Foruden Spøgeriet i Stuehuset var der ogsaa Spøgeri paa
Loen. Spøgelset paa Loen tærskede Sæd, saa Plejlslagene rungede
over Gaarden, og det var ikke noget sart Spøgelse, der flyede,
naar Mennesker nærmede sig. Naar Familien om Aftenen havde
Besøg, blev Gæsterne bl. a. underholdt med en Gaardtur for
paa nærmere Hold at hore Tærskningen.
Nu maa Spøgelserne være husvilde, thi Bredholt er forsvun
den, Jorderne udstykket.

For 10,200 Rdl. købte Fr. Borch i 1841 Hovedgaarden
Skjern, som han tilflyttede i Efteraaret 1842. Afstanden mel
lem de to Gaarde, Skjern og Bredholt, er kun et Par Mil.
Vogntoget, med Bedstefader, Søren Knudsen og Søren Bød
ker som Kuske paa de 3 forreste Vogne, bevægede sig over
Bjerringbro, Hjermind og Løvskal til Skjern. Det var og er en
af Jyllands smukkeste Veje. Ogsaa Nørreaadalen, hvor Skjern
ligger, var den Gang som nu smuk og stemningsfuld.
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Proprietær Frederik Borch, Skjerngaard.
1807-1868.

Fru Johanne Frederikke Borch, f. Frausing.
1809—1886.

Derimod maa Skjern-Gaard i sin daværende Skikkelse have
frembudt et trist Skue.
Bygningerne, som laa paa den bare Sandmark, uden Plantnin
ger, var yderst forfaldne, og fra Porten i den faldefærdige Lade
kørte man op gennem Gaarden mellem 2 store Møddinger.
Kun Stuehuset med dets tykke, solide Mure og røde Tegltag
havde formaaet at bevare sit, trods al Beskedenhed, smukke,
tiltalende Ydre, medens dets Indre var meget forfaldent.
Der forestod de unge Folk et Kæmpearbejde for at faa
Gaarden rettet op, men forinden vi tager fat paa en Omtale
heraf, er det nødvendigt at faa en nærmere Beskrivelse af Gaar
den, og ogsaa dens Historie fanger vor Interesse.
Skjern Hovedgaard ligger 21/» Mil Vest for Randers i Skjern
Sogn, som er Anneks til Vestervelling. Gaarden er beliggende
umiddelbart Syd for Nørreaaen ved Randers-Viborg gamle
Landevej og havde i Bedstefaders Tid Jorder paa begge Sider
af den anselige Aa, over hvilken fører Skjern Bro.
Den brede Aadal begrænses mod Nord af meget høje, anselige
lyng- og enebærklædte Bakker, — mod Syd af et skovklædt
Højdedrag. Aadalen bestaar dels af meget udstrakte Enge, nær
mest Aaen, dels af meget ufrugtbare Sandmarker.
I Modsætning til, hvad der er Tilfældet de fleste Steder, er
Herregaarden her bygget paa Egnens daarligste Jorder, idet
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Skjerngaard, set fra Haven. Efter Akvarel af Arkitekt Martin Nyrop, 1876.

Markerne ovenfor Dalen er frugtbare eller forholdsvis frugt
bare. Forklaringen er selvfølgelig den, at Gaarden, da den blev
bygget, maatte søge ned i det lave for som Fæstning at kunne
omgive sig med Vand.
Skjern har en meget gammel Historie. Den er oprindelig
bygget som befæstet Slot i den daværende So, — ca. 1000 Alen
Sydøst for den nuværende Gaard.
Trap, Udgave 1859, skriver: „Denne Borg var et af de æld
ste Herresæder paa Egnen, og blev anset for en stærk Fæstning/
Ifølge Pontoppidans „Danske Atlas 1768“ og Traps nyeste Udgave har
Skjern ført en ret omtumlet Tilværelse, snart som Storgods, snart som lille
Hovcdgaard, snart samlet paa én Haand, saa delt mellem flere Ejere for der
efter helt eller delvis at samles igen.
Den ældste kendte Ejer er Peter Vendelbo den yngre, som i Doku
menter kalder Gaarden „Castrum meum Skærnæ“. —
1347 arvedes Gaarden af Bo Falk til Wallø (gift med Peter Vendelbos
Datterdatter) og Ludvig Albertsen, gift med Vendelbos Datter.
Aar 1409 overdroges Gaarden til Henning Podebusk, gift med Bo Falks
Sønnesøns Datter, Kirstine Falk. Hun giftede sig efter Podebusks Død 1442
med Bord Jensen, der nævnes som Ejer 1452.
Af de følgende Ejere kendes:
1466. Rigshofm. Erik Ottesen Rosenkrantz, d. 1503.
1503. Sønnen, Rigshofm. Niels Eriksen Rosenkrantz, d. 1570.
1516. Dennes Søn, Henrik Rosenkrantz, d. ugift 1537.
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¡537 Broderen Christoffer Rosenkrantz, d. 1561.
1561. Dennes Søstersøn, Erik Krabbe.
Datteren, Fru Anna Krabbe, som
1608 solgte den til Eske Brok, d. 1658.
1638 ejede Svigersønnen Frans Lykke Gaarden.
1655 Lykkes Datter, Kristine Lykke, som giftede sig med General
Arnstorff, der saaledes blev Ejer af Gaarden.
1689 Generalens anden Hustru, Anna Elisabeth Rumot, d. 1728, opbyg
gede Karmark og den nuværende Hoved-Bygning paa Skjern af Sten
fra Slotsruinen, i Aaret 1692. —
1721 købte Greve Chr. Scheel, GI. Estrup, saavel Skjern som Karmark.
1813 solgte Greve Jørgen Scheel Skjern og Karmark med alt Gods for 225,000
Rdl. til et Konsortium af Bønder.
Disse beholdt al Bondejorden, men solgte
1813, altsaa straks efter Købet Gaarden til Geheimekonferensraad Schilden
Hvitfelt, Clausholm, for 13,542 Rdl.
1822 solgte Hvitfelts Dødsbo (Skøde 1826) Skjern til 12 Gaardmænd, som i
1828 delvis udstykkede den og atter
1841 solgte Gaarden for 10,200 Rdl. til Frederik Borch.

Utvivlsomt har det nuværende Skjern i Middelalderen været
Slottets Ladegaard, da en Ladegaard i umiddelbar Nærhed af
Slottet har været umuliggjort af Sø og Mose.
Det virker arkitektonisk set overraskende paa en Lægmand,
at den nuværende Hovedbygning paa Skjern er opført saa tid
ligt som 1692.
„Gammel Skjern", som altid har været Slægtens og vist
ogsaa Egnens Navn paa Slotsruinen, ligger som sagt ca. 1000
Alen Sydøst for Gaarden. Slottet blev erobret og afbrændt af
Wallensteins Tropper i 1627. Da Bedstefader købte Gaarden,
præsenterede Ruinen sig kun som en græsklædt Høj ude paa
Engen, saaledes at intet Murværk var synligt.
I 1843 foretog Bedstefader imidlertid Udgravninger i Ruinen,
og Fader skriver herom: „Murresterne kom til at staa frit mod
Vest, Syd og Øst, for en stor Del med glatte Murflader i 4 å 5
Alens Højde, tildels sværtede af den Ild, som havde lagt Slot
tet i Aske. Der fandtes baade Geværkugler og navnlig mange
Stenkugler.
Den nordre Fløj har været Kirke, hvilket siden er stadfæstet
af den paa Skjern Kirkes Sidevæg i Koret hængende Altertavle,
i hvis ene Hjørne en Herregaardsbygning er afbildet, der natur
ligvis er Skjern Slot."
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Skjern Slot, efter Billede paa Skjern Kirkes gi. Altertavle, malet i 1500/Tallet.
Kopieret af Arkitekt Martin Borch.

Arkitekt Martin Borch har for mange Aar siden taget en
Kopi af ovennævnte Slotsbillede. Altertavlen er nu flyttet til
Viborg Museum, men Billedet er imidlertid ødelagt af Tidens
Tand. Kopien er overgivet Nationalmuseet, som oplyser, at
/Altertavlen er fra den Periode, da Rosenkrantzerne ejede Slot
tet, altsaa fra før 30 Aars-Krigen, medens Slottet stod.
I 1845 besøgte Kronprins Frederik, den senere Frederik VII,
Skjern paa den bekendte Rejse, hvor han samlede Oldsager.
Kronprinsen fik alle i Slottet fundne Ting, ogsaa de 80 større
og mindre Stenkugler til Blider. Hele Kongens Oldsamling gik
tabt ved Frederiksborg Slots Brand, oplyser Nationalmuseet.
Om Bedstefaders Udgravninger af „Gammel Skjern" findes i
Trap, 1859-Udgaven, følgende:
„Det ses tydeligt, at Slottet har været bygget paa nedrammede
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Egepæle. Ovenpaa disse er lagt en Grundvold af Kampesten,
hvorpaa Murene af Tegl atter er opført. Gaarden har bestaaet
af 4 sammenbyggede Længer eller Fløje. Den østre og vestre
Længe har udvendig maalt 48 Alen, den søndre og nordre ud
vendig 65 Alen.
Det fremgaar forøvrigt af Udgravningerne, at Slottet har haft
flere Taarne, ogsaa et Porttaarn i den Vold, der omgav Slottet/'
Det vigtigste Fund var cn anselig Runesten, indmuret i Slottet
— ikke langt fra Ildstedet. Bedstefader bragte Stenen til Skjern
Kirke, hvor den nu er rejst ved Vaabenhuset.
Af de forskellige Tydninger gengives her den nyeste; den
lyder:
Sæsgerd rejste Sten
Finnulfs Datter
efter Odinkar Husbjørns
Søn, den dyre og drottro.
Sone skal den Mand
som forstyrrer dette Mindesmærke.
Randers Amtsavis for 2. Maj 1936 bringer den glædelige
Nyhed, at den daværende Ejerinde af Skjern har ladet „Gammel
Skjern" fredlyse.
Da Skjern blev købt i 1841, havde Gaarden et Tilliggende
paa ialt 513 Td. Land, fordelt saaledes: 121 Td. Ld. Skov,
12 Td. Ld. Mose, 40 Td. Ld. Hede og Hedebakker, 260 Td.
Ld. Ager og 80 Td. Ld. Eng og 7^2 Td. Ld. Veje. Hartkornet
udgjorde ló1/* Td.
Af dette Areal laa kun ca. 50 Td. Ld. Nord for Aaen.
Et Overblik i 1842 over Gaard og Omegn fra de meget høje
Lyngbakker Nord for Aaen:
Lige i Forgrunden under Bakkerne ligger Skjern Kirke, med
Kirkehuset, det eneste Husmandssted i Egnen. Saa følger
det brede Aaløb, som omgives af blomstrende Enge. Hinsides
Aaen Gaarden, hvis Hovedbygning præsenterer sig smukt, og
derefter de udstrakte Marker, som naar sammen med Nabo
ejendommene, Karmark og Karmark Vandmølle, der lige
skimtes. Den sydlige Horisont begrænses af Karmarks, Skjerns
og Løvskals Skove.
Et fredfyldt Billede af landskabelig Skønhed medbringer vi,
naar vi atter gaar ned ad Bakkerne for over Broen at komme
ind paa Gaarden.
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Skjern Hovedgaard. I Forgrunden Kirkehuset og Norreaaen med Skjern Bro, derefter Skjern Gaard og i Baggrunden Højdedragene med
Karmark og Skjern Skove. Efter Akvarel af Arkitekt Martin Borch 1877.

Her er Arbejdet allerede i fuld Gang, der udgraves Kælder
under Hovedbygningen for at skaffe Plads til Økonomilejlig
heden. Det drejer sig om Køkken, Fadebur, Mælkekælder,
Folkestue og Pigekammer.
Alt saadant manglede og viser tydeligere end noget andet, at
Skjerns Ejer for første Gang siden 30 Aars-Krigen nu selv vil
bo paa Gaarden og selv drive denne.
Efter Stuehusets Omkalfatring og Restaurering blev i de føl
gende Aar en stor Mængde andre Arbejder udført. Med Aars
Mellemrum blev først de lange Sidelænger nyopført.
Derpaa blev den gamle Lade nedreven og en ny stor, meget
anselig Lade af kløvet Granit bygget. Gaardens Møddinger
blev forlagt til bag Sidelængerne.
De to store, gamle Linde, som flankerede Hoveddøren, blev
fældede, fordi de stjal Lyset, og en ny plantet længere nede i
Gaarden. Denne Lind er nu Gaardens Centrum og Pryd.
Jordarealet mellem Gaarden og Landevejen beplantedes med
Graner, ligeledes et Areal bag den østre Længe, og disse Plant
ninger bidrog overordentligt til at give Gaarden Hygge og
Anseelse.
Indkørslen til Gaarden svingede ind mellem de høje Graner
op til Slippet mellem Laden og Sidelængen, saaledes at man
havde hele Gaardspladsen for sig, naar man kørte op til Hoved
bygningen. Nu er Indkørslen forlagt saaledes, at man kører ind
direkte foran Stuehuset gennem et rodet Terræn, — og derfor
ikke tilnærmelsesvis saa smuk. Naaleplantningerne er afløst af
Løvtræer, der i høj Grad giver Udtryk for, at der savnes en
ordnende og forstaaende Haand.
Hvor skal der lidt til for at forringe og forsimple en Gaards Ydre.
Saa blev ogsaa Engene udgrøftede og Kærene tørlagte, lige
som der foretoges store Kultiveringsarbejder i Skoven. Den 121
Td. Land store Bøgeskov var nærmest en Ruin, da Bedstefader
overtog den. Han fik den under rationel Drift, og allerede i
Firserne havde den en stor Bestand af smukke Graner, modne,
eller omtrent modne til Fældning.
Saaledes fik Bedstefader den forsømte, udpinte og forfaldne
Gaard rettet op i alle Enkeltheder.
Hvorledes dette blev ham muligt, maa for alle Kendere af
Skjerns elendige Sandjorder staa som et uforklarligt Under. Et
er sikkert, han har været meget dygtig, flittig og uforlignelig
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sparsommelig, thi det drejede sig jo ikke blot om at ofre paa
Gaarden, ogsaa 8 Sønner stillede store Fordringer til Opdra
gelse og Uddannelse, tilmed da 4 af disse blev Akademikere.
Skjern var paa Bedstefaders Tid en udpræget „Studegaard“.
Medens der kun holdtes 12 Malkekøer, produceredes der aarligt 60 Fedestude.
Bedstefader har „kendt" en Stud (forstaaet at vurdere den),
thi uden et saadant Kendskab havde han ikke opnaaet den
Agtelse i det almindelige Omdømme, der skulde til for at blive
Sogneraadsformand, men det var han i mange Aar.
Saa havde Skjern et betydeligt Faarehold, baseret paa løs
Drift i Lyngheden og Lyngbakkerne hinsides Aaen. Naar Flok
ken om Efteraaret blev dreven gennem Gaarden til Faarestien,
var den med Lammene vokset til et Par Hundrede.
Foruden sit Arbejde hjemme blev Bedstefader efterhaanden
betroet flere Tillidshverv, som der desværre ikke kan gøres
ordentligt rede for. Han var altsaa Sogneraadsformand, men
han var ogsaa knyttet til Kreditforeningen i Viborg, vistnok
som Repræsentant, og desuden bl. a. Kommissær for Præstegaardsafløsningen. I denne Egenskab foretog han lange Køre
ture med Oberst Dalgas og den meget selvfølende Sogne
foged Per Braad fra Skjern Sogn. Dalgas sprang ofte af
Vognen for at plukke sjældne Blomster, hvortil Per Braad
overlegent bemærkede i en medlidende Tone: „Han bonnisirer,
han studirer Urterne".
Ved Siden af sin praktiske Sans har Bedstefaders juridiske
Viden gjort ham velegnet til offentlig Virksomhed, hvilket dog
ikke forhindrede ham i først og fremmest at dyrke Hjemmets
Glæder.
Trods et kolerisk, ja, i de yngre Aar hidsigt Gemyt, var
Bedstefader en god Arbejdsgiver. Fader skriver, at Søren Knud
sen, som fulgte med fra Bredholt, blev paa Skjern i 10 Aar
„og var Fader en tro Tjener og god Jagtkammerat." — Denne
lille Meddelelse røber, i hvor høj Grad Bedstefader har været
hævet over Tidens Stands-Fordomme, ellers valgte han ikke sin
egen Tjenestekarl til Jagtkammerat. Det har været ham nok,
ät Søren Knudsen var en brav Mand og en brav Jæger.
Men det gælder forøvrigt saavel for Bedstefader som for
Bedstemoder, at de var frisindede, fribaarne Naturer uden
Standsfordomme eller Hovmod.
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Nedenstaaende, der omtales saavel i Faders som i Arkitekt
Martin Borchs Livserindringer, viser, at Bedstefader ogsaa kunde
optræde som „Husbond", naar Forholdene krævede det.
En Tjenestekarl, en Holstener, forsøgte Vold mod en af
Pigerne under Malkningen. Under Kampen blev Pigen ilde til
redt og mistede bl. a. en Haarfletning. Bedstefader afventede
Karlens Ankomst til Nadver, tog saa et Egespir og gennempryglede ham i de andres Nærværelse. Ogsaa Sønnen Martin
overværede Scenen og var rædselslagen, fordi han sikkert troede,
Karlen blev slaaet ihjel. Karlen anmeldte Sagen i Viborg, men
stillet overfor eventuel Fængselsstraf var han glad ved at slippe
med de allerede modtagne Klø, hvilket han kunde takke Bedste
fader for, der med god Grund forsikrede Herredsfogden om, at
Kløene maatte betragtes som passende Straf.
Var Bedstefader dygtig i sin Bedrift, saa var Bedstemoder
simpelthen enestaaende som Moder og Husmoder. „Hun var
sin Tids dygtigste Husmoder," sagde hendes Søstersøn, Dr.
Secher, og sikkert var hendes Sønner og Bekendte af samme
Mening.
Fra tidlig Morgen til sildig Aften bevægede hun sig i Trav
for at kunne overkomme og naa alt. Som gammel Kone, hos
Sønnen i Randlev Præstegaard, havde hun det samme Tempo,
hun forstod simpelthen ikke mere at gaa, endsige gaa langsomt.
Paa en noget større Gaard var der i de Tider utrolig meget
for en Husmoder at gøre, thi Gaarden var jo praktisk talt selv
forsynende. Efter de store Slagtninger fulgte Pølselavning, Hen
saltning og Røgning, Brødet, ogsaa Rugbrødet, bagtes altsammen
hjemme. Øllets Brygning sorterede ligeledes under Husmoderen.
Efter Faareslagtningerne om Efteraaret støbtes der Talglys til
Gaardens Forsyning et Aar frem i Tiden. Den maanedlige Stor
vask blev ikke lettet ved Nutidens tekniske Hjælpemidler. Vasken
var Haandarbejde med Grønsæbe som eneste Hjælper. Tøjskyl
ningen foregik ved Aaen, Blegningen paa Blegepladsen, Rulnin
gen med en primitiv Rulle fyldt med Kampesten, og Strygningen
med Strygejern, varmede paa Strygeovnen. Tørvenes Stakning
paa Mosen hørte ligeledes ofte med til Kvindernes Arbejde, og
det vides, at Bedstemoder er kørt ud paa Mosen med sine Piger
for at „skrue" Tørv. Vaskningen og Klipningen af de 200 Faar
var et stort Arbejde, men det største, ja, det mest uendelige
Arbejde, var Gaardens Forsyning med Klæder og Linned. Hele
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det store Kvantum Hør og Uld, som var nødvendigt for dette
Formaal, kartedes og spandtes af Kvinderne. 8 Sønner stillede
store Fordringer til Tøj, og det kneb ofte at faa det færdigt
rettidigt, men saa stod Bedstemoder op et Par Timer før Pigerne
og kartede og spandt. Farvningen af Tøjet foregik ligeledes paa
Gaarden. Det billigste Farvestof anvendtes; det var en bestemt
Slags Mos, som i dette Tilfælde voksede paa Kirkegaardsdiget.
Det strenge Arbejde var en bydende Nødvendighed, thi den
magre Gaard gjorde gennem en lang Aarrække Kampen for Til
værelsen alvorlig og haard.
Foruden alt det huslige havde Bedstemoder saa Børnespørgsmaalet at tumle med. Det vil huskes, at der var født 4 Sønner
forinden Indflytningen paa Skjern. I dc følgende 10 Aar fødtes
der 5 Sønner, af hvilke de 4 levede.
Det maatte herefter ligge nær at formode, at Bedstemoder
maatte ligge under, saavel sjæleligt som legemligt, for alt det,
der hvilede paa hende. Men intet er mere forkert! Hendes Vita
litet, hendes Nerver og hendes Lyssyn holdt til det altsammen.
Trods al Travlhed fandt hun Tid til muntert Samvær med Mand
og Sønner, trods alt forblev hun Familiens elskede Centrum.
I Forbindelse med hende passer Ordet „Arbejde adler“. Hun
„sled og slæbte" ikke, hun arbejdede! Hun følte Værdien af
det Arbejde, hun udførte, og forblev derfor rank og i god For
stand aristokratisk i hele sin Livsindstilling. Hendes yngste Søn,
Arkitekt Martin Borch, skriver, at hun paavirkede alle i Huset
ved sit lyse Livssyn, som ogsaa paavirkede Pigerne og opmun
trede disse, saa de i deres Arbejde ydede det yderste.
Min Fader, Christen Frausing Borch, hendes næstældste Søn,
gav i en Mindetale et fortrinligt Billede af Moderen og hendes
Forhold til Arbejdet, hvoraf et Uddrag her skal gengives:
„Naar vi tænker paa hende, saadan som vi mindes hende lige
fra vore tidligste Aar til hendes sidste Tid, saa er der et, hvorom
vi vist alle kan være enige, at alle hendes Billedes Træk samler
sig i hendes Aands Livlighed og Bevægelighed."
„Denne Aandslivlighed var sikkert en Arv fra hendes Far
moders gamle Slægt, i hvilken vi endog kan følge den flere
Aarhundreder tilbage. Ogsaa fra hendes Moders Slægt blev
denne Arv beriget. Der gives i de forskellige Slægter saadanne
Strømninger af ejendommelige Gaver og Kræfter. De findes
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ikke i hvert nyt Slægtled, men er som de Floder, der under
tiden skjuler deres Løb i Jordens Skød for atter længere fremme
at komme for Lyset."
„Saaledes brød nu denne nedarvede Livlighed frem i hendes
kraftige Natur og satte sit Stempel paa hele hendes Liv. Med
denne Arv traadte hun ind i Livet, og med den traadte hun
ind i Ægteskabet, hvor den kom hende ypperligt til Gode."
„Thi hendes Ægteskab kaldte hende ikke til blød Hvile og
Livsnydelse, men til et ved
holdende Arbejde gennem
mange Aar."
„Og hvor godt var det,
at hun ikke skulde møde
dette Arbejde som en Plage
og derved blive sin Mand
en Byrde! Nej, hun satte
straks hele sin Sjælskraft
ind paa at blive sin Mands
rette Medhjælp og gøre et
trofast Arbejde i de mange,
trange Aar."
„Hvor ofte har jeg ikke
ved at se hendes flittige
Færd maattet tænke paa
Salomons Ord om en brav
Hustru, at det er en saadan: „Hvem hendes Mands
Fru Johanne Frederikke Borch
Hjerte
kan stole paa. Han
med Sønnen Christen.
skal ikke fattes Føde, hun
skaffer Uld og Hør og arbejder gerne med sine Hænder. Hun
staar op, naar det endnu er Nat, giver sit Hus Mad og sine Piger
deres bestemte Arbejde. Hun udrækker sin Haand til Tenen og
tager fat paa Rokken. Kraft og Hæder er hendes Smykke, og
hun smiler ad den kommende Tid"."
„Ja, hvor mangen Vintermorgen sad hun ikke derovre i sin
Stue og udrakte sin Haand til Tenen og lod Hjulet løbe, mens
alle vi andre, ogsaa hendes Piger, sov. Hun holdt sig bogstaveligt
Herrens Ord efterrettelig om at arbejde i Dagens 12 Timer,
fordi der kommer en Nat, da ingen kan arbejde. Der var ikke
en Krog i hendes Hus, hvori hun ikke var hjemme, ikke en Del
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af hendes Husgerning, hvori hun ikke greb ind med ledende
og forstandig Haand.“
„Hun var en Moder og Husmoder af den gamle Slags.“
„Under Nødvendighedens opdragende Tugt blev Arbejdet
hende en Livsfornødenhed, men hun blev ingen Træl deraf.
Hun oplivede det med Sang og Skæmt, hun sank ikke hen i
sit Arbejde, saa det fangede hendes Sjæl. Nej, hun saa bestan
dig frem over ethvert nyt Arbejde imod en rolig Samlings-Stund,
thi hendes Lyst var ikke det møjsommelige Arbejde i Ansigtets
Sved, men det rolige Arbejde med Hænderne, som kunde op
lives med Samtale eller Læsning i de nærmestes Kreds. Man
kunde ikke tænke sig en mere opmærksom Tilhører. Hun op
fangede hvert Træk, som fremstilledes, og hurtigt udtalte hun
sine Meninger og Domme derom.“
„I saadanne Timer smagte hun ret Hvilen i dens kæreste
Skikkelse. Hvor ofte har vi ikke hørt hende sige: „Nu vil jeg
skynde mig, at vi kan faa en rolig Stund sammen.“
„Og naar hun saa kom ind til os i Salen, tarvelig men net,
og tog sin Plads ved Vinduet med den vide Udsigt over Engene,
og der saa var en anden, der tog en Bog og læste højt, saa var
hun inderlig glad og havde det ret efter sit Hjertes Lyst.“
Bedstefader saavelsom Bedstemoder elskede den dem om
givende skønne Natur, og vi bringer atter et Citat af Faders
Mindetale over Moderen:
„Naar hun havde fulgt os til Bakkens Top, og sad der og
saa ud over sit lille Rige, glædede hun sig over at have faaet
saa skøn en Plet at bo og virke paa. Thi hun elskede Naturen,
ikke blot i dens store, mægtige Aabenbarelser, som naar hun
satte sig paa Marken ved Gaarden og saa de vældige Vejr drage
hen over Himlen, ogsaa det allermindste havde hun Øje for.“
„Hun var af dem, som „undredes over det mindste Græs i
Skov og Dale“. Altid var der noget, hun kaldte os hen at be
undre, især i Dyrenes Liv gjorde hun mange smaa Iagttagelser.
Hun kendte nøje deres Færd og glædedes ved at holde Øje
med dem fra Dag til Dag.“
„Og saaledes gled hendes Liv, der for mange Kvinder vilde
have været trangt og brydsomt nok, for hende fuldt af mange
smaa Glæder. Der var en Barnlighed i hendes Natur, som ikke
lod sig opslide, men bevaredes frisk og fornøjelig til det sidste.
— — — Og som gammel sad hun og levede sig sammen med

47

de Fugle, der levede under samme Tag som hun. Hun kendte
deres Tanker, og hun fortalte dem til os. Det var bestandig
Barnet i hende, som glædede sig ved Livet, ja, selv den lille
Flue holdt hun kærligt Øje med, gav den om Vinteren Føde
ved sit Bord og lod den gerne suge Blodet af sin Haand, saa
den kunde friste Livet, — og hun savnede den, naar den blev
borte. “ —

Følgende lille morsomme Begivenhed har hendes Sønner Chri
sten og Martin noteret.
Bedstemoder kører en varm Sommerdag Vasketøjet ned til
Aaen for at skylle. Vognen var forspændt med 2 Stude. Dagen
var som sagt meget varm, og Studene derfor tørstige. Da de
nærmede sig Aaen, stak de i Løb ned ad Skraaningen med saa
megen Fart, at hele Køretøjet gled ud i den dybe Aa. Heldigvis
og mærkværdigvis var Vognkassen tæt, saa Bedstemoder sejlede
rundt i Aaen, indtil hun og ogsaa Studene blev bjerget i Land.
Det blev ovenfor omtalt, at Mos brugtes til Farvning af Tøjet.
Dersom der benyttes Mos i forskellige Udviklingsstadier, bliver
Tøjet skjoldet. Den yngste Søn, Martin, kunde fortælle en
sørgmunter Historie i saa Henseende. Farvningen af hans nye
Tøj var falden saa uheldig ud, saa det ligefrem virkede latter
ligt, hvortil kom, at den lokale Kunstner havde været særlig
uheldig med Snittet, saa Bukserne var forsynede med 2 Bagdele,
af hvilke saa den ene posede ud foran. Der var bogstavelig ikke
for eller bag i de Bukser. Saa slemt var Tøjet, at endog Tønde*
tærskeren stak Hovedet ud af Ladelemmen og raabte „rødbenet
Væder“ efter Drengen. Tøjet var desværre solidt, saa Drengens
Lidelser strakte sig over 2 Aar.
Et meget morsomt Eksempel paa, at Bedstemoder ingen
Krænkelse taalte i sin husmoderlige Værdighed, skal her med
deles.
, f
Som tidligere sagt kom Frederik VII som Prins til Skjern i
1845 for at se Slotsruinerne. Prinsen med Følge skulde spise
Frokost i Salen, og Bedstemoder var deroppe for at rette an.
Saa siger hun, henvendt til et Par Kavalerer, der stod ved Siden
af hende: „Vær saa god at sætte Dem!“ — I en belærende Tone
svarede den ene af Herrerne højt, saa ogsaa Prinsen hørte det:
„Man sætter sig ikke, saa længe Hans Kgl. Højhed staar op.“
Bedstemoder vendte sig til Prinsen med et meget sigende ironisk
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Hovedbygningen paa Karmark, da Tøttrup ejede Gaarden.

Smil, som hendes Omgivelser saa godt kendte, og som i dette
Tilfælde udtrykte saadan noget som: skal vi saa give Fyren en
Dukkert, og svarede derpaa Kavaleren: „Aa, det skal De saamænd ikke bryde Dem om!M Prinsen befalede ærgerlig Kavale
ren at sætte sig, naar han blev bedt derom, og Bedstemoder for
lod rankere end ellers Salen; Situationen var reddet trods den
begaaede Brøler.
Paa en særlig travl Dag modtog Bedstemoder for første Gang
en Svigerdatters Besøg. Velkomsten var venlig, men kortvarig,
da Huset kaldte. Forinden Bortgangen sagde Bedstemoder: „Det
var rigtignok godt, Du kom, lille Frederikke, nu vil Du nok
sømme disse 12 Haandklæder.“

Gaardene Skjern, Karmark og Karmark-Mølle er
de eneste Ejendomme i Nørreaadalen mellem Vestervelling og
Løvskal. Godt Naboskab er derfor et betydningsfuldt Spørgsmaal for Ejerne af disse Gaarde.
Karmark er en ligesaa gammel Gaard som Skjern. Drost Peder
Hoseøl har i 1300-Aarene været Gaardens Ejer, og det vides,
at hans Enke — Fru Inge — har beboet den. Oftere har Skjern
og Karmark hørt under samme Ejer, og vi hørte, at General
Arnstorffs Enke, Fru Anna Rumot, i 1692 af Sten fra Skjern
Slotsruin byggede Hovedbygninger saavel paa Skjern som paa
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Proprietær Thorvald Tøttrup, Karmark.
1824—1912.

Fru Frederikke Ferdinandine Tøttrup,
f. Steenberg. 1827—1900.

Karmark. Hendes Hovedbygning paa Karmark var meget stor
og anselig, og en senere Ejer af Karmark indvandt hele Gaar
dens Købesum ved at nedrive Hovedbygningen og sælge den
som Bygningsmateriale.
Denne Ejer var forøvrigt en Tip-Tip-Oldefader til de nuvæ
rende Thorup’er i Karmark Mølle.
I den her omhandlede Periode havde Karmark smukke Bin
dingsværksbygninger, og den var præget af Hygge og Harmoni.
I 1846 købtes Karmark af Thorvald Tøttrup, men jeg vil
hellere citere Faders Optegnelser:
„1846 blev mig et Mærkeaar, ikke blot ved min Indtrædelse
i Aarhus Skole, men ogsaa ved Ægteparret Tøttrups Til
trædelse af Karmark, han 22 Aar, hun 19.“
„Han var Søn af daværende Ejer af Herregaarden Dueholm
paa Mors, Poul Tøttrup, hun, Datter af Købmand Steen
berg i Nykøbing M. De var bievne ægteviede 26. April 1846.“
„Jeg var paa Skjern, da de gjorde deres første Besøg hos
mine Forældre, og den 10 Aars Dreng manglede ikke Blik for
hendes indtagende Skikkelse og Væsen, skønne Ansigt, omgivet
af det fyldige, blonde, lidt krusede Haar, samt tiltalende Ro og
Mildhed.“
„Jeg unddrog mig rigtignok, da hun bøjede sig ned for at
kysse mig, men fortrød det bagefter. Det Kys blev først givet

50

og modtaget 40 Aar efter, da mangfoldige gensidige Sorger og
Glæder havde forenet os i et Venskab for Evigheden/*
„Mindet om al den trofaste Kærlighed, der i Tidens Løb blev
os skænket i og fra Karmark-Hjemmet, er saa inderlig sammen
slynget med Minderne fra vort eget Hjem, saa de kan aldrig
skilles ad.“
„Det er som en Højtid for Hjertet endnu at kunne besøge
den 83 Aar gamle Ven, der lysvaagen vandrer om paa de gamle
Steder og lytter til de mange Røster fra fordum, som endnu gi
ver Genlyd fra hver Krog i Huset, hvert Træ i Have og Skov,
først og sidst hans elskede Hustrus, som han fik Lov at beholde
i 54 Aar.“ —
Det kan sikkert siges, at Fader i ovenstaaende har talt ogsaa
paa sine Brødres Vegne. Vi af det yngre Slægtled ved, at naar
Skjern-Drengene mødtes og opfriskede Barndomserindringer,
varede det ikke mange Minutter, inden vi hørte Karmarks Navn
nævne. Karmark og Skjern forblev i 40 Aar nær forbundne i
trofast Venskab.
Fader og hans Broder, Martin, sammenfattede altid deres
Karakteristik af Fru Tøttrup i Ordet yndig. Det er rigtigt, hun
var netop yndig. Hun hørte til de Kvinder, som er yndige i
alle Aldre.
Jeg lærte hende først at kende, da hun var ca. 50 Aar, men
hun var yndig, hun var det mest kvindelige af alle kvindelige
Væsener. I en Tale ved Tøttrups Guldbryllupsfest den 26. April
1896 har Fader forsøgt at definere, hvori hendes Charme bestod:
„Den vidunderlige Forening af Renhed og Ynde, Fasthed og
Blødhed, Mildhed og Stilhed, Kærlighed og Sandhed, som sam
mensmeltede i Livets Baand benævnes Kvindelighed, blev hen
des skønne Prydelse/' —
Hendes Modsætning i det ydre var hendes Mand; det lader
sig ikke nægte, at de var i høj Grad Kontraster. Han hørte til
de tørre Jyder, var noget knoglet, havde et markeret langt Ansigt
med en kraftig Næse, som desværre led af en betydelig Skæv
hed efter et Overfald af en Stud i de unge Dage.
Martin Borch, der allerede som lille Dreng havde et meget
skarpt Blik for Menneskers Ejendommeligheder, sad hensunken
i Beskuelse af Tøttrups skæve Næse. Da lød det venligt, ja,
kærligt fra Tøttrup: „Hvad sidder Du og ser efter, lille Martin?
Du synes vel ikke, min Næse er skæv?"
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Det syntes Martin naturligvis ikke, men det var uhyre pinligt,
at Fru Tøttrup lo, som kun hun kunde le, medens Taarerne tril
lede hende ned ad Kinderne.
Tøttrups havde 3 Børn, 2 Sønner og en Datter. Begge Sønner
var Landmænd. Den ældste, Charles, døde som ung Mand,
efterladende sig Enke og 1 Søn.
Den anden Søn, Poul, der alle Dage var Skjern-Drengenes
gode Ven og Jagtkammerat, drev i mange Aar en Gaard i Bjerregrav og døde som Sparekassedirektør i Randers, efterladende
5 Sønner og 4 Døtre.
Datteren, Claudiane, giftede sig med Skovrider Peter
Gottlieb Koch Borch, og det gamle Venskabsforhold mel
lem de to Familier blev derefter til et Slægtskabsforhold, og
Thorvald og Frederikke Tøttrup staar saaledes idag som Bedste
forældre, resp. Oldeforældre, til flere Skjern-Borcher.
Fru Tøttrup døde den 29. August 1900. Fader talte i
Hjemmet, Pastor Buchholz i Kirken. Tøttrup døde 1912 —
88 Aar gammel.
Hvor er det godt, at enkelte Familier er saa jordfaste, saa man
med Sikkerhed kan opsøge og finde dem paa de samme Steder,
hvor de havde hjemme for Aartier, ja, for Aarhundreder siden.
Man bliver aldrig helt fremmed paa en Egn, saalænge der findes
en Familie, med hvem Fædrene har haft venskabeligt Samkvem.
En saadan Familie er Thorup’erne i Karmark Mølle.
Da Bedstefader i 1841 købte Skjern, sad Søren Thorup i
Møllen som Enkemand med 5 Børn og en gammel Svigerfader,
Christen Jørgensen. Fader fortalte, at denne Mand, som
aldrig havde lært Snedkerhaandværket, ikke destomindre havde
lavet Møllens smukke Birketræs-Møbler. Særligt omtalte Fader
et Chatolskab med Indlæg i Skufferne af en Husfacade med
Vinduer og Døre. Dette Chatol stod endnu i 1934 paa sin
gamle Plads.
Sønnen Christen overtog Møllen, men døde forholdsvis
ung, og hans Enke opdrog 1 Søn og 2 Døtre. Sønnen, Søren
Th o ru p, blev gift med en Datter af Gaardejer Niels Veste rgaard i Løvskal, én af de smukkeste og stouteste Gaardmænd
jeg har set. Søren Thorup døde som Faderen i en yngre Alder.
Hans Enke driver Møllen ved Hjælp af Sønnen, Christen,
og 2 Døtre.
Den gamle Vandmølle er endnu i fuldt Sving, og Idyllen er
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Den mangeaarige Post mellem Randers
og Skjerngaard.

Skovarbejder paa Skjerngaard
i Nationaldragt.

ganske uforandret den samme, som da det smukke Bindings
værks Stuehus byggedes for omtrent 150 Aar siden. Der findes
ikke smukkere Vandmølle i Danmark, og det betaler sig
at bøje fra Landevejen ned gennem Møllen, da man oppe fra
Vejen intet ser.
Forholdet mellem Thorup’erne i Møllen og de to Nabogaardes
Familier forblev altid det venskabeligste.
Nu maa man imidlertid ikke tro, at Bedstefaders og Bedste
moders Interesse for Egnen begrænsede sig til de to Nabogaarde,
tværtimod! De havde begge to, navnlig Bedstemoder, en vidun
derlig Evne til at leve sig sammen med den dem omgivende
Natur og de i Egnen boende Mennesker, og denne Intimitet
gjorde, at den opvoksende Drengeflok ganske naturligt følte sig
hjemme og saa rodfæstet paa Stedet, at Skjern og dets Om
givelser for den alle Dage blev Hjemmenes Hjem.
Jeg ved af lange Samtaler med Bedstemoder, at hendes Inter
esse for Mennesker var lige stor, enten det drejede sig om høj
eller lav. Hun kunde udforligt gøre rede for tidligere Tjeneste
pigers Familieforhold og senere Livsskæbne, og hendes gamle
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Husjomfruer forblev hendes Veninder Livet igennem. Hendes
Drenge arvede meget af denne Livsindstilling. Den store Inter
esse for Mennesker førte ganske naturligt over til Interesse for
Politik, og Skjern-Drengene forblev altid meget politisk inter
esserede, en Interesse, der var stærkt nationalt farvet.
Det gamle Hjem paa Skjern blev jo grundlagt i Romantikkens
og den litterære Guldalders Periode. Trods al Travlhed og trods
Realiteternes Alvor var det dog Romantikkens Lysskær, der
gjorde Livet skønt for Unge og Gamle.
Skjern er et smukt Eksempel paa, at Realiteter og Romantik
udmærket kan forenes under samme Tag.
Travlhed og smaa Kaar behøver ikke at føre til Materialisme.
Treaarskrigen og Krigen 1864 blev selvfølgelig de store Be
givenheder paa Skjern, som overalt i Landet. Bedstemoder for
talte meget levende om Oplevelserne i 1864. Gentagne Gange
saa hun fra Testuen Fjenden komme marcherende eller ridende
paa Randers Landevej, hinsides Aaen, og hver Gang fik hun
Hjerteondt, ja, den ene Gang besvimede hun.
Saare betegnende for hende tilføjede hun: „Men jeg naaede
hver Gang at blive rask, inden de rykkede ind paa Gaarden,
og at være igang med Smørrebrødsskæringen.“
Da en fjendtlig Rytterafdeling for første Gang kom ind paa
Gaarden, kogte Bedstefaders Blod over, og han nægtede Offi
cererne Indkvartering i Stuehuset og henviste dem til Laden.
Officererne ønskede derefter ikke at bo hos en saa fjendtlig
sindet Mand og drog over til Karmark, hvorfra Dragoner og
Heste i et Antal af 20—30 daglig blev sendt paa Fouragerings
togter til Skjern, saa Bedstefader økonomisk led store Tab.
Ogsaa paa anden Maade blev Bedstefader drillet, f. Eks. med
natlige Ransagninger efter Vaaben og Landkort, hvorved Patrouillen vækkede Familien ved at lade Sablerne rasle henover Vin
duesruderne, saa det klirrede i hele Huset.
Det værste var dog, at Rytterafdelingen en Dag, da den kom mod
Gaarden og saa Bedstefader paa Vejen, satte i MarclvMarch lige
løs paa ham, saa han kun med Nød og næppe slap ind i Gra
nerne. Hans Hjerte fik derved et Chok, som det aldrig forvandt,
og som formentlig bidrog sit til hans Død, 4 Aar senere.
Efterhaanden som Drengene voksede til, kom de ganske natur
ligt til mere og mere at præge Livet paa Gaarden. Der blev
holdt Huslærer, og en Skolestue blev indrettet i Gavlen af den
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østre Sidelænge. Blandt de vekslende Lærere nævner Fader en
tidligere Adjunkt fra Randers Latinskole, Møller. Undervisnin
gen har ikke været daarlig, thi Sønnerne Peter og Sophus blev
begge forberedte til 3. Kl. i Latinskolen af den dygtige Semina
rist Andersen, der senere blev Lærer i Besser paa Samsø.
Skolen havde et Vindue ud til Granerne bag Gaarden, og i
disse saa man en Dag Mikkel, paa hvem der straks blev afholdt
en resultatløs Klapjagt. Denne behagelige Afveksling fra Under
visningen tiltalte Drengene saa meget, saa de i den følgende Tid
altfor ofte saa Ræven, og Klapjagterne maatte aflyses.
Bedstefader elskede at have Drengene om sig, og „Fost
brødrene" Peter og Sophus stod hans Hjerte meget nær.
Det var meget livlige og meget raske Drenge og dygtige Jægere.
Utallige gale Streger lavede de. Som meget Smaa skød de til
Maals efter Studene; det gjaldt om at faa Pilene til at sidde
fast i Dyrenes Skind.
Deres største Nummer lavede de dog som Dyredressører.
Deres ældre Broder, Niels, blev betroet at „lygte af“ i Stal
dene. Peter og Sophus fulgte efter, og medens de frembragte
Bremsens snurrende Lyd, stak de Studene i Laarene med Stoppenaale, saa Dyrene sparkede ud. Efter nogen Tids Forløb var
Dyrene saa dresserede, at Drengene kun behøvede at frembringe
Bremsens Snurren i den aabne Stalddør for at opnaa, at alle
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Drengene kunde ikke modstaa Fristelsen til at delagtiggøre
Faderen i det storslaaede Resultat, uagtet de godt vidste, hvad
det vilde medføre, og medens Studene sparkede ud, vankede
ogsaa prompte de ventede Lussinger.
Bedstefader kunde daarligt slippe sine store Drenge, men holdt
dem hjemme saa længe som muligt, hvorfor ogsaa Peter og
Sophus først blev Studenter med deres tyvende Aar.
Fader, som jo var 9 Aar ældre end Sophus, maatte kæmpe en
haard Kamp for at faa Lov til i Sommerferien at give Broderen
den nødvendige Afpudsning i Latin og nyere Sprog for at faa
ham optaget i 3. Klasse.
Det var ligefrem Bedstefader en Sorg at se Sophus drage af
Gaarde, men han drog altsaa afsted. Han blev Student og theologisk Kandidat, og saa markerede han sin Tilbagekomst til Skjern
saa drastisk, at det aldrig blev glemt. Han kom nemlig ind i
Gaarden, ridende paa en Stud, som i Gallop førte ham rundt
55

om Linden. Ikke underligt, at Gaardens gamle Røgter, Ole
Hvid, udbrød:
„Nej, no haar a siet møj i mit Lyv, men aaller en Præjst paa
en Stud.“ —
Naar Dagliglivet paa Skjern omtales, kan „Onkel Ole“ ikke
forbigaaes.
Oluf Worm Frausing var født 22. Juni 1822 i Borgmester
gaarden i Aarhus og altsaa Broder til Fru Borch paa Skjern.
Han var Landmand og forblev Livet igennem ugift. Gennem
mange, mange Aar betragtede den ensomme Mand Skjern som
sit Hjem, hvor han tilbragte mange af Aarets Dage og alle
Højtider.
Han var en Flegmatiker af Guds Naade og kom som saa
mange Mennesker af denne Kategori meget lettere gennem Livet
end de fortravlede Kolerikere, som han da ogsaa betragtede med
ophøjet Medlidenhed. Onkel Ole blev 86 Aar gammel, men kun
i 16 Aar drev han Todbjerg Præstegaard, medens han hele den
øvrige Tid levede som Partikulier, — aldrig savnende Arbejde
eller Opgaver.
Forskellen i Livsindstilling ødelagde intet i Forholdet mellem
ham og Svogeren, thi selv om denne i energiske Vendinger søgte
at pirke Onkel Ole op til Daad, saa prellede slig taabelig Tale
af paa Frausings uforanderlige Ro.
Skjerndrengene kom til at holde meget af Onkel Ole og han af
dem. Han holdt Enspænderkøretøj og var gennem en Aarrække
kærkommen Gæst i de forskellige Hjem, naar han uanmeldt
kom agende.
At der bag al Flegmaen dog bankede et Hjerte, røbede Onkel
Ole én Gang ved en Familiefest, hvor han til alles Overraskelse
holdt en varmt følt Tale med Tak til Slægten for al udvist Kær
lighed. Men saa blev der atter lukket af.
Uendelig mange Anekdoter mindes i Forbindelse med Onkel
Ole, men de er kun morsomme, naar man har kendt Manden,
og derfor maa vi springe dem over her, og kun et Par skal
omtales.
Onkel Ole solgte et Par Faar til Røgteren paa Skjern, men
det trak ud i aarevis med Betalingen. Onkel Ole opgav Haabet
om at faa Pengene og sagde til Ole Hvid: „Dersom Du ikke
betaler mig Pengene nu, kalder jeg Dig en gammel Kæltring,
saa længe Du lever." Men Ole Hvid var Jyde, han greb lyn56

snart Chancen og svarede: „A sejer Tak, Hr. Frausing,“ og
dermed var Gældsposten reguleret. Onkel Oles Hilsén til Ole
Hvid „Goddag Du gamle Kæltring" blev stedse gennem Aarene
besvaret med „A sejer Tak, Hr. Frausing," og Forholdet mel
lem de 2 Mænd forblev det bedste. —
Onkel Oles Hest havde selvfølgelig samme Temperament som
Ejeren, og Tempoet var altid Skridt eller Luntetrav. Men saa
en Dag overraskes man paa Skjern ved at se Onkel Ole komme
rasende ind paa Gaarden i Karriere. Hesten havde lugtet den
hjemlige Krybbe og syntes, der maatte gøres noget ekstra. Den
blev straffet for sin upassende Optræden ved at maatte jage
Gaarden rundt mange Gange, medens Tilskuerne nød Synet fra
Hovedtrappen. At se Onkel Ole køre Karussel maatte selvfølge
lig virke uendelig drastisk og blev derfor en virkelig stor
Oplevelse.
Onkel Ole døde i Holms Mølle 1908 og blev begravet paa
Hinge Kirkegaard.
Bedstefaders største Fornøjelse var Jagten, og naar han gik i
det smukke Terrain, førte han gerne Bøssen med, og saa gjaldt
det om at have en eller flere af Drengene med. Der var ikke
Tale om Rekordskyderi, Vildtbestanden var ikke stor, men der
kom dog i Aarenes Løb mange Høns og Bekkasiner paa Tasken.
Grosserer Oluf Borch har saavel Bedstefaders som Faderens,
Sognepræst Sophus Borchs Jagtbog, og hans Uddrag af disse
Bøger viser, at der i Aarenes Løb blev skudt følgende Antal Dyr:

Proprietær Frederik Borch skød fra 1830 til 1867:
52 Raadyr,
127 Ræve,
620 Harer,
295 Agerhøns,
312 Bekkasiner,
127 Ænder.
168 Andet Vildt,
Ialt 1711 Stk.
Sognepræst Sophus Borch skød fra sit 14de Aar, til
han var fyldt 75 Aar, paa ialt 1080 Jagtdage:
32 Raadyr,
59 Ræve,
571 Harer,
1173 Agerhøns,
300 Ænder,
313 Bekkasiner,
72 Snepper,
134 Fasaner.
517 Andet Vildt,
Ialt 3171 Stk.
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L’hombre og Skak var de Spil, der dyrkedes paa Skjern. Bed
stefader var en daarlig Taber i Skak, og han maatte uvægerligt
efter et tabt Slag en Tur i Marken for at afsvales. Hans adva
rende „Ikke hovere!" lyder endnu ved Skakbordet.
Efterhaanden drog Drengene hjemmefra, og kun i Ferierne
var der Liv og glade Dage paa Gaarden. Bedstefaders Helbred
begyndte at vakle, og da den yngste af Sønnerne, Martin, i Foraaret 1868 forlod Hjemmet for at gaa i Tømrerlære i København,
græd han.
1868 var et trist Aar, det store Tørke- og Misvækstaar for hele
Landet.
Paa Skjern var man i bogstaveligste Forstand ikke ude at
høste blot en eneste Time.
Samtidig svandt Bedstefaders Kræfter, og hen paa Efter
sommeren blev han sengeliggende.
For at lette sin Hustru Besiddelsen af Skjern solgte Bedste
fader 5 Timer før sin Død 100 Tdr. Land Ager til Møller
Thorup. Dette Areal hører nu atter under Skjern.
Fader, som den Gang var Kapellan i Nabosognet Østervelling, som kun er en Milsvej fjernet fra Skjern, beretter i sine
Livserindringer om Faderens sidste Dage og om hans Død.
Proprietær Tøttrup opholdt sig Dødsdagen paa Skjern, og
han gav mig 30 Aar senere bevæget en Skildring af Begiven
hederne.
Mandag den 12. Oktober tog Fader sine Forældre til Alters.
Faderen havde forinden bekendt sin Tro paa Kristus og udtalt,
at han ikke vidste, hvorledes han uden ham skulde naa gennem
alt det svære.
Efter at have modtaget Nadveren klappede han Fader paa
Kinden og sagde: „Det er dog saa velsignet, at jeg kom til
Herrens Bord, og nu er det ogsaa snart forbi.“ —
„Der var saadan en yndig Fred, ja Smil over hans stakkels
blege og indfaldne Ansigt.“ — Om Tirsdagen var Fader atter
paa Skjern.
Den 14. Oktober blev Situationen alvorlig. Over Middag blev
en Vogn sendt til Østervelling efter Sønnen, som var gaaet ud.
Bedstefader beklagede sig over, at ikke en eneste af hans
mange Sønner stod ved hans Dødsleje. Utaalmodig spurgte
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Bedstefader Gang paa Gang, om Vognen med den ventede Søn
var at se, og Tøttrup gik frem og tilbage mellem Sygeværelset
og Udsigten, men der kom ingen Vogn.
Bedstefader led ikke Smerter og var stadig ved fuld Bevidst
hed.
Saa begyndte Dødskampen, og nu bad Bedstefader Tøttrup køre
saa hurtigt som muligt for at finde Sønnen. Forinden tog de Af
sked med hinanden, og Bedstefader bad Tøttrup hilse alle Venner.
Efter Dødskampen, som va
rede en Times Tid, kunde han
endnu med utydelig Røst spørge
efter Vognen, indtil han døde
stille og mildt.
Tøttrup traf Fader i Vestervelling, og de jog til Skjern —
men kom for sent.
Bedstefader blev begravet paa
Skjern Kirkegaard paa sin Fød
selsdag d. 23. Oktober. I Hjem
met talte Fader, i Kirken afdø
des Søstersøn, Pastor William
Møller-Holst, og Sognepræst
Hansen, Vestervelling.
Beboerne rejste en Mindesten
Fru Johanne Frederikke Borch, f. Frausing,
Skjerngaard, 1809—1886, tegnet af
paa Graven, paa den læses:
Arkitekt Martin Borch.

„Han var en retsindig Mand,
som frygtede Gud og skyede det onde.“

Bedstemoder blev endnu 10 Aar boende paa Skjern med
Sønnen Alfred som Bestyrer. Den 1. November 1878 fra
flyttede hun Skjern, som hun gav i Forpagtning til Sønnen
Alfred. Hun levede sine sidste 8 Aar hos Sønnen, Sognepræst
Chr. Borch i Randlev, hvor hun døde d. 19. Oktober 1886.
Hun blev ligeledes begravet paa Skjern Kirkegaard, og hendes
2 Sønner, Præsterne Christen og Sophus, talte i Kirken.
Hendes yngste Søn, Arkitekt Martin Borch, rejste senere
en smuk høj Granitsten paa hendes og Faderens Gravsted.
Paa Aarsdagen for Bedstemoders Død skrev Fader følgende
Sang:
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19. Oktober 1887.

Moder, vil Du fra Guds Rige
til Din Drengeflok Dig bøje?
Lad idag Dit Billed stige
frem i Glans for Sjælens Øje!
Alt et Aar vi saa Dig ikke,
bag Guds Forhæng svandt Du stille.
Det har skjult for vore Blikke
Dine Træk, de kære, milde.
Men vor Kærlighed Dig følger,
og vor Tak skal Vejen finde
gennem hvert et Slør, som dølger
Dig, vor Barndoms tro Veninde.

Hvor Du lyser for min Tanke
gennem Fortids Taager milde!
Dig omslynged’ som en Ranke
al min Længsel aarie, silde.

Naar i Byen hist jeg drømte
om mit Hjem ved grønne Enge,
og i Tanken bort jeg rømte,
mens jeg sad blandt Skolens Drenge,
maatte tidt i Kvæld der liste
ned ad Kinden Taarer stride,
ingen saa det, ingen vidste
om mit Hjertes første Kvide.
Og naar efter Rejsens Glæde
Du mig tog i Dine Arme,
over Tærsklen ind at træde,
mærke Hjemmets milde Varme.
Puttes ind i Broderflokken,
lege Skjul med den i Lunden,
høre Moders Nyn ved Rokken,
følge Far paa Jagt med Hunden.
Som et lille Himmerige
nu det for min Tanke straaler.
Tungt det var Farvel at sige, —
knap endnu jeg ret det taaler.

60

Tak for hver en Gang, Du fulgte
kærlig mig fra Hjemmet atter,
naar min Taare bly jeg dulgte,
bange for de andres Latter.

Tak for Dit Besøg det sidste,
for, hos mig Du tøved’ gerne,
til Du i din Fyrrekiste
lystes hjem af Nattens Stjerne.
Hjem, hvor af Gud Faders Naade
vi engang til Dig indtræde,
hjem, hvor Kærlighedens Gaade
løses skal i evig Glæde.
Chr. Borch.

Som Student skrev Fader følgende Sang:

Til mit Hjem.
Hvor Bakkerækken knejser saa høj og saa stiv
med dybe bedagede Rifter.
Hvor Hyrden højt fra Toppen en Sang til Tidsfordriv
la’er høre om sin Samtids Bedrifter.
Hvor Kæmpehøje sukker under Plovjernets Vægt
og hvisker til hverandre om den skammelige Slægt,
der glemmer rent at tage dem i sin Varetægt
og frede om de dyrebare Minder.
Hvor Nørreaaen bugter sig i lunefulde Sving
igennem de blomsterrige Enge.
Hvor Rugmarken praler med sin Rigdom trindt omkring,
mens Bøgeskoven slaar paa sine Strenge.
Hvor Kirken ydmygt hæver uden Taarn og Spir sit Tag
og savner mindste Skygge den sommerhede Dag,
der leged’ jeg som Barn i det lystige Lag
med Naboens Piger og Drenge.

Jeg glemmer aldrig Glæden, naar paa det høje Læs
fra Marken stundom hjem vi maatte age,
og naar vi tumled’ om paa det voksende Hæs
og kørte selv den tomme Vogn tilbage.
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Og naar vi hist i Engen spolerede en Stak
og red paa »Donnivoller« til Mel’mad hjem — jo Tak!
Og naar vi kom i Seng, — den veltalende Snak
om hvad vi tilsammen havde øvet.
Jeg husker end saa grant, hvilken Jubel der var,
naar Blaabær vi i Skoven skulde samle,
naar hver sit lille Bæger forventningsfuld bar,
og Skaren talte unge og gamle.
Naar Moder med sin Solhat og Fader med sin Stok
ledsaged’ op til Skoven den lystige Flok,
naar Bæg’ret flittigt fyldtes, til der var mer’ end nok,
og blaa vi var om Fingrene og Munden.

Vel øves ikke Storværk i Barndommens Tid,
den vies ikke Tankernes Grublen,
den kender ikke Livets alvorlige Strid,
den ænser ikke Falden og Snubien.
Den synder ofte slemt mod den strenge Fornuft,
men Hjertet har saa godt af den Kærligheds Luft,
thi den er gennembølget af en Evigheds Duft,
som Livets Storme aldrig kan bortvejre.

Derfor, naar jeg dig skuer igen, mit gamle Hjem,
det varmer mig om Hjertet og Kinden.
De gamle, kære Minder, de dukker atter frem
og bæres mig imod af Vestenvinden.
Som Fremmed sent jeg gæste din Skov og Eng og Vang
og savne her de kære, som elsked’ mig engang.
Ja, lad mig ofte hilse med jublende Sang
min gamle fortrolige Hytte!
C h r. Borch.

Den 1. April 1888 solgtes Skjern af Arvingerne til Brødrene
Poulsen, Kvelstrup og Randers.
Senere har Gaarden haft et Utal af Ejere, som der idag ikke
kan gøres rede for. Alle disse „Ejere“ staar som Anklagere mod
Prioritetshaveren. Deres eneste Opgave har det været at aflevere,
hvad de ejede, til Prioritetsindehaveren for saaledes at dække
denne mod Tab og skaane ham for Prestigetab.
Gaarden er fraskilt sin Skov og berøvet sine Lyngbakker. De
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idelige Ejerskifter har selvfølgelig bragt Marker og Enge ud af
Kultur, og Gaardens Eksistensberettigelse i dens nuværende
Skikkelse er meget tvivlsom.
Naar Pantelaaneren en Gang faar dens Værdi nedskrevet til
det helt rigtige, skimtes der et Haab for dens Fremtid som
selvstændig Gaard, thi dens Jorder er for slette til Udstykning
i Husmandsbrug, og dens Bygninger er for smaa og uegnede
som Aandssvageanstalt. —

Forinden vi forlader Skjern for at opsøge hver enkelt af Søn
nerne i deres respektive Hjem, vil alle vi af det store „Fætter
skab" med oprigtig Tak og Beundring mindes Dagene, hvor de
gamle Skjern-Drenge mødtes i Flok og Følge. Da var der Liv
og glade Dage, thi paa disse Dage var vore Fædre kun SkjernDrenge paany. Vi fik ved saadanne Lejligheder et stærkt Ind
tryk af det Livsmod og den Livsfrodighed, de havde faaet i
Vuggegave.
Passiaren gik, Latteren lød, og gale Streger øvedes. Men det
var gode Drenge, der glædede sig ved Samlivet, og derfor hør
tes aldrig et „utilbørligt" Ord, aldrig noget, der rummede blot
den mindste Antydning af Simpelhed.
Slog end det jydske Lune kraftigt igennem, det gik aldrig over
Gevind.
Selv om Livet var svært for mange af Drengene, lod ingen
af dem sig kue, men lod deres Stemme klinge med i det festlige
Lag. Falske Toner hørtes aldrig, thi Skjern-Drengene var ægte
helt igennem. Nøjsomme var de som faa, og derfor formaaede
de at lade sig oplive og varme af de Solstrejf, der krydsede
deres Vej.
Ligegyldigt, hvor særpræget den enkelte var i sit Liv og sit
Virke, samlede var de alle kun Skjern-Drenge.
Og nu, da Skjern-Drengene er bievne stille, mindes vi dem
alle i Kærlighed og med Tak for alt, hvad de lærte os, først
og fremmest Kærligheden til Hjemmet og Samfølelsens Værdi.
Maatte Skjern-Borcherne gennem lange Tider holde Slægts
følelsen vaagen og have Glæde af at mødes til festligt Samvær.
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ERHARD BORCH
28. Juli 1834-19. Februar 1906
VED

MARIUS BORCH.JENSEN

den lille Landsby Over Fussing, der ligger ca. 9 km Vest for
Randers ved Viborgvejen, laa i mange Aar overfor Smedien og
Forsamlingshuset, tæt ved Gadekæret, et langt straatækt Bin
dingsværkshus. Det saa meget idyllisk og hyggeligt ud udefra,
hvad især skyldtes de to mægtige, gamle Popler i den lille Have
foran Huset. De var nemlig tæt dækket af dejlig, grøn Efeu
baade rundt om den tykke Stamme og langt opad Grenene. —
Inde var det ikke altid saa idyllisk; især om Vinteren kunde det
være bitterligt koldt, da de tynde Lervægge og de utætte Døre
og Vinduer ikke ydede meget Læ mod Frost og Blæst, saa den
gammeldags Kakkelovn ofte maatte kæmpe forgæves for at skabe
Varme i den ret store Dagligstue, som gik helt igennem Huset
med Vinduer baade til Vejen og til Haven. Og særlig galt var
det, naar det ofte var smaat med Brændsel.
Det var heller ikke altid rart for Husmoderen at skulle lave
Mad ude i det lille Køkken paa det aabne Ildsted, naar Stormen
susede ned igennem Skorstenen.
Men det havde vel været et ret godt Hus, da et Par unge Folk
med seks Børn drog derind i Aaret 1868. Og det ydede dem da
ogsaa et Hjem i de godt 40 Aar, de boede der, og en Datter
efter dem, til hun for et Par Aar siden maatte flytte fra Huset.
Endnu i Efteraaret 1939 stod Huset der, omend Ryggen var
knækket ned, og nogle Vægge var faldet ind. — Men ved et
Besøg i Sommeren 1940 var Huset brudt ned, det gamle Ege
tømmer sat tilside, og kun det nederste af Lerskorstenen og
Ovnen var tilbage.
Der var nok ingen af de lykkelige Forældre paa Bredholt, som
ved deres førstefødtes Daab gav ham Navnet Erhard efter Bed
stefaderen, der drømte om, at deres store, kønne Dreng skulde
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henleve sit Liv som en fattig Husmand. Tværtimod havde de
vel regnet med, at han efter Faderen skulde overtagét Gaarden
Skjern, som var hans Hjem fra 8 Aarsalderen, og derfor blev
han oplært i Landbruget baade derhjemme og hos Onkelen, Ole
Frausing i Todbjerg.
Men det maa ret tidlig være gaaet op for de bedrøvede For
ældre, at deres Dreng altid vilde have vanskeligt ved at klare sig
blandt andre og staa paa egne Ben. Aarsagen hertil maa sikkert
søges i den Ulykke, der ramte ham allerede i 2—3 Aars Alderen:
„Han fik da en Hjernebetændelse, kom sig, men var fra da af
sjælelig Invalid. Det var ikke daarlige Anlæg eller Laster, der
forhindrede ham i at naa frem, men udelukkende Sygdom. Han
følte selv i høj Grad sin Ulykke, og Mindreværdsfølelsen gav
sig Udslag i Selvhævdelsesforsøg, der virkede tragisk ved sin
Stejlhed, Egensindighed og Halstarrighed. — Han stødte ofte en
hjælpende Haand fra sig ved at være stejl og fornærmet. Det
var næsten ikke muligt at komme ham til Hjælp.“
Der foreligger, saa vidt jeg ved, ikke noget til Oplysning om
Bedstefaders Barndom og Ungdom. Men det har vel gaaet
nogenlunde, saalænge han var under Forældrenes Vejledning og
Kontrol. Den store Konflikt kom, da han begyndte at ville staa
paa egne Ben og vælge selv.
Bedstemoder, dengang Marie Steenberg, Datter af Prokurator
S., Grenaa, kom til Skjern som Husjomfru, dengang Erhard B.
var ca. 20 Aar gammel. Hun var seks Aar ældre og havde vist
været Husjomfru paa flere større Gaarde, før hun kom til Skjern.
Bedstemoder har sikkert været en smuk ung Pige, og Erhard
blev forelsket i hende. Da hun rejste til Løvskal Kro, opsøgte
han hende ogsaa der, og Forbindelsen blev vedligeholdt. Hans
Forældre har vel søgt at hindre Forholdet, ikke af Uvilje mod
hende; men fordi de har frygtet eller vidst, at han ikke kunde
forsørge en Familie. Derfor blev han af Faderen sendt bort til
Aarhusegnen.
Det var imidlertid for sent. Bedstemoder maatte snart forlade
sin Plads og rejse til Randers. Her lejede hun sig ind hos en
Sadelmager og syede Ligtøj for Opholdet. Og her, i „Voldbrohus“, fødtes Moder (Erhardine Marie) saa den 20. December
1856. Det har nok ikke været nogen glad Jul for den unge Moder.
Engang senere paa Vinteren kørte Sadelmageren med Jomfru
Steenberg til Spørring Kro, hvor de forsøgte at faa fat paa Erhard
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Borch; men han kom ikke. Saa kørte hun en Tid efter sammen
med den „kørende Post“ ud til Aalum uden at kende nogen der.
Hun blev her optaget i Huset af et Par gamle Folk, som overlod
hende og Barnet en Alkoveseng. Sengetøj havde hun selv med.
Degnens Kone kom med en Vugge til Barnet, fra Karmark kom
der Gaver og senere sendte Fru Borch paa Skjern en Pige (anta
gelig med Fødevarer).
Nu tog Pastor Christiani i Bjerregrav sig af de to ulykkelige.
Han viede de to unge, og Bedstemoder kom saa i Huset hos
ham, da de jo ikke havde noget Hjem. Faderen paa Skjern havde
ikke givet sin Tilladelse til Ægteskabet, og han sendte nu Søn
nen ud til dennes Onkel, Ole Frausing, som dengang var For
pagter i Todbjerg Præstegaard nær Aarhus. Den lille Dine blev
sat i Pleje hos en gammel Kone i Aalum, som hed Karoline.
Denne var vist god nok ved Barnet; men hun havde Flasken
lidt for kær. En Dag saa en Bondemand, hvordan hun faldt om,
da hun var ved at sætte Barnet ud paa Græsset udenfor Huset.
Han fik det da lavet saadan, at Karoline ikke mere kunde købe
Brændevin.
Da Moder var ca. to Aar gammel, tog hendes Moder hende
med sig paa Rejse ud til Todbjerg til Manden og Faderen. De
gik meget af den 5—6 Mil lange Vej og naaede Todbjerg om
Natten, saa de maatte sove i en Grøft til næste Morgen. De kom
da ind til en Gaardmand, hvor de fik Lov at bo. Her besøgte
Bedstefader dem og bragte, hvad han kunde afse af sin egen
Mad; men tit led de Nød. Saaledes gik vist et Aarstid. Folk paa
Stedet havde ondt af dem, og til sidst skrev de til Frederik Borch
paa Skjern, at enten maatte han sørge for Sønnens Familie, eller
ogsaa kom de paa Sognet.
Saa kom der da en Overenskomst i Stand med Faderen, som
købte og gav dem et Hus i Vennelyst, i Skoven ved Aalum. Des
uden maatte Bedstefader hente Familiens Brødforbrug paa Skjern,
og han fik herfra en „altid malkende Ko“. Der var jo ikke saa
langt til Skjern, til Hjemmet. Her i Vennelyst boede Familien saa
i 8 Aar, fra 1860 til 1868, og her fødtes de fem andre Børn, 4
Drenge og 1 Pige.
Vennelyst ligger meget smukt i en dyb Dal, omgivet af Gran
skove og høje Bakker, hvoraf „Sukkertoppen41 er særlig kendt.
Her har været en ideel Tumleplads for Børnene. Stedet var et
yndet Udflugtssted om Sommeren. Da kom der mange Randers-
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Erhard Borch.

Marie Borch, f. Steenberg.

boere kørende derud i Charabanc’er, og der kunde da tjenes lidt
ved at koge Vand til Kaffe o. 1.
Noget afsides og ensomt var det, idet der kun var et Hus til
i Vennelyst. Den Dag, Moster Johanne kom til Verden, i Vinte
ren 1866, var Bedstefader gaaet til Skjern. Moder, som ellers var
syg med Gulsot, maatte da ud og hente Nabokonen og faa Bud
til Fussingø efter en Vogn, som saa hentede Madammen i Taanum. Da Bedstefader kom hjem, fandt han alt oplyst og mod
toges af Jordemoderen med Opfordring til at komme ind og lave
Kaffe. Brændselet bestod for en stor Del af „Skallepinde“, som
kunde samles op i Skoven. — Da Jordemoderen skulde afsted,
væltede Vognen med hende i Sneen, og Bedstefader maatte ud
og hjælpe hende op.
I Aaret 1868 flyttede Familien saa til Over Fussing ind i det
føromtalte straatækte Bindingsværkshus, med Lo og Ko og Toft.
Bedstefader fik saa Stillingen som Vejmand paa Randers-Viborg
Landevej, som han passede i 18—20 Aar. Fra Vejgrøfterne kunde
der bjerges Foder til Koen. Men megen Hjælp kom sikkert sta
dig fra Hjemmet paa Skjern. Da Faderen her døde samme Aar,
fik Oldemoder det ordnet saaledes, at Sønnen ikke mere skulde
hente Brødet fra Skjern; men en Bager fra Randers blev betalt
for at levere det.
Børnene gik som alle andre Landsbybørn i Træsko; men til
Konfirmationen fik de Støvler af Bedstemoderen paa Skjern.
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Børnene var altid holdt rene og pæne. Nabokonen Else Marie
lærte af Bedstemoder at vaske fin Vask. Men meget Tøj havde
de ikke at skifte med. Moster Johanne fortæller saaledes, hvor
dan hun og den mindre Broder Thorvald løb til Taanum med
en ren Skjorte til Broderen, Christen, som tjente der. Han skif
tede saa ude paa Marken, og de fik den snavsede Skjorte med
hjem.
Hvor meget der saas op til Bedstemoderen paa Skjern, fremgaar af følgende Træk, som Moster Johanne ogsaa har fortalt.
Hun havde en Dag, da hun vel har været en halv Snes Aar,
revet sin Haand slemt. Den blev meget betændt, og Moderen
vidste da ikke bedre Raad end at gaa med hende de ca. to Mil
til Skjern. Bedstemoderen, der da ogsaa straks lagde alt andet
Arbejde tilside, fik lavet et Urteafkog og lagt Omslag paa Haan
den, hvorpaa Johanne blev anbragt paa Sofaen, hvor hun sov til
Kl. ca. 4 om Eftermiddagen. Senere kom hun op og ud i
Haven, hvor hun saa Onkel Martin, som var der paa Besøg
sammen med sin Forlovede. Denne havde ondt af det for
Johanne og sagde: „Stakkels lille Pige!“ Haanden var dog alle
rede da bedre, og næste Dag var
den næsten kommet sig helt.
For Børnene maa det have væ
ret en stor Oplevelse at komme
til Skjern. Moder som den ældste
kom der maaske mest, somme
tider i flere Dage i Ferierne,
hvor hun legede med sin Onkel
Martin, som jo ikke var saa
meget ældre. Hun holdt meget af
sin Bedstemoder, som hun vist
slægtede meget paa i Karakter,
og de skrev en hel Del sammen.
Moder fik Bedstemoderens Rok,
og paa den har hun spundet
meget Uld til Strømper og andet
til sine 5 Børn.
Moder var hjemme, til hun var
16 Aar, og har saaledes kunnet
være til Hjælp med de smaa,
Fru Marie Borch
hvoraf de mindste, Johanne og
med Datteren Erhardine.
68 c

Thorvald, var 10 og 11 Aar yngre. Da var Frederik og Christen
allerede ude at tjene. Efterhaanden kom de jo saa alle fra Hjem
met med Undtagelse af Viggo, der døde af Tuberkulose (“Ben
edder” i Armen) som tyveaarig, efter at han en Tid havde været
Landpost. I 90’erne var alle fem Børn gift. De tre Sønner boede
i Over Fussing som Husmænd og Skovarbejdere paa Fussingø,
Moder i Gjandrup (Aalum Sogn), hvor Fader var Boelsmand
og Høker, og Johanne i Asferg pr. Faarup.
Saa har det vel været lidt lettere for Forældrene, da Børnene
nu ogsaa kunde hjælpe dem lidt, vel mest med Naturalier. Moster
Johanne skriver: „Fader og Moder havde det roligt og godt, da
de blev alene; nu havde de ingen økonomiske Sorger. Det var
ogsaa drøjt, da vi var saa mange.“ I de senere Aar hjalp Bedste
faders Brødre ham en Del, især var Onkel Martin meget trofast
og hjælpsom. Ogsaa Børnene tænkte han paa, og jeg husker fra
min Barndom, med hvilken Glæde og Forventning vi gik til
Stationen og hentede den aarlige Julepakke med Tøj og Kolo
nialvarer fra København. Men smaat var og blev det alle Dage
for Erhard og Marie Borch. En Arv paa 4000 Kr., en ellers ret
anselig Sum i de Tider, smuldrede snart bort. — „Naar Krybben
er tom, bides Hestene/4 siger Ordsproget. Og naar der til den
tomme Krybbe kom et uligevægtigt Sind og Tilbøjelighed til
Bitterhed — fra hans Side mod Familien, som han syntes reg
nede ham for „Familiens sorte Faar“, — og for hendes Vedkomvende vel ofte mod Manden, som saa daarligt formaaede at
sørge for Familien, — ja, saa kunde der let opstaa Rivninger og
Storme, saa Børnene ikke fik lutter lyse Minder fra Barndoms
hjemmet. De frygtede Faderen, da Opfarenhed og Hidsighed til
Tider kunde tage Herredømmet fra ham, saa baade de og Mode
ren maatte flygte ud af Huset fra ham.

Ellers var Bedstefader paa mange Maader velbegavet og legem
ligt godt udrustet. Han havde et godt Haandelag til at bruge
Redskaber som f. Eks. Sav og Økse. Han var noget af en Sports
mand og regnede ikke at spadsere til Randers, Skjern eller de
4 Mil til Viborg og hjem igen samme Dag. Fussing Sø holdt
han meget af. Her svømmede han om Sommeren, vistnok flere
Gange tværs over den og tilbage igen, en ret god Præstation i
de Tider, da Svømning ikke var saa „moderne44 som nu. Ved et
Kæntringsuheld under Fiskeri i Søen svømmede han engang til
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Land med baade Tøj og Træskostøvler paa. Om Vinteren løb
han paa Skøjter, hvad han ogsaa var en Mester i.
Han blev da heller ikke regnet for en almindelig, fattig Hus
mand. De blev kaldt Borch og Madam Borch. Det var vist kun
faa, som blev dus med Bedstefader. Han forstod at holde Folk
paa Afstand. „I hvilken Grøft har vi to drukket dus?“ sagde
han iflg. Mor til en Mand, der sagde du til ham.

Vi Børnebørn fra Gjandrup regnede det for en stor Oplevelse
at faa Lov at komme med paa Besøg i Overfussing, især i Bær
tiden, naar vi kunde plukke Ribs, Stikkelsbær, Moreller, ja, selv
Jordbær, som vi ellers ikke kendte, i den ret store og veldyrkede
Have. Fra Haven fik Bedstefader vist ogsaa en lille Indtægt ved
Bærsalg. Saa trakterede Bedstemoder, der huskes som en lille,
spinkel Kone, som for det meste sad ved Kakkelovnen og var
mede sig, os med Kaffe, Købefranskbrød og Knapost, som og
saa var ukendt derhjemme, saa vi syntes, det var en Herreret.
Ellers sagde Bedstefader ikke ret meget til Børnene, i hvert Fald
de smaa, og Bedstemoder havde nok heller ikke meget Greb paa
at behandle Børn. De trættede og irriterede hende let. Men da
var hun jo ogsaa gammel.

Efter min Faders Død i 1901 flyttede Moder med os til Over
fussing, hvor vi boede i et lille, rødt Hus ved Enden af Dammen.
Jeg husker fra den Tid Bedstefader som en rank, tynd Mand
med Fuldskæg. Bedstemoder var en sirlig og lille, gammel Dame
med hvid Kappe paa Hovedet, som ofte kom trippende hen til
Moder for at søge Trøst eller Hjælp i et eller andet. — Oftest
maatte jeg da ledsage hende forbi Dammen, da hun var meget
bange for de hvæsende Gæs, som jeg saa holdt paa Afstand med
en Stok.
Bedstefader satte megen Pris paa Fader og forærede ham gen
nem Aarene forskellige Ting til hans Fødselsdag saasom en
Signet til Laksegl — som Broder Erhard nu har —, Bøsse med
Krudthorn m. m. Det var ikke helt almindeligt, at vi kaldte dem
Bedstefar og Bedstemor; Faders Moder kaldte vi Beistemoue.
Bedstefader var gerne glad, naar han kom over til os i Gjan
drup. Der vankede vistnok ved en saadan Lejlighed Kaffepun
cher (som Tidens Skik var), og det var formodentlig en af de
faa Adspredelser i den daglige, graa Tilværelse. Der blev da
ogsaa sunget Viser (Drikkeviser?).
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Broder Jens Viggo skriver: „Det første, jeg husker om Bedste
fader var, naar han kom og hjalp Fader med Høsten. Han havde
altid en Lædertaske i en Rem over Skulderen og ofte en Kurv
over Armen. Han rumsterede altid lidt i vor stenpikkede For
stue, og saa vidste vi, at det var Bedstefader, for vi var ikke
vant til, at nogen ikke straks kom ind.
Taske eller Kurv indeholdt gerne Bærfrugt fra hans Have
eller Ærter, som han altid havde rigeligt af og gerne gav. Æbler
eller Pærer var der ingen af i hans Have, men derimod Blomster,
ogsaa i massevis og mangeartede. Dem fik vi ligeledes store
Buketter af til vore Naboers udelte Beundring, da saadanne var
sjældne i Bønderhaverne. Vi fik ogsaa store Stykker af Pølser,
Franskbrød og Ost, der var bleven for tørt for Bedstefader og
Bedstemoder. Det spiste vi Børn med god Appetit; især Fransk
brødet smagte os godt, da vi udenfor Højtiderne kun fik Rug
sigtebrød.
Og at Bedstefader var glad for at komme og hjælpe Fader med
Arbejdet, gav sig Udslag i, at han snakkede og lo. Og Middags
maden spiste han med god Appetit, især naar han kunde faa
Kødsuppe, for det var yderst sjældent, saadanne Retter kom paa
Bedstemoders Bord. — Sukkergodter og andre Slikkerier kan
jeg ikke mindes, at han er kommet med til os; men vi var dog
meget glade for ham, og tillidsfulde overfor ham var vi ogsaa.
Men jeg kan ikke huske, at han nogensinde har kærtegnet os.
Og dog tror jeg, at han elskede os, sin ældste Datters smaa Børn,
for jeg kan huske, at han ofte bøjede sig ned og saa paa os med
milde, kærlige Øjne. Men jeg kan ikke huske, hvad han sagde
til os.“
I de senere Aar tog Bedstefader sig ikke noget videre for. Han
saaede dog Korn for Bønderne om Foraaret, hvad han var god
til, og om Høsten hjalp han med at forke Korn. Moster Johan
nes ældste Søn, Viggo, var nogle Aar som lille Dreng hos
Bedsteforældrene og har gode Minder fra den Tid.
Da Bedstefader døde den 19. Februar 1906, 711/? Aar gammel,
flyttede Datteren Johanne, som da ligesom min Moder var
blevet Enke, med de to mindre Børn, Marie og Anders, hjem
til Moderen og var nu hos hende, til hun døde den 18. Novem
ber 1909, 81 Aar gammel.
Toften blev da delt mellem de to Søstre. Min Moder byggede
et nyt lille Hus paa den øverste Del, og her boede hun med en
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kortere Afbrydelse, da hun var hos Børnene paa Sjælland, til
sin Død i 1925. Moster Johanne blev boende i det gamle Hus
til 1939. Nu er Huset nedbrudt, og det hele er paa fremmede
Hænder. Morbroder Frederik og Sønnen, Karetmager Lauritz
Borch, er nu de eneste af Slægten Borch, som er tilbage i Over
Fussing.

Det var ikke nogen stor eller straalende Kariere, det første
Skud paa Skjern-Borchernes Stamme gjorde. Menneskeligt set
kunde man vel ofte synes, at hans Liv var forfejlet, og det er
forstaaeligt, at Moderen sørgede meget over sin „meget smukke
Søn“s Skæbne, og at Faderen ved den fik et Knæk, som han
aldrig forvandt.

Og dog lykkedes det Erhard og Marie Borch at opfostre de
seks Børn til stræbsomme og hæderlige Mennesker, og selv
levede de da ogsaa et ikke helt fattigt Liv. Bedstefader var poli
tisk interesseret, konservativ og kongetro (holdt „Amtsavisen").
De havde vel ikke selv mange Bøger, men laante saa gode Bøger
i Randers og fra Præstens Bibliotek i Bjerregrav. Moster Johanne
skriver: „Moder havde en god Prædikenbog; den læste hun
meget i. De læste meget i Bibelen om Aftenen, og vi talte sam
men derom. Moder holdt saa meget af at synge; hun og jeg sang
Salmer. Fader var ikke saa god til at synge, men tog dog Del deri.
Moder var flittig Kirkegænger i flere Aar. De sidste Aar kunde
hun dog ikke holde ud at gaa. Da Fader ikke gik paa Arbejde
mere, gik han flittig i Kirke. Jeg syntes, Fader blev saa from til
sidst. Han og jeg talte ogsaa om det evige, hvad jeg var glad for.
— Jeg var hjemme og se til Fader et Par Dage inden han døde.
Han var glad for, at jeg kom. Han havde ønsket at tale med
Pastor Jensen, og han havde været deroppe. Om han var til
Alters, ved jeg ikke. Fader kunde ikke holde ud at tale ret me
get. Han sagde: „Bed Gud om snart at tage mig hjem til sig. Jeg
er saa træt"."

Hvordan Bedstefaders Livsskæbne kunde formet sig, dersom
Faderen havde grebet Sagen anderledes an, førend Sønnen selv
tog den i sin egen Haand, kan vi ikke skønne noget om. Den
Tid kendte ikke til det friere kammeratlige Forhold med mere
Aabenhed og Fortrolighed mellem Forældre og Børn. Den havde
sin Styrke — og Svaghed — i Autoriteten og Underkastelsen
og stod derfor ofte hjælpeløs, hvor disse Veje var ufarbare. Der
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kan ikke herske Tvivl om, at Faderen har handlet efter bedste
Overbevisning for at fremme Sønnens bedste.
Men trods vore mange Fejlgreb og Fald giver „Den store
Mester" ikke tabt. Hans Kærlighed er den langmodige, der tror
alt, haaber alt og udholder alt. Og fik han saa gennem det hele
trods alt sin Gerning gjort, saa var jo alligevel det vigtigste, ja,
det ene fornødne, lykkedes, selv om det Ydre blev uanseligt og
mislykket i Menneskers Øjne.

CHRISTEN FRAUSING BORCH
8. Februar 1836—23. Marts 1912

Parti af Randlev Præstegaardshave. — Fotograferet 1908 af Fotograf Frederik Borch, Aarhus.

CHRISTEN FRAUSING BORCH
VED JOHANNES BORCFI

BARNDOM OG SKOLEGANG
ADER fødtes den 8. Februar' 1836 paa Gaarden Bredholt

som den næstældste af 9 Brødre. Han indleder sine Livs*
Ferindringer
med at give en smuk Skitse af dette sit første Barn*
domshjem, Gaardens Folk og Livet paa Gaarden.
Han skriver: „Dette Navn paa mit første Barndomshjem her
nede, til hvilket mine tidligste Minder var knyttet, var i den
første Halvdel af mine Barndomsaar næsten som et helligt Navn
for mig, — Stedet — mine Længslers Maal, og Oplevelserne der,
hvor smaa de end var, en Skat, mit Hjerte aldrig kunde slippe.“
Allerede i disse indledende Linjer har Fader røbet den mest
fremtrædende Side i sit Væsen, Kærligheden til Hjemmet.
Denne Kærlighed giver han senere smukt Udtryk for i et Vers,
skrevet under Billedet af det senere Barndomshjem, Skjern:
Hver Krog derinde gemmer sødt
et Minde om vor Ungdomsglæde,
et Ekko af den Sang, som blødt
os lulled ind, da vi var spæde.

Naar Barndomshjemmet for Fader kom til at staa i et ganske
særlig romantisk Skær, skyldes det den Omstændighed, at han
allerede som fire Aars Dreng maatte forlade det for at blive
opdraget hos sin Bedstemoder i Borgmestergaarden i
Aarhus, saa han fra da af kun gensaa Hjemmet i Ferierne.
Faders Sorg over at maatte leve borte fra Hjemmet var stor
og ægte og efterlod en Brod i hans Hjerte, som aldrig helt for
tog sig.
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Vi tager Afsked med Bredholt i følgende Vers:

Bredholt, for mit Barnehjerte
fik dit Navn en liflig Klang.
Ingen Byrde, ingen Smerte,
ikkun Fryd den Dag saa lang!
Milde Smil og aabne Favne
i den Kreds af kære Navne,
som bag sene Tiders Høst
fylder end min Sjæl med Lyst.
Altid Sollys over Lunden,
hvor paa liden Bænk jeg sad,
lykkelig til Pletten bunden,
titted mellem Træers Rad
ud i Verden stor og vid,
længtes ingenlunde did, —
hvad forslog vel alle Kloder
mod mit Hjem hos Far og Moder.

Om Fædrenehjemmet contra Aarhus skriver Fader:

„Det kunde synes rimeligt, om Hjemmet i Aarhus med den
trofaste, kærlighedsfulde Omsorg, jeg dér var Genstand for,
kunde have virket dæmpende paa min Kærlighed til det Hjem,
jeg saa tidlig blev skilt fra. Dette var imidlertid saa langt fra
Tilfældet, saa jeg tværtimod aldrig noget Øjeblik var i Vildrede
med mine Følelser, men fra Ferie til Ferie fastholdt mit rette
Hjem i en stærk og inderlig Kærlighed.“
„Jeg var jublende glad paa de lange Køreture til Skjern, det
var en Rejse lige ind i Himlen, — men i samme Forhold var det
svært at begynde Tilbagerejsen/*
„Denne Hængen ved Hjemmet, med alle dens Glæder og
Smerter, fulgte mig langt ud over de her omhandlede Aar.“
Det var altsaa i 1840, som 4-Aars Dreng, at Fader begyndte
den Skolegang i Aarhus, som først afsluttedes i 1854 med
Studentereksamen.
I Købstadmuseet „Den gamle By“s Aarbøger for 1936
—37 og 1938 findes under Titlen: „Sognepræst Christen
Frausing Borchs Erindringer fra Borgmestergaarden
og det gamle Aarhus" en udførlig Redegørelse for Faders
Skoleaar i Aarhus samt for de enkelte derværende Medlemmer
af Familien, og denne Redegørelse er rundsendt til mange af
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Slægtens Medlemmer, saa vi kan her nøjes med at tilføje nogle
supplerende Bemærkninger.
Faders Opdragelse kom udelukkende til at ligge i Kvinde
hænder, nemlig i Mormoderen Ulrikke Sophie Frausings og i Mosteren Margrethes, senere gift Secher.
Begge disse Kvinder var forstandige og aandslivlige, saa det
gik godt.
Den gamle Købmandsgaard afgav en herlig Tumleplads for
Drengen, og der var jo livligt, thi foruden det store Personale
gik en meget stor Kundekreds ud og ind. Dertil kom, at Bedste
moderens Hus var et gæstfrit Hus, og at man omgikkes mange
saavel fra By som fra Land. Fader nævner saaledes: Møllers,
Havreballegaard, Brødrene Koch, henholdsvis Ulstrup og
Ostergaard, Købmandsfamilierne Langballe, Vesterport,
Lange, N. H. Larsen, Agent Røgind, Bursche, Skibby
og Ågerup. Af Officersfamilier: Oberst Zuchow, Major
Brandt, Major Munk og Ritmester Rosenkrantz. Des
uden et stort Antal enlige Damer og et Par unge Mennesker,
Hans Rasch og Broder Kaarsberg.
En lysvaagen Dreng, som Fader var, behøvede derfor ikke at
kede sig, og det tør formodes, at han i Borgmestergaarden lagde
Grunden til den store Menneskekundskab, han altid senere
røbede, ligesom han ogsaa dér lærte at omgaas de mest for
skelligartede Mennesker med samme Lethed.
Men der er sørget for, at Træerne ikke vokser ind i Himlen.
Følgende Tidens barbariske Skik, blev den 4-Aars Dreng puttet
ind i en Pogeskole, hvor han tilbragte 6 Timer daglig. De
6 Timer tilbragtes i en lavloftet beklumret Stue, som af øko
nomiske Grunde aldrig udluftedes. Denne Mishandling blev
katastrofal for Fader. Efter at have siddet 3 Aar i Jomfru
Bøggilds Skolelokale, var han angreben af Tuberkulose,
en Sygdom: „som senere fik en meget stor Part i.hele
mit Barndoms- og Ungdomsliv, og som aldrig helt
har forladt mig.“ —
„I 1843 meldte Tuberkulosen sig første Gang i mit venstre
Knæ som Hævelse, der fjernedes ved et Indsnit af Lægen, men
først 30 Aar senere blev der roligt paa denne Kampplads.“
„Tuberkulosen bredte sig i denne Periode gennem hele mit
Legeme, saa mine Øjne blev daarlige, og jeg maatte gaa med
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grøn Skærm. Næse og Læber var ofte ét Saar, og Ansigtet saa
ledes helt skamferet, Aandedrættet besværet og Næsen tilstop
pet. “
Ofte maatte Fader tilbringe Uger i Sengen og undertiden rejse
til Skjern paa et længere Ferieophold.
Alvoren meldte sig saaledes tidligt i hans Liv, og den førte
ham ind paa en kristelig Tankegang. I den Henseende blev han
paavirket af sin Ven og Skolekammerat Axel Bay, Søn af
Skibskaptajn Bay, som ejede Ludvigsholm i Haslev Sogn.
„Bay blev mig en saare kær og trofast Ven. Med sin stille
og alvorlige Natur, som var paavirket i bestemt kristelig Ret
ning, var han vel skikket til at virke dæmpende paa mit livlige
og let bevægelige Temperament. Trofasthed fik han Lejlighed
til at vise, naar jeg Foraar og Efteraar nødtes til at ligge en
Maanedstid, grundet paa mit svage Knæ. Han besøgte mig hver
Aften, sagde mig, hvad vi havde for til næste Dag, og kortede
mig Tiden paa bedste Maade. Da jeg som Student i 1857 til
bragte et halvt Aar paa Frederiks Hospital, kom han daglig og
tilbragte 3 Timer ved min Sygeseng/'
Naar bortses fra den snævreste Familiekreds, var Bay vel nok
det Menneske, der kom til at staa Faders Hjerte nærmest.
Bay døde som ganske ung Præst, hans Enke var gennem
mange Aar kendt som Medbestyrerinde af Comtesse
Moltkes Skole paa Østerbro i København.

I Dansk Landbotidende for 20. Decbr. 1871 har Fader
skrevet en køn lille Novelle, „Vinter-Solskin", mrkt. C. B.,
om hvilken han i en Efterskrift siger, at han i den har tegnet et
Træk af en elsket Ungdomsvens Sjælsansigt og tildels af hans
Livshistorie. Denne Ven var Axel Bay.
Da Fader mangfoldige Aar senere holdt sin Afskedsprædiken,
mindedes han med Tak, hvad denne Ven havde været for ham.
Endnu to nære og kære Venner erhvervede Fader blandt
Skolekammeraterne: Ernst Nyrop, Præstesøn fra Holmsland,
Broder til den senere saa landskendte Arkitekt Martin Nyrop
og til Arkitekt Martin Borchs Hustru: ..Han var en dyb og
trofast Natur." Jørgen Fjord, Degnesøn fra Holmsland, Bro
dér til Forsøgsmanden og Professoren Johannes Fjord, som i
Faders Skoletid var Lærer i Aarhus, og i hvis Hus han kom.
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Den store Oplevelse blev selvfølgelig Treaar sk rigen 1848
—50, men da Faders Notitser angaaende denne findes trykt i
Artiklen i „Den gamle By“s Aarsskrift, skal de ikke gentages her.
„Jeg modtog gennem alt, hvad jeg hørte og saa, en Salvelse
af den danske Folkeaand, som i hine Aar kom kraftigt til Orde.
Der vaktes i os Drenge en levende Fædrelandskærlighed, der
ikke, som Tilfældet var senere, blev spottet og haanet, lastet og
forvrænget af store Kredse i Folket. Den blev tværtimod næret
og fredet, — ikke som senere, ved særlige Foranstaltninger, —
men ved selve de oplevede Begivenheders Magt og det i hele
Folket pulserende Liv, saa alle følte sig omslyngede af et stærkt
og fast sammenholdende Kærlighedsbaand.“
„Det var Grødeaar, og vi tog fra dem en Velsignelse med for
hele Livet, — vi blev danske Drenge, og de af os, som lever
endnu, er det sikkert allesammen."
Vi ved, at ovennævnte Citat ikke rummer tomme Talemaader.
Fædrelandskærlighed var for Fader Livet igennem en hellig
Følelse, ja, en meget væsentlig Del af hans „Jeg“. — Erindringen
om hine Aars mægtige Oplevelser holdt ham oppe i de nationale
Nedgangsaar, som senere fulgte.
Han hadede og foragtede den Materialismens og Modløshedens
Aand, som senere bredte sig i vide Kredse og han hadede Preuseriets Aand i Sønderjylland, men han tvivlede ikke om den
danske Folkeaands endelige Triumf og Sejr, hvilket kom til
Orde i mange af hans Sange, f. Eks. i „Sang for Sønder
jyder", trykt i „Sønderjyden" (1891, Nr. 1). Denne Sangs
Melodi er forøvrigt komponeret af Fader og ligeledes trykt i
Bladet.
Blandt de Aarhusminder, Fader i sine Optegnelser dvæler
ved, skal nævnes Byhyrdens Tuden i Hornet Morgen og Aften,
naar han samlede eller atter afleverede Byens Køer. Ligeledes
Taarnvægterens Hornsignaler om Natten, som gav Meddelelse
om de forskellige Timeslag, men fremfor alt Vægterens Sang
gennem Gaderne om Aftenen og Natten.
Fader elskede de gamle Vægtervers og sang dem for Børnene.
I sin allersidste Dagbogsnotits, kort før sin Død, skriver han:
„Mine Kræfter tager meget af. I Nat ingen Søvn. De gamle
Vægtervers er dyrebare paa disse Vandringer gennem Nattens
Stationstimer, særlig Kl. 8, 11, 12 og 1." —

75

Om de ofte kolde Køreture over Randers til Skjerngaard
fortæller Fader udførligt, her kun et Par Smaaoplevelser:
„Jeg glemmer ikke en stor Venlighed, som efter en Juleferie
vistes mig paa Rüdells Gæstgivergaard i Randers. Mit Ansigt
har vel nok ikke set modigt ud, da jeg efter Afskeden fra
Hjemmet stod der ene, kun daarligt rustet til den kolde Aften
rejse til Aarhus (fra Kl. 5 til 10) og ventede paa, at Dagvognen
skulde køre. Da kom en stor, fremmed Mand, klappede mig
paa Skulderen og spurgte: „Skal du til Aarhus?“ — „Det er
for koldt for dig.“ Saa gik han og hentede sin Skindpels, pak
kede mig ind i den og bad mig bringe den til Fullerups Gæst
givergaard i Aarhus.“
„Det var Oliemøller Schytte i Horsens. Saadan en Barm
hjertighedsgerning kan man huske gennem et langt Liv.“
„Naar der kørtes med egen Vogn paa den lange Rejse mellem
Aarhus og Skjern, bededes der afvekslende paa forskellige Ste
der, tildels hos Bekendte.“
„Et saadant Bedested var Karlslund, som ejedes af Enke
madam Hollesen med Onkel Ole Frausing som For
valter. Madam Hollesen var noget i Barndom og havde bl. a.
den fikse Idé, at Gæsterne skulde spise op. For at hjælpe
Gæsterne tog Onkel Ole derfor sin store Hund med ind i
Spisestuen. En Dag gik det imidlertid galt. Hunden havde gjort
sin Pligt og ædt alle Kagerne, men den nægtede bestemt at sluge
Resten af Æblegrøden. Medens Madam Hollesen var ude, tryk
kede Onkel Hundens Snude ned i Grøden udbrydende: „Du
skal sku! Du skal sku!“ Men den gjorde det ikke. Skandalen
var uundgaaelig, men Slægten et Mundheld rigere, naar det
gjaldt at nøde en Gæst.
Aarhus Latinskole var under Rektor Blaches humane
Ledelse en god Skole. Særlig var Sprogundervisningen fortrin
lig, og paa Grundlag af de i Skolen erhvervede meget grundige
Kundskaber fortsatte Fader senere sine Sprogstudier, og det var
da særlig sammenlignende Sprogvidenskab, der interesserede ham.
Op mod den Tid, hvor Fader blev Student, var han en glad
Dreng, som de stadige Sygdomsmindelser ikke formaaede at
kue. Hans Omgivelser betegnede ham som straalende livlig og
elskværdig. Han læste meget højt for Familiens Medlemmer, og
han var som Oplæser en sand Kunstner.
I det sidste Skoleaar spillede han med i 2 Skolekomedier. I
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„Intrigerne" var han Frøkenen, og i „Genboerne" var han
Md. Smidt. Hans Præstationer som Skuespillerinde rygtedes
til København, hvor han Aaret efter optraadte paa Hoftheatret.
Foran i første Bind af Dagbogsoptegnelser har Fader ind
klistret en Vignet af Aarhus-Bugten under Marselisborg Skov
og nedenunder skrevet nogle Vers, med hvilke vi da vil slutte
Afsnittet om Skolegangen i Aarhus, for derefter at tage med
ham til København.
Som Bølgernes Tog, der ruller
mod Kysten med skellig Klang,
snart som en Tordens Bulder,
og snart som en dæmpet Sang.
Saa Kærlighedsdybets Vande
med Klangen af Herrens Ord
mod Menneskelivets Strande
sig bryde i Syd og Nord.

Og ret som Bølgerne jævne
Smaastenenes skarpe Rand
og runde med Taalmods Evne
den nære og fjerne Strand,
Guds Kærligheds Ord i Følge
udforme ved Aandens Magt
Smaatanker, som bly sig dølge
og hele*) Gudsfolkets Pragt,

og danner det Skønheds Billed,
som evig i Lysets Dragt
skal vise, hvad Gud har villet
og virket med vældig Magt.

Det 14-aarige Skoleophold i Aarhus sluttede med en stor
Studentereksamen den 7. Juli 1854.
1854 - 7. Juli - 1884

Skønne lyse Sommerdag,
da vi hejsed’ Haabets Flag
for vor Ungdoms Glæde.
Mellem Rosenhegn i Vaar
slynged’ sig fra Skolegaard
Stien, vi til sildigst Aar
drømte om at træde.
*) Antagelig gammeldags Udtryk for fuldstændiggør. Forf.
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Rundne er nu treti Aar,
end i gylden Solglans staar
Dagen med sit Smykke.
I mit gamle Præstebo
Mindets Rosenranker sno
sig blandt dem, som yndigst gro
op omkring min Lykke.

FØRSTE STUDIEAAR

Det havde altid staaet for Fader som noget selvfølgeligt at
vælge Præstevejcn, og han drog derfor efter Sommerferien 1854
til København for at begynde de theologiske Studier.
I de første IV2 Aar kom han til at bo i Gothersgade 138, hvor
han fik et stort 3-Fags Værelse med Alkove for 8 Rdl. maanedlig
hos Enken efter en Skibskaptajn, Md. Breder, som levede der
sammen med en Datter. Fader blev Ven med Familien og fordrev
mangen Aften hos denne med Højtlæsning.
Han kom kun i et Par Familier, hos Farbroderen „Onkel
Anton “ paa Christianshavn, hvor Sønnen, daværende Løjtnant
— senere Oberst — Erhard Borch boede hjemme, og hos
Major Brandts, hvor han ofte tilbragte Søndagen og befandt
sig vel. Af de mange, der kom dér, nævner Fader Enkefru
Galster med Sønner, Oberst Thrane og Major Ziedelmann.
„Fremdeles maa jeg med Tak mindes det venlige Ly, jeg fandt
i Petersens Jomfrukloster i Vimmelskaftet, hvor Moders
og Tanternes Ungdomsveninde, Sofie Raupach, nu var
„Dame“. Jeg smuttede tit op til hende i Mellemtimerne fra
Universitetet og fik en Kop Kaffe og en god Samtale.
„Tante Sofie“ var i Besiddelse af megen Aandslivlighed,
baaren af levende Kristentro, og var ivrig Deltager i Menig
hedsplejen. Hos hende traf jeg hendes 3 Fætre, alle Theologer,
dc senere meget kendte Præster, Christian Lund i Ørløs
og Vejløs, Rasmus Lund, Valgmenighedspræst paa
Mors, og Markus Lund, Præst i Vium.
„Jeg følte ikke Savnet af yderligere Omgang, idet jeg dyrkede
Livet i Studenterforeningen, som da havde hyggelige
Lokaler i Boldhusgade.
Treaarskrigens samlende og løftende Virkning paa det hele
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Folk prægede ogsaa Aanden i Studenterforeningen, hvor de
skandinaviske Idéer herskede med Ploug som Fører
og Forsanger. Da Radikalismen og Fritænkeriet endnu den
Gang var i Fostertilstand, føltes Savnet af et Studentersamfund
ikke.“
„Det var den Ploug-Hostrupske Periode, men hertil kom, at
Himlen endnu glødede i Aftenglans efter de største Berømt
heders Bortgang. Thorvaldsen var død for 10 Aar siden,
Oehlenschläger for 6 Aar — og Steen Blicher og H. C.
Ørsted for kun 3 Aar tilbage.
Ingemann, Grundtvig, Hauch og Ludvig Heiberg
levede og skrev endnu.
Chr. Richardt var i Opgang, og han saas nu og da i For
eningen til Gilderne ligesom Johannes Helms, der foredrog
sine ypperlige Viser. Stud. jur. Vilhelm Rode holdt fortrinlige
Taler, fulde af Liv og Varme, og, naar det behøvedes, tillige
udskydende Pile. Skuespiller Mantzius kunde ogsaa være
en ypperlig Hjælp til at sætte Liv i det hele.
Jeg fornøjede mig godt i Foreningen og følte mig som glad
dansk Student vel hjemme i Laget.“
Fader fik i Rusaaret Opfordring til at spille med i 3 Kome
dier, Studenterne opførte paa Hofteatret.
Det drejede sig om Premiere-Opførelser af saavel Wengels „Pladerne", som af Hostrups „Familietvist" og
„Feriegæsterne". Opførelsen af „Familietvist" fandt Sted i
Efteraaret 1854, de to andre Opførelser i Marts 1855. I „Pla
derne" spillede Fader Jomfru Hansen, i „Feriegæsterne" Fru
Randbøl og i „Familietvist" Sophie Vosborg.
Skuespiller Zink var Instruktør, men ogsaa Hostrup
hjalp til. Heise akkompagnerede Sangene.
Der spilledes for fuldt Hus, Frederik d. 7., Fru Heiberg
og mange Skuespillere overværede Forestillingerne.
Af de Medspillende mindes Fader særlig stud, theol. Koch,
senere Provst i Hovlbjerg, der som yndig ung Pige copierede
Fru Heiberg og gjorde det saa udmærket, at Publikum jublede,
og ogsaa Fru Heiberg morede sig storartet.
Fader har utvivlsomt spillet meget godt, han havde fra sin
Moder arvet et ikke helt ubetydeligt dramatisk Talent, som
støttedes af en meget smuk Sangstemme og et meget fint Øre,
der bevirkede, at han fandt sikkert Udtryk for selv de fineste
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Nuanceringer. Han havde Fantasi og Aandslivlighed til at ind
leve sig i Rollerne og dertil cn Jernhukommelse.
En Samtidig, Fr. Bokkenheuser, skriver i „Spredte Min
der", at Fader udfoldede et stort Talent som Skuespiller, og i
Omtalen af Studenterskuespillerne siger han, at Fader hørte til
de berømte, og at han var uforlignelig som gammel Dame.
Senere i Livet fik Fader kun Lejlighed til at øve sit dramatiske
Talent i Familiens Kreds som Oplæser og Deklamator, men hvor
har han ogsaa tit glædet Omgivelserne med sin Kunst. Paa visse
Punkter staar han uovertruffen, f. Eks. som Oplæser af Blichers
„æ Bindstouw", men i denne Oplæsning lagde han ogsaa al
sin Kærlighed til det jydske Sprog og den jydske Bonde.
En Historie som f. Eks. „Messingjens“ blev i Faders Mund
et Kunstværk af høj Rang.
Blicher forblev alle Dage Faders Yndlingsdigter, og paa
Hundredaarsdagen for hans Fødsel, den 11. Oktober 1882,
havde han en Sang i „Dagbladet" til Blichers Pris. Denne Sang
kan vist allerede her finde passende Plads.

Steen Steensen Blicher.
1782 - den 11. Oktober - 1882.

Hvi bølger i Dag fra Hus og Havn
saa mangt et Dannebrogsflag?
Steen Blichers Minde at hædre,
det er hans Hundredaars Dag.
Aldrig hos os forglemmes skal
hans hjemlig tonende Sang,
den Hedelærken ham lærte
alt paa hans enlige Gang.

Store Vidder for Skjaldens Syn
sig bredte, ihvor han gik,
af Himlens Lys derover
det hele sin Klarhed fik.
Vidt han saa over Danmarks Vang
alt fra sin liden Tue,
Kærlighed til vort Folk især
tændte hans Blik i Lue.
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Klang af Ossians Harpeleg
toned’ i Blichers Sang,
Fædrenes Daad han priste,
var Tiden ham selv end trang.
Ej han sigted’ i Luften ud,
naar Vildtet krydsed’ hans Vej,
tog han Sigte paa Folkets Tarv,
hans Øje svigted’ ham ej.

Derom vidner ved Søens Dyb
skovrandede brune Høj,
hvor til Tusinder — Danmarks Pris
i Sang fra hans Læbe fløj.
Folkelig var han i al sin Id,
og saa var hans Kjole skaaren,
ej til Flitter og ej til Stads,
det var ham i Kødet baaren.

Derfor gik han i Bondens Hus
hjemmevant ud og ind,
fandt bag Kofte og barket Hud
det ærlige danske Sind.
Derfor det ærlige jydske Liv
blev ham en Saga skøn,
Alvors Rend slog han Gammen paa,
det fryder os end i Løn.

Lærken synger,
over den brune
Jyllands Sanger
sin liden fattige

som hun er van,
Hede,
har længst forladt
Rede.

Hæs nu skriger saa mangen Fugl
over vor skønne Vang,
end dog toner i Danskens Bryst
hans dejlige Foraarssang.
Gud ske Lov for den Sanger god,
som gjorde os Heden skøn!
Ære være hans Minde,
den ædle Danmarks Søn!
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Fader tog i Eftersommeren 1855 Philosophicum med 1 ug og
2 mg. Han omtaler sine 2 philosophiske Professorer saaledes:
„Sibbern havde jeg alt gennem Gabrielis Breve faaet et
udmærket Indtryk af som en fin Pædagog, en alvorlig Søger
efter Sandhed og et kærligt Menneske; jeg hørte ham derfor
med store Forventninger og blev heller ikke skuffet. Der var
overfor Tilhørerne noget tillidsfuldt ved hans Foredrags kantede
Form, og han talte altid, som om han sad mellem Venner, og
det tiltalte mig i høj Grad."
„Rasmus Nielsens Forelæsninger til Orientering i den
nyere Philosophi, i hvilken Schelling og Hegel den Gang
var Forgrundsfigurer, var fængslende ved sit sprudlende Liv,
der lyste — ikke ved en klar og rolig Flamme — men med
geniale Straaleglimt, ikke mindre fra hans ildfulde Blik end
gennem hans vingede Ord.“
„Det var en Nydelse at sidde og høre ham, men vanskeligt
at sammendrage disse Forelæsninger til Nedskrivning, thi det
var i det hele et legemløst Eksamensstof, saa det aandelige deri
let smuttede fra én og tog Bolig i Luften som et glimrende
Fatamorgana."
I Rusaaret hørte Fader kun faa theologiske Forelæsninger,
men han giver allerede her en kort Karakteristik af de theolo
giske Professorer.
„Scharlings Eksegese savnede personlig Autoritet, han præ
senterede os kun for de forskellige Tydninger til frit Valg. De
Unge trænger imidlertid til at høre en Mand sige: „Saaledes er
det." — Heller aldrig hørte vi et varmende Ord, som søgte vore
Hjerter. Men saaledes bør Herrens og Apostlenes Ord ikke
bruges; man faar en Følelse af, at deres Ord er kun Lig, der
anatomeres.“
„Hagen dikterede sine Forelæsninger, men der var ikke
noget udover det almindelige, uagtet han havde Sans for det
komiske ved adskillige kirkehistoriske Fremtoninger."
„Bornemann var aldeles uklar og uforstaaelig. L. Balslev,
en theol. Studerende, som senere blev min Ven, skrev en „Over
sættelse" af Bornemanns Ethik, — den nøjedes vi med."
„Hermansen, den jydske Bondesøn og grundige lærde
Theolog,'gennemgik for os Salmerne og Profeterne i gi. Testa*
mente, men saaledes at det hele blev et sprogligt og bibelkritisk
Pindehuggeri, der lod os uberørt af den Aand, der havde lagt
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Ordene paa Læberne a£ de hellige Guds Mænd. Vi savnede, naar
vi blev Kandidater, et Indblik i og Overblik over det gi. Testa
mente, noget vi senere som Præster havde den Glæde at erhverve
os ved flittig Læsning i Bøgernes Bog. Derimod var Hermansen
en udmærket Vejleder ved Skriveøvelserne, da han var dygtig
i alle Fag og havde alt paa rede Haand.“
„Clausen, en smuk gi. Mand, hvem jeg forud havde hørt
saa meget godt om som dansk Mand, var jo begyndt i Faderens,
Stiftsprovst Clausens Fodspor som Rationalist, og han var den
Gang endnu ikke naaet saa vidt, som Tilfældet blev senere, da
han skrev „Det evangeliske Kirkelivs Fremtid"."
„Der var noget saa fint over hans Skikkelse og Færd, saa man
uvilkaarlig fik Ærbødighed for ham."
„Naar han i sin Tale berørte Tro og Skrift, — Ord og Sakra
mente, dog uden at nævne Grundtvigs Navn, kunde Blodet
stige ham op i Kinderne, skønt hans Forelæsning bevarede sin
harmoniske Ro." —
Efter denne Gennemgang af Universitetslærerne forstaar man,
at Fader for sin personlige Udvikling havde mest Udbytte af
Omgangen med jævnaldrende Kammerater.
Vi har allerede hørt, at han fra Aarhus medbragte Vennerne
Bay, Nyrop og Fjord, nu blev Kredsen forøget med en hel
Del flere.
„Julius Schousboe, Søn af Sognepræst S. i Oddense,
meddelte mig, at en Kreds af Russer ønskede at danne en For
ening til Drøftelse af æstetiske Spørgsmaal med Bedømmelse af
nyudkomne Bøger, Opøvelse i at holde Foredrag, skrive Digte
og desk"
„Dette tiltalte mig meget, og Foreningen „Æsteticum" blev
hurtigt dannet, med Mødedage 2 Gange om Maaneden. Forenin
gen blev paa Forhaand tidsbegrænset til kun at vare Rusaaret
ud." —
„De fleste Møder holdtes hos mig, der havde det rummeligste
Værelse."
Kredsen kom til at bestaa af følgende:
Cajus Brandt, stud, jur., fra Elkjær.
Nicol. Bruun, stud, jur., fra Ryberg ved Ringkøbing.
L. Bud de, stud, mag., Præstesøn fra Jylland.
Beckmann, stud, theol., Præstesøn fra Hald.
Reimann, stud, theol., Murermestersøn fra Sakskøbing.
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Ludvig Schrøder, stud, theol., Skovridersøn fra Lolland.
Monrad, stud, theol., Præstesøn fra Marvede.
Schousboe, stud, theol., og altsaa Fader.
„Vi havde mange fornøjelige Aftener sammen. Det hele kunde
jo kun være umodent, men vi prøvede vore Kræfter, lukkede
vore Hjerter op for hverandre og sleb vore Tanker indbyrdes
mod hinanden, hvilket er gavnligt i enhver Alder.“
„Der var flere Dygtigheder i Kredsen.
Budde var, som det ogsaa senere stadfæstede sig, digterisk
begavet, og dertil meget elskværdig.
„Monrad var den fødte Dialektiker, meget paavirket af
Søren Kierkegaard.
Schousboe havde et rigt Lune, men i Grunden et tungt
Sind, der i Møderne kun mærkedes som en dunkel Grund, over
hvilken Lysstraalerne virkede desmere oplivende, han var os
alle meget kær.
Bruun særdeles tiltalende, en fin og ren Natur.
Ludvig Schrøder manglede jo ikke Evner, men han vur
derede dem selv for højt, hans Foredrag var kedelige, efter
Sigende vedblev de at være det, ogsaa i Askov.“
Man faar et forfærdende Indtryk af Tuberkulosens Rasen
indenfor hine Tiders studerende Ungdom ved at høre, at af
Faders Venner døde: Balslev, Nyrop, Fjord, Bay, Beckmann,
Monrad, Branth, Bruun og Schousboe, enten som Studerende
eller som ganske unge Mænd, medens Fader, der tilsyneladende
var den haardest angrebne, havde saa stor Modstandsevne, saa
han blev en gammel Mand.
Foruden ovennævnte omgikkes Fader 3 Fætre: stud, theol.
Henrik Møller-Holst fra Magleby, stud, theol. Andreas
Borch fra Kolding og Janus Borch fra Vejle, der senere
levede som Købmand i Leeds.
I Efteraaret 1855 traf Fader for første Gang sin Fætter, den
senere landskendte Landøkonom Erhard Møller-Holst, der
da lige var hjemkommen fra et fleraarigt Studieophold i Udlandet.
Dette Møde blev Indledning til afgørende Begivenheder i hans
Liv.

Det vil erindres fra Afsnittet Boller, at Godsforvalter Erhard
Borchs ældste Datter, Elise, i 1823 blev gift med Pastor
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Christen Møller-Holst, og denne var nu havnet som Sog
nepræst for Magleby-Holtug Menigheder paa Stevns.
Der var i Ægteskabet født 9 Sønner og 7 Døtre, men de to
store Flokke Søskendebørn — henholdsvis paa Skjern og i Mag
leby — havde gennem en Menneskealder ikke haft Berøring med
hinanden. Det blev Fader, som kom til at knytte Traaden, idet
han i Paasken 1856 sammen med Fætteren aflagde det første Besøg
i Magleby. — Han skildrer Fasteren som en smuk, venlig, ældre
Præstekone, og Onklen, Pastor
Christen Møller-Holst, som en
meget smuk, livlig og meget be
gavet Mand.
Pastor Møller-Holsts Fader,
Professor Christen Morten
sen Møller-Holst, var Søn af
Bagermester Morten Mølleri
Ribe, men var bleven adopteret
af Præsten Peter Nikolay
Holst, hvorefter han fik Nav
net Christen Mortensen
Møller-Holst. Han blev Pro
fessor og Sognepræst, først i Sorø,
siden i Randers, hvor han døde
Professorinde Sophie Amalie Møllerdlolst,
1803. — Han var gift med So
f. Trojel, 1758-1822.
phie Amalie Trojel, f. 1758,
RandlevsBørnenes Oldemor.
d. 1822.
Adoptivfaderen, Pastor Holst, havde en noget krank Skæbne.
Han blev anklaget for Særmeninger i religiøse Spørgsmaal, og
Autoriteterne ønskede ham indespærret, men Christian d. 6.
lod ham kalde og fandt ikke hans Særmeninger særlig slemme,
saa han slap med at blive udvist af Riget med Anbefaling til
Kongens Ven, Grev Stolberg Werningerode. Senere fik
han Tilladelse til at vende tilbage med Bosættelsespligt i
Ribe, hvor han endte sine Dage som Skoleholder.
Af Faders udførlige Skildring af Hjemmet i Magleby skal
her anføres nogle Uddrag:
„I det uanselige, gamle, straatækte Bindingsværkshus med
tynde Vægge og en saare mangelfuld Bolig, som dog var om
sluttet af en stor og yndig Have, fik jeg straks ved min første
Indtræden Indtryk af et ægte Hjem.“
2
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„Dette Hjem rummede mange, men de var alle forenede i en
stærk og trofast Kærlighed paa den evige faste Grund. Der var
Liv og Friskhed, Aabenhed og Jævnhed i Samlivet mellem For
ældre og Børn og mellem disse indbyrdes/'
„Sorg havde de prøvet! Den ældste Søn, cand. theol. Christen
M.-H., var som Lieutnant falden i Slaget ved Fredericia, og
kun for ¥> Aar siden var en kær, ung Søn, stud, theol. Henrik
M.-H., død af Brystsyge. Saadanne Sorger gaar ikke sporløst
hen over en Familie! De dræber ikke Glæden, men lutrer den,
Latteren dæmpes, selv om Saarene læges, og der vindes en
dybere Forstaaelse af Livets rette Værdier/1
„Nu fik denne Familie 5 Aars Hvile, og i denne Hviletid fik
jeg Lov at leve mig sammen med den.
Da tog Herren atter for Alvor fat, og i hvert af de følgende
6 Aar brast et Led i den lange Kæde. Da lærer man at sande
Baggesens Ord: „Jeg elsker Smil og Taarer, men hverken Latter
eller Graad."
Hertil kan yderligere føjes, at Fader straks kom i Søskende
forhold til „Maglebyerne", som han Livet igennem holdt af som
af sine egne Brødre. Haardt prøvede gennem Sygdom og Døds
fald var „Maglebyerne“ bleven et mere stilfærdigt Folkefærd end
Uddrag a£
MøllersHolsternes Stamtavle.
Morten Moller, g/m. Dorthea Ibsdatter.
Bagermester i Ribe.

Uddrag af
Trojelernes Stamtavle.
Frants Trojel, g. m. Anna Pedersdatter Tejste.
Købmand i Nyborg.

I
Professor Christen
Sofie Amalie Trojel
Mortensen M.«H.
f. 1758, d. 1822.
f. 1750, g. 1780, d. 1803.
Præst i Sorø 1779,
Provst, ‘ Præst i Rans
ders 1797.
Christen M.«H., g. 24. Sept. 1823 med
f. 25. April 1798,
Elise Marie Borch,
Lærer i Horsens fra f. 16. April 1800 paa
1819 til 1821. Adj. i Frijsenborg, d. 15.
Nyborg 1823. Sogne« Sept. 1866 i Roskilde,
præst i Bredstrup 1827
do. i Mejbølle 1829
do. i Errindlev 1832
MaglebysHoltug 1848
d. 2. Maj 1862 og
begravet i Magleby.

Thomas Frantsen T.
f. i Nyborg 1636.
Præst i Himmelev 1665,
gift 1667, d. 1702.

Maren Hansd. Schade
f. 1644, d. 1677.
Datter af Rektor Hans
Pedersen, Kallundborg.

Margrethe Hansd. Borch,
Datter af Mag.* Hans
Thomsen Borch, Hved«
strup Fløng, og Hustru,
Anna Elisabeth Saur, Dat«
ter af Kongens Brygger.
Blev 16. Juli 1725 afsat og dømt til Døden for Løgn
og Intriger under Svenskekrigen, men benaadet med
livsvarigt Fængsel paa Munkholm. Død 1738.eller 40.

Hans Thomsen T.
f. 1674, g. 1700.
Præst i Himmelev 1702,
ved Vor Frelsers Kirke i
Kbhvn. 1714.

Thomas Hansen T.
f. 1702, g. 1733, d. 1769.
Kapellan i Slangerup. Spr.
i Povelsker 1732. Præst i
Vissenbjerg paa Fyn 1739.

Elisabeth Jørgensd.
Ancker, Datter af Jørgen
P. Ancher og Johanne
Kofoed.

I
Sophie Amalie Marie T., gift med Professor Christen
Mortensen MøllersHolst.
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Frivillig, cand. theol. Christen Møller?Holst.
Faldt i Slaget ved Fredericia 1849
som Lieutenant.

Frivillig, Maskintekniker Niels Sofus Mollers
Holst. Faldt i Slaget ved Overse 1864
som Lieutenant.

de kraftige, livsglade Skjern-Drenge, maaske ogsaa mere kultur
prægede. Og Fader, som selv i sin Ungdom havde gennemgaaet
saa meget alvorligt, følte sig stærkt draget mod dem.
Vi af den yngre Generation underskriver i et og alt Faders
Billede af „Maglebyerne“, og vi fandt ikke senere i Livet noget
Sidestykke til denne Søskendefloks indbyrdes Kærlighed, som
bevirkede, at man holdt sammen saavel i gode som i onde Dage,
omgikkes hinanden med Finfølelse og dømte hverandre saa
mildt, at al virkelig Kritik blev udelukket.
„Dagene i denne Paaskeferie svandt som Timer, ikke at undres
over, da jeg ikke havde været indenfor Døren mange Timer, før
mit hidtil af Forelskelse aldeles uforstyrrede Hjerte helt og
holdent var fanget af den tyveaarige lille Datter, Anna."
Hendes friske, livsglade Sind og Væsen, forenet med en ægte
Jomfruelighed i Tale og Færd, indtog mig ganske for hende.“
„Jeg var tryg i Følelsen af at have fundet hende, — naar jeg
nu blot engang maatte opleve at vinde hende.“
2*
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„En af mine første Opgaver i København havde været at finde
en Kirke, hvor jeg kunde føle mig hjemme."
„Paa Forhaand havde jeg glædet mig til at høre Grundtvig,
og jeg indfandt mig derfor snart i Vartov."
„Nu var det saa uheldigt, at der paa den Tid var en stærk
Opposition oppe mod Ministeriet Ørsted. Grundtvig var
stærkt optaget af den, og den lød kraftigt gennem hans Prædi
ken. Det var en politisk Prædiken, og jeg blev kraftigt
frastødt af den."
„Kort efter forsøgte jeg igen, fordi Sangen i Vartov var saa
skøn, men den anden Prædiken stod ikke tilbage for den første
i Heftighed og ren politisk Tendens. Saa besluttede jeg at søge
andet Steds hen, og Biædel i Garnisons Kirke blev min
Præst, medens jeg ogsaa hørte P. Fenger, Lange og Biskop
Martensen."
„Jeg har siden set det som en god Styrelse, at jeg blev ledet
uden om Vartov." Der var i mig Stof nok til at blive en rigtig
Grundtvigianer, hvad min Regenskammerat Otto Jakobsen en
Gang ytrede. Men ved at se, hvorledes Personligheden kan
udviskes ved at indtage et decideret Parti-Stade, enten det er i
Politik eller i kirkelig Henseende, har jeg følt mig vel ved at
være noget paa Afstand fra den grundtvigske Kreds, som saadan, skønt jeg har lært at takke Grundtvig for, hvad han har
ydet Menigheden og hver enkelt Troende, især til det nye Livs
Bekræftelse og Fremvækst."
Ovenstaaende er saa rigtig set. Vi ved, at Fader Livet igennem
i Virkeligheden led af ulykkelig Kærlighed til Grundtvigianismen,
medens han samtidig kraftigt frastødtes af det, han kaldte „N ygrundtvigianismens Udskejelser".
I Eftersommeren 1856 kørte Bedstefader fra Skjern i egen Vogn
den lange Vej til Stevns for at besøge Søsteren Elise Møller-Holst,
som han ikke havde set siden hendes Bryllup i 1823, altsaa en
Adskillelse paa 33 Aar. Fader havde den Glæde at overvære det
hjertelige Gensyn.

VED DØDENS PORT

Aarene 1857 og 58 blev i flere Henseender meget betydnings
fulde og alvorlige for Fader.
„Jeg kom syg til København efter endt Juleferie — 1856-57 —
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og blev af Regenslægen, Dr. Warncke, beordret indlagt paa
Frederiks Hospital, saa jeg naaede ikke i denne Omgang
at flytte ind paa Regensen, som jeg havde faaet.“
„En af de første Dage i Februar 1857 blev jeg indlagt paa en
Stue med 8 Senge, og her tilbragte jeg et halvt Aar. Selskabet
var meget forskelligartet, saavel hvad Stilling som Dannelse og
Nationalitet angik. Repræsenteret var svensk, russisk, fransk,
tysk og dansk Nationalitet/4
„Stuekonen, Md. Gertsen, satte mig den allerførste Dag ind i
Situationen: „Et pænt Lig gav 1 Specie for at blive klædt/4 og
den svenske Student Borgstrøm, som allerede havde ligget der
et halvt Aar, havde ikke saa meget som givet hende en Komedie
billet.44 Jeg vidste derefter, hvad jeg havde at rette mig efter,
baade i Liv og i Død.44
„Mange pudsige Scener mindes jeg, som nok kunde korte et
ungt Menneske noget af den lange Tid, men ogsaa pinlige Ting.
Det manglede ikke paa Sladder, Raahed og Flirt.44
„Min Sygdom var Betændelse (Tuberkulose) i Knæleddet, og
jeg blev derfor straks, efter den Tids Behandling, forsynet med
2 Brandsaar, som ikke hjalp Knæet det mindste, Saarene for
drede, at Tæppet holdtes oppe af Træbuer, hvilket atter voldte,
at jeg frøs som en Hund og blev helt syg.44
„Da Halvaaret var gaaet, blev jeg udskrevet, som det hed, for
at samle Kræfter paa Landet, men i Virkeligheden for at dø i
Hjemmet. Paa Krykker rejste jeg til Skjern over Aarhus, hvor
min Barndomslæge, Dr. Weis, erklærede, at Benet burde have
været amputeret, men at det nu var for sent.44
„Paa Skjern gik jeg saa i dette Efteraar og svandt hen trods
al kærlig Omhu og Pleje. Selv skønnede jeg heller ikke rettere,
end at jeg gled ind i Dødens Skygge. Jeg beredte mig paa snart
at skulle dø og tog Bestemmelse om Fordeling af de faa Ting,
jeg kunde kalde mine. Det var meget vemodigt for mig, at den
Lykke, hvorom jeg havde drømt, nu syntes kun at skulle for
blive en Drøm. Jeg holdt den fast forvaret i mit Hjerte.44
„Man vidste paa Skjern, at der i Nimtofte levede en Lærer
Holm, der. som noget helt nyt, praktiserede Homøopathi. Han
var meget anset paa sin Egn, men i dannede Kredse regnede
man selvfølgelig hans Virksomhed for Humbug at være.44
„Imidlertid blev min Tilstand saa haabløs, saa jeg bad Fader,
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som sidste Redningsforsøg, køre mig til Nimtofte, hvilket omgaaende skete.“
Da denne betydningsfulde og dramatiske Rejse blev Faders
store Oplevelse, skal der her dvæles udførligere ved den.
„Paa aaben Vogn kørte Fader og jeg til Nimtofte over Randers,
hvor der af Hensyn til mit Helbred maatte overnattes. Næste
Dag fortsattes, sidste Halvdel af Rejsen i øsende Regn, saa jeg
ankom til Nimtofte vaad og kold. Jeg gjorde da ogsaa et sølle
Indtryk paa Holm, saa han erklærede, at skulde han gøre noget
for mig, maatte jeg blive i hans Nærhed. Det var jo Tæring,
men da min Mave endnu var i Orden, haabede han, at der
kunde være noget at udrette.“
„Holm gjorde et særdeles godt Indtryk, han var en alvorlig
og ærlig Mand, aldeles ikke nogen Humbugsmager, og han op
muntrede mig venligt og bad mig ikke opgive Haabet om Hel
bredelse.“
„Jeg maatte skrive en Beretning om min Sygdoms Udvikling
paa tysk til Dr. Lutze i Anhalt-Köthen, som dengang var
Homøopathiens Førstemand i Tyskland/4
„Nu gjaldt det altsaa om at faa mig indkvarteret i Nærheden,
og Tanken faldt da naturligt paa Hovedgaarden Vedø, som
kun laa en halv Mil fra Nimtofte, og som ejedes af Anker
Jørgen Secher, som hverken Fader eller jeg kendte det mind
ste til, uagtet han var en Fætter til Onkel Secher i Aarhus. Den
19. December om Aftenen naaedes saa Vedø.“
„Det var ikke fornøjeligt at komme som Gæst med mit Ud
seende, paa Krykker og uden Stemme. Fremmede for alle brød
vi ind i en stor Husstand: Godsejer Secher og hans Fader,
Assessor Secher, med 2 ugifte Døtre, Marie og Kir
stine, Fru Line Secher, Datter af fhv. Møller i Nimtofte,
Knudsen, samt 5 Børn fra 5 til 12 Aar.“
„Jeg blev straks anbragt i Gæstekammersengen, og Familien
var ikke sen til at tilbyde mig at blive paa Vedø. En storstilet
Gæstfrihed, som jeg har været taknemmelig for hele mit lange
efterfølgende Liv“.
„Medicinen fra Köthen kom. Holm havde allerede forud givet
mig Mage til den. Den udmærkede Diæt overholdtes nøje, og
der blev ikke sparet paa alt, hvad der kunde styrke og nære.“
„Fru Secher var straks saa god og venlig mod mig, som om
hun havde været min egen Moder. Trods al Juletravlhed havde
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hun god Tid til at sidde og samtale med mig. Hun viste sig
ganske at svare til „Tante Grethe Secher“s jævnlig hørte Ud
brud, naar Fru Secher, Vedø, nævnedes: „Aa, den rare Tante
Line". Ja, hun var rar, ogsaa i den latinske og derfor ældre
danske Betydning af Ordet „s j ælden".“
„Kuren viste sig at være heldig! Da jeg kom, var jeg svag
mælet, — en Maaned efter kunde jeg synge. Det var, som om
alt ondt fra mit Legeme søgte til Knæet. Dette svulmede op og
naaede bogstavelig 1 Alen i Omkreds, forinden der omsider gik
Hul, og Masser af Vand og Pus flød ud. Mit Almenbefindende
blev derefter normalt, men det maatte støttes af Krykker."
„Medens denne glædelige Bedring lyste op i et afsides Gæste
kammer, hjemsøgtes Familien af en ondartet Skarlagens
feber, af hvilken alle Børnene, „Tante Stine", mange af Tjene
stefolkene samt Kusken, Niels Kars Familie, blev angreben. Fru
Secher maatte staa tidlig op om Morgenen for at beskikke sit
Hus og lave Mad til Syge og Sunde. Hun bar den selv til
Kuskens. Hun var kort sagt i Arbejde fra Morgen til Aften,
og om Natten blev hun idelig forstyrret af de syge Børn, af
hvilke hendes Øjesten, en sød lille 8-Aars Pige, Adonia, døde.
Det bedrøvede mig meget under saadanne Forhold at skulle
forøge det Tryk, der hvilede over hende og alle de andre, med
min Sygdoms Byrde. Men ytrede jeg et Ord herom, forsikrede
hun, at det var hende en Hvile at sidde og tale med mig, — jeg
maatte ikke frygte for, at jeg skulde være i Vejen o. s. v. Ja,
hun var god og rar!"
„I Løbet af Februar samledes Familiens Rekonvalescenter atter
i Dagligstuen, og med dem ogsaa jeg paa Krykker."
„Den 7. Marts 1858 — Fru Sechers Fødselsdag — blev bestemt
til min Hjemrejse. Hun havde Slægt baade i Grenaa og i Om
egnen, og de kunde ikke trænge til mig, men vel til Gæste
værelset."
„Det var en smuk, vinterlig Morgen med Solskin over et tyndt
Snelag, da jeg i halvlukket Vogn begyndte den frydefulde Rejse,
ledsaget af min trofaste Plejemor. Vi kørte til GI. Estrup Kro,
hvor jeg blev modtaget af min rigtige Moder, som, da vi skiltes
i December, ikke havde tænkt at skulle se mig mere."
„Nu blev der paa Skjern samlet Kræfter, og da Krykkerne var
kastede, og Sommersolen skinnede varmt over det kære Hjem
i Granernes Ly, mødtes mine to Plejemodre, Fru Secher,
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Vedø, og Fru Secher, Aarhus, paa Skjern til nogle glade
Dages Samliv med mine Forældre.“
„Den 7. Marts blev siden gennem hele mit Liv en
Hjertets Helligdag, og indtil 1907 kunde jeg have den
Glæde paa denne Dag at sende min kære, gamle Plejemoder,
der boede som Enke i Aarhus, min Hilsen og min Tak i bunden
eller ubunden Stil."
Her meddeler vi nogle Vers, Fader skrev til hendes 80-Aars
Fødselsdag 1901. Versene tolker Børnenes Tak til deres Moder.
Melodi: Vinteren rasat ut blandt vore Fjællar.

Mor, de sige, du er bleven gammel,
otti Aar alt sank i Tidens Strøm.
Vi, som sad hos dig paa Barneskammel,
undres paa, om ej det er en Drøm.
End dit Øje skyder Straaler varme,
i din Røst en liflig Velklang bor,
og til Hvilen sød i dine Arme
længes vi fra Øst og Syd og Nord.
Lille Mor! I Kærlighedens Rige
„gammel" kun betyder „evig kær",
og de mange Aar vil ikkun sige,
at Begyndelsen er evig nær.
Lad dem tørre Kolind Sund! Dets Vande
glide aldrig bort fra Vedø Strand.
Lad dem tælle Rynker i din Pande!
den er skær og glat som Himlens Rand.

Kære, lille Mor, nu skal du tage
Takken, som os dybt i Hjertet bor.
Tak for Solskin over Barnedage
i vort første Paradis paa Jord.
Tak for vaagne Nætters Taal og Møde,
Tak for Julefryd i Hjemmets Læ.
Tak for hvert et Sting, der skulde bøde
paa en flænget Bag, et hullet Knæ!

Tak for hver en taaredugget Tanke
og for hver en Hjertets stille Bøn,
hvormed du, naar bort vi maatte vanke,
fulgte med og støtted’ os i Løn.
Tak, fordi du end vil Foden flytte
rundt til dem, din Længsel stunder til!
Tak, om du dig fast til os vil støtte,
naar din Fod paa Vejen vakle vil!
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Kære, lille Mor, du hvile
trygt og stille i vor Kærlighed,
selv om du, mens Livets Timer ile,
dig en bedre Trøst og Hvile ved!
Nu vi flette vore Hænder alle
til en Guldstol, som dig bære skal,
indtil Himmeriges Klokker kalde,
og dig Engle bær’ til Himlens Sal.
Fru Line Secher døde i 1907 — 86 Aar gammel.

BISKOP OTTO LAUB

Endnu en stor Oplevelse ventede der Fader i hint for ham
saa mærkelige Aar.
Overfor sine Børn omtalte han aldrig de Sjælekampe eller de
kristelige og aandelige Brydninger, han i sine unge Dage havde
været ude for. Saa meget ved vi dog bestemt, at to Mænd har
haft afgørende Indflydelse paa hans kristelige Ud
vikling, — Skolekammeraten og Ungdomsvennen
Axel Bay og Biskop Otto Laub i Viborg.
I de Sommermaaneder, hvor Fader søgte Rekreation paa Skjern
efter Vedø^Opholdet, saa og hørte han for første Gang Biskop
Laub i Skjern Kirke ved en
Bispevisitats d. 16. Juni 1858, —
en Dag, der Livet igennem for
blev Fader uforglemmelig.
Utvivlsomt førte dette
Møde til et aandeligt Gen
nembrud, og han betragte
de fra da af Laub som sin
aandelige Fader.
I en Række kønne Vers skil
drer Fader det Indtryk, Laub
havde gjort paa ham, og han
hæfter sig særlig ved den enestaaende Harmoni, der var over
Biskoppens Personlighed og Tale,
og som gjorde ham til et fint,
aandspræget Menneske af ual
mindelige Dimensioner.
Biskop Otto Laub, Viborg.
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Af Versene gengives her kun eet:
Da sluttet var den hele Kirkefærd,
og stille hjem jeg gik som alle andre,
Guds Riges Fred var traadt mit Hjerte nær.
Dog maatte jeg i lønlig Uro vandre,
jeg havde hørt og set som aldrig før
og følt mig stillet for „Den aabne Dør“.
Nu gjaldt det om at faa det Liv i Eje,
som lyste over alle Talens Veje.
Senere blev Fader gennem en Aarrække Præst i Viborg Stift
under Laub, og der udviklede sig et inderligt Venskab mellem
de to Mænd, og Forholdet blev „som en Søns til en kær
Fader“.
I Biskop Laubs udgivne Breve findes der 6 Breve til en ung
Præst i Viborg Stift, de var til Fader.
Da Sommerferien 1858 blev naaet, var Faders Trængselstid
forbi. Efter i 1% Aar at have staaet foran Dødens Port, og efter
sit Møde med Biskop Laub, var Fader modnet til Mand
og til den kristne Personlighed, vi senere lærte at
kende.

DE SIDSTE STUDIEAAR
Paa Vej til København for at genoptage Studierne tilbragte
Fader Sommerferien i Magleby Præstegaard. Om Rejsen dertil
skriver han: „Kusine Anna havde gjort et længere Besøg i
Taarnby paa Amager hos Wøldikes, og det blev da fra Magleby
indrettet saaledes, at vi, kommende fra hver sin Side, skulde
mødes ved Borup Station, hvor Onkels Vogn saa hentede os.“
„Det var en lykkelig Begyndelse paa Sommerferien, — en af
de glædeligste Dage i mit Liv.“
„Vel fo’r vi ikke hinanden i Favnen, men vi lyste hinanden
i Møde og var begge jublende glade. Jeg kan ikke tænke mig
andet, end at der har staaet Solglans ud af den Vogn, hvor den
kom frem. Vi saa ikke efter noget paa denne Rejse, vi saa paa
hinanden, lo og snakkede og undrede os over, at vi virkelig saa
hinanden igen, og jeg fik en glædelig Forvisning om, at det kun
kostede et Ord, saa var hun min. Og dog holdt jeg Ordet til
bage. Jeg var jo ikke noget at forlove mig med. En 4-Aars Stu-
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Anna MøllersHolst og Christen Frausing Borch som forlovede.

dent, som nu skulde begynde sit .Studium saa godt som forfra.
Ogsaa maatte jeg have større Vished for, at jeg nu virkelig var
saa rask, at jeg turde haabe paa en Fremtid."
„Da de mange Sommergæster var rejste, prædikede jeg første
Gang — 12. S. efter T. — i Magleby Kirke, naturligvis ungt og
umodent, men dog oprigtigt og glad i Troen paa den levende
Gud og Frelser, som havde udrevet mig af Dødens Strube og
ladet mig smage, at „Han er god, og hans Miskundhed varer
evindelig."
„I Efteraaret 1858 flyttede jeg ind paa Regensen. Nu skulde
jeg begynde mine Studier, medens mine Samtidige var over
Halvdelen til Maalet.
Saa spændte jeg for Alvor for! Længsel efter en Ger
ning ude i Livet drog mig stærkt. Jeg foresatte mig at ende mit
Studium i den kortest mulige Tid, blot sikrende mig mod at
overgaa Skam ved Eksamensbordet. For ikke at afbryde den
forcerede Læsning tingede jeg mig Middagsmad hos Portneren.
Min Hjerne er sund og normal, og jeg har aldrig haft Hoved
pine, den holdt ogsaa godt ud, og i 2% Aar var den vovede
Eksamenslæsning fuldendt, saa jeg i December 1860 kunde ind
melde mig til Embedseksamen."
„I Sommerferien 1859 fik jeg Tid til at besøge Magleby. Den
indre Spænding var bleven uudholdelig."
„Der var mange Sommergæster i Præstegaarden, og Søndag
den 14. August stod jeg derfor op Kl. 6 og traf „rette Ved95

Faders kæreste Ungdomsvenner: Præsterne Axel Bay og Markus Dam.

kommende" i Havestuen, og vi blev derefter forlovede
under en Rundtur i Haven."

En Tid havde Fader som Kontubernal paa Regensen stud,
jur. Georg Sørensen, „Runde Sørensen" eller blot
„Runde". De blev meget gode Venner. Efter mange, mange
Aars Forløb mødtes de atter til stor gensidig Glæde i Præstegaarden. Da var „Runde" afgaaet Dommer fra Rødby og Etatsraad.
Hans sidste Kontubernal blev Markus Dam, Lærersøn fra
Bornholm, som studerede Theologi. Gennem mange Aar forblev
han og Fader meget nære og kære Venner, og vi erindrer Familien
Dam fra utallige Besøg. Dam blev gift med Augusta Thom
sen, Farverdatter fra Storeheddinge. Dam var Grundtvigianer og
en meget anset Præst, først i Rønnebæk, senere i Thisted, hvor
han døde 1896. Fader holdt Mindetalen i Thisted Kirke.
Trods al Travlhed levede Fader en Del med i Studenterlivet
paa Regensen, han spillede en Torsdags-l’Hombre og var Med
lem af en mindre theologisk Forening, ogsaa fortæller Bokken96

heuser, at Fader spillede med i flere Komedier, og at han var
almindelig afholdt af alle paa Regensen.
Af Kammeraterne nævner Fader: Bokkenheuser, Bestyrer
for Efterslægten, Nicolaj Jakobsen, død som ung Præst i
Viborg Stift, A a gaa rd, død som gammel Præst i Glud,
L. Koch, Provst i Glostrup, Biskop Balslevs 2 Sønner, Johan
nes og Laurits, Harald Petersen, senere Præst i Kværn
drup, Theodor Møller, Harald Ostenfeld, senest Præst
i Skibby, Fader til Biskop O., Chr. Leth og Christian
Bredsdorf samt Axel Bay. Af disse kom Fader i nært Ven
skabsforhold til L. Balslev, som døde i Hjemmet i Ribe i 1861,
til det sidste førende stadig Brevveksling med Fader. Venskabet
mellem Ostenfeld og Fader holdt gennem et langt Liv.
I denne Periode skrev Fader mange Sange, dels Lejligheds
sange til Kammerater og Slægtninge, dels aandelige Sange og
Sange til Hjemmet.
Julen 1860 tilbragte Fader paa Regensen, da han var midt i
Eksamenstiden. Hans skriftlige Eksamen stod i confinium 3:
grænsende til Laud, og kunde let hæves dertil, „hvad jeg ikke
gjorde mig Haab om, da jeg mærkede, at min Hukommelse ikke
havde den sædvanlige Styrke.“
Den 20. Januar fik Fader sit Haud I, og samme Dag gjorde
Fætteren Erhard Møller-Holst Kandidatgilde for ham.
„Ved Eksamen førte cand. theol. Skat Rørdam, den senere
Biskop, Eksamensprotokollen. Da jeg gik, fulgte Rørdam efter
og tilbød mig Kapellanpladsen hos sin Fader, den fortræffelige
Chr. Rørdam i Hammer. Jeg maatte sige Nej, jeg trængte til en
lang Hvile.“

RØDDING —KREJBERG
1861-65

Sommeren 1861 udhvilede Fader, dels i Magleby, dels paa

indtil han følte sig saa styrket, at han turde tage fat
IpaaSkjern,
Præstegerningen.

Han var paa det Tidspunkt 25 Aar, men saa meget yngre ud,
vel snarest som en Yngling paa 18—20, hvilket forklarer den
store Skuffelse, han nu kom til at lide i Viborg.
„Den 6. August rejste jeg til Viborg for at hilse paa Biskop
pen og hos ham forhøre, om der for Tiden i Stiftet var noget
at opnaa for mig.“
„Biskop Laub modtog mig paa sit Værelse, hvor jeg frem
førte mit Ærinde. Han maa straks være bleven meget bange for
mit ungdommelige Udseende, — tilmed i lyst Sommer-Dress.
Han var temmelig tilknappet og kom nær hen til mig, spørgende:
„Kan De prædike?" Jeg kunde have svaret, hvad jeg tænkte:
„Ikke som De", og saa kunde det maaske være endt i Skjern
Kirke og Døren saaledes maaske være bleven aabnet paa Klem.
Dog — den Vej forsmaaede jeg."
„Biskoppen mente, at det var ikke værd at haste ind i Præste
gerningen, — det kunde være godt at vente lidt for at gaa
des bedre forberedt ind deri. Det var jo sandt nok, men jeg fik
Indtryk af, at han fandt mig altfor ung, hvorfor jeg, der dog
vidste, at det var Alvor med min Vilje til at begynde, samt at
jeg havde faaet en ret alvorlig Beredelse igennem, hvad jeg
havde prøvet, blev noget urolig og ytrede, at da jeg stærkt
droges til denne Tjeneste, som det vilde falde mig svært at op
give, vilde jeg forsøge, om der maaske andetsteds kunde blive
Adgang for mig. Da svarede han: „Ja, ja, lad os nu se, her er
netop en Mand, vi kan tale lidt med om denne Sag."
Saa gik han og kom tilbage med Stiftsprovst Welding,
en stor, kraftig Mand med et prægtigt, jovialt og levende Ansigt.
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Da han af Biskoppen var bleven orienteret, opmuntrede han mig
venligt, sigende: „Der bliver nok Plads for Dem. De kan jo
begynde som uordineret Medhjælper og saa, naar det gaar godt,
modtage Ordination."
Det var jo paa en Maade det samme som Biskoppens, men
alligevel mere imødekommende."
Ovenstaaende er refereret saa udførligt, fordi vi ved, at Besø
get i Bispegaarden gik Fader meget nær og betød en af hans
Livs store Skuffelser, netop fordi han beundrede Biskoppen og
følte sig i saa stor Taknemmelighedsgæld til ham.
Situationen klarede sig imidlertid hurtigt. Gennem gi. Md.
Skovby i Løvskal erfarede Fader, at hendes Svoger, Pastor
Brock i Rødding, ønskede sig en Kapellan. En Brevveksling
førte til, at Fader foreløbig for Vinteren blev antaget som uor
dineret Medhjælper og skulde prædike første Gang 18. S. e. T.
Farvel til Hjemmet.

Farvel, du min kære, gamle Egn,
I Bakker brune og stærke,
som lukke Skovens lune Hegn
for Dalens syngende Lærke!
Farvel, I Vover, som lege Skjul
med Engens smilende Blommer,
mens bugnende Marken bølger gul
og modnes i lune Sommer!
Farvel, I Høje fra Hedenold,
som Tiden ej mægted fælde,
og du, som selv inden Grav og Vold
maa vidne om Tidens Vælde!*)

Farvel, I yndige Søer smaa
bag knejsende Bøgehøje,
hvor Møllehjulet end høres gaa,
naar „Dagen har lukt sit Øje!"
O, kunde jeg tage i Hjertet med
lidt Kraft fra Bakkernes Indre
og laane af Søens Dyb den Fred,
i hvilken Stjernerne tindre!
*) En Slotsruin.

99

Og vilde Tuen bag Vold og Grav
mig flittig skyde i Tanke,
at fastere Borg mig Herren gav
end skrøbelig Mur og Planke!
Og vilde Skovens Sangere smaa
og Aaens nynnende Bølge
mig lære paa Hjertets Streng at slaa
og Tonen ej sky at dølge!
Saa skulde jeg ile hid en Gang
med Tak for, hvad mig blev givet,
og synge min Fødestavn en Sang,
som først hørte op med Livet.

Farvel, du kære, yndige Dal!
O, skænk mig en Gang her nede
en Plads iblandt dine Sangfugles Tal
og Straa til min sidste Rede.
Det var en trist Præstegaard, han naaede frem til i Rødding.
Foruden af den gamle Præst bestod Familien kun af 2 voksne,
men unormale Børn, af hvilke Datteren stadig var sengeliggende,
medens Sønnen havde St. Veits Dans. Præstens udmærkede
Hustru var bleven begravet 8 Dage før Faders Ankomst.
„Brock var en god, gammel Mand, og vi levede fredeligt
sammen de henved 4 Aar, jeg var i Rødding, men nogen aande
lig Hjælp og Vejledning kunde han ikke yde mig.“
Forstaaeligt, at Fader under disse Forhold maatte længes efter
at tale med nogen af Menigheden, men da han var ankommen
først i Ugen, var der længe til Søndag. Dog — han hittede paa
Raad. Han gik op paa Kirkegaarden og indfangede Ringeren,
da denne havde ringet Solen ned.
„Det blev til en lang Samtale frem og tilbage mellem Kirke og
Præstegaard, og denne Samtale fornyedes hver Aften i den første
Uge/4
„Ringeren var Gaardejer Anders Christensen, altid
kaldet Anders Kirk, der ejede en lille Gaard umiddelbart ved
Kirken, og han var ikke nogen helt almindelig Ringer, men en
fortræffelig og udviklet Mand.“
Anders Kirk blev Faders bedste Ven i Rødding, og Venska
bet varede Livet ud. Anders Kirk og Hustru, Valborg, besøgte
senere Fader paa Skjern i Østervelling og i Vesterhornum.
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I denne Forbindelse passer Or
det : „Leder, saa skulle I fin
de". —
„Bortset fra Præstegaarden var
det et herligt Sted at begynde.
De kaldte paa mig, og saa var
det jo let at komme tillidsfuldt
til dem.
Saaledes var det dengang al
mindeligt i Salling, som derfor
kaldtes „Præsternes Paradis".
„Jeg kan med Sandhed sige,
at lykkeligere Præsteaar
end de 3—4 i Rødding —Krejberg har jeg ikke oplevet.
Dette vil jo ikke sige, at alt stod
i Grøde, men at Jordbunden var
god og kraftig, saa at det, der
kom frem, ikke var til at tage fejl af, — det var ærligt, kraftigt
og voksedygtigt."
„Man fik ikke idag en Ven, som man mistede imorgen. Det
var ikke dette Graat i Graat, dette
lune, forsigtige Væsen, som ellers
gøres til Jydernes Særkende. Ven
skab saavelsom Fjendskab blev
ærligt udtalt og kraftigt fastholdt.
Man vidste, hvor man havde hin
anden, og det er velgørende."
„Ligesom jeg i Rødding hur
tigt lærte mine bedste Venner at
kende, saaledes ogsaa i Krejberg
Sogn.
Gaardejer Gudike Jes
persen havde en voksen ung
Datter, som laa for Døden af
Lungetuberkulose. Hun var fast
i sin Tro, saa det var opbyggeligt
at komme til hende, hvad jeg
ofte havde Lejlighed til, da jeg
Gaardejer Gudike Jespersen og Hustru,
Krejberg.
ved Bibellæsninger staldede ind
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der. Efter endt Bibellæsning maatte jeg altid nyde et Glas Vin
og en Kage og fik da mangen fornøjelig Samtale med den friske
og frittalende Gudike og hans gode og gæstmilde Kone, Vibeke.
Ved disse Samtaler stod 3 unge Sønner mellem 17 og 22 Aar
med Hænderne paa Ryggen langs Væggen og hørte nøje efter,
hvad der blev sagt, — Søren, Niels og Jens Gudiksen —,
og de 3 er den Dag i Dag (1910) mine kære Venner."
„Det var helt morsomt under den livlige Samtale undertiden
at høre Gudike udbryde: „Nej, hør nu til ham den Kaal.“ Karl
var enhver ugift.
Da jeg senere fik en Strid med en Del i Menigheden om den
nye Salmebogs Indførelse, kunde de sige til mig: „Det raader
han ikke for, han er jo kun Præjstens Kaal.“
„En særlig stor Glæde havde jeg af at begynde Konfirmand
undervisningen, der blev saa meget virkningsfuldere, som den
her i mange Tilfælde støttedes af Hjemmene. Bibellæsninger
holdt jeg hver Uge i begge Sogne, og Skolerne var fyldte til
Trængsel. Der var stor Hørelyst. Ogsaa havde jeg den Glæde,
at mange gik ud og ind hos mig i Hjemmet. Jeg lærte tidligt,
at en Præst ikke skal være saa ivrig efter at komme omkring,
saa han aldrig er til at træffe hjemme."
„Fra Rødding traadte jeg i Forbindelse med Nabopræsterne,
hvilket førte til Møder omkring i Kirkerne for Hedninge-Missio
nen. I Almindelighed var jeg Fortælleren, medens en af de andre
prædikede."
„Meget kunde jeg ikke komme omkring, da der var stor Øm
hed for Hestene, og de unge Dyr ikke maatte „blyv svedde".
Præstens Karl erklærede saa en Aften, da det regnede (ikke
Uvejr), at det ikke var et Vejr at jage Bæsterne ud i, og Folk
maatte vente forgæves paa mig."
„Fra den Tid lejede jeg Vogn til Aftenturene."
„Da Arbejdet nu saaledes var kommen godt i Gang, skrev jeg
lidt derom til Biskop Laub og til Stiftsprovst Welding.
Jeg omtalte til den sidste vort Møde i Bispegaarden og Skuffel
sen ved af Biskoppen at have faaet en saa følelig Dæmper. Kort
efter modtog jeg fra Biskoppen det første af de mange kærlige
Breve, jeg har fra hans Haand. Dette Brev lettede en stor Sten x
fra mit Hjerte."
„Saa begyndte Forberedelserne til Ordinationen. I Lyngby ved
Grenaa tog jeg „Fløjte Eksamen,,, — Eksamen i „indbyrdes
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Undervisning-Theori og Methode“ — ren Humbug. I Viborg
Domkirke praktisk Prøve, ved hvilken Lejlighed jeg prædikede
over Rom. 1, 16. Derefter blev jeg under 20. Marts 1862 kaldet
til Kapellan for Rødding-Krejberg.“
„Ordinationen fandt Sted i Søndre-Sogns Kirke i
Viborg den 4. April. Biskoppen talte om Zachæus, jeg præ
dikede over 2. Kor. 9, 6—8. Den 6. April blev jeg indsat i
Rødding af gamle Pastor Brock, da Provst Møller i Breum
var forhindret/'
„Biskop Laub meldte sig til Visitats i Rødding Kirke den
18. Maj. Ved denne Lejlighed hørte jeg atter til min Glæde den
Røst, som siden hin Dag i Skjern Kirke var bleven mig ufor
glemmelig. Og nu traadte Biskoppen mig saa nær og oplod sit
Hjerte saa kærligt for mig, at jeg fra nu af var ganske tryg og
frimodig i Forholdet til ham.“
„Efter en langvarig Strid i Menigheden lykkedes det mig i
1863 at faa Roskilde Konvents Salmebog indført i Kir
kerne til Afløsning af den evang. kristelige. En Smedekone
demonstrerede ved med knivskarp Stemme at synge de tilsva
rende Numre af den gamle Salmebog. Hun gav dog op, da
gamle Lærer Primdal langsomt gik ned ad Kirkegulvet, seende
ud over Brillerne til begge Sider."
Et Brev fra Biskop Laub af 8. Okt. 1862, der gengives neden
for, tyder paa, at Fader ved dette Forehavende har været lidt
vel ivrig:
Kære Pastor Borch!
En for Dem gunstig Afgørelse paa Salmebogssagen vil de forhaabentlig
faa, naar jeg faar det sidste Bilag til Sagen fra Provsten. Men lov mig saa
Eet: at De ikke vil forsøge noget lignende i Rødding, eller begære min Hjælp
dertil, medmindre De er sikker paa en større Majoritet, end De denne Gang
har kunnet skaffe tilveje. Thi jeg er enig med Provsten i, at man ikke let bør
gøre noget Skridt i et Menighedsanliggende imod en stor Minoritet. Der
som Sagen ikke allerede var kommen til den Yderlighed, som Tilfældet var,
da havde jeg, som han, holdt paa, at den burde stilles i Bero. Og havde De
sat Provsten lidt mere ind i, hvad der var sket i hans Fraværelse, saa var
maaske igen han sluttelig gaaet over til min Betragtningsmaade, at en Afgø
relse nu var nødvendig. Jeg er vis paa, at De for Fremtiden vil gøre mig det
lettere at komme Dem til Hjælp; men selv, naar De løber mig for rask, er
De mig inderlig kær, og jeg
Deres oprigtige Ven

O. Laub.
3*
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Herregaarden Spottrup. Efter Fotografi fra Tresserne.

Det blev en stor Menighed, der samlede sig om den unge
Præsts Forkyndelse i Rødding og Krejberg Kirker, og Fader
fik der et stort Antal Venner for Livet.
Til de 3 Brødre Gudiksen, som alle fik Gaarde i Krejberg
Sogn, stod Fader i nært Venskabsforhold lige til sin Død, altsaa
i 50 Aar. Af andre nære Venner kan her kun nævnes Gaardejerne: Anders Kirk, Rødding, Chr. Nygaard i Ejstrup,
den meget betydelige Mand Esper Jensen i Lem, Niels
Overgaard i Krejberg, Hans Chr. Nielsen i Rødding og
Godsejer Breinholt, Spottrup.
1. Oktober 1863 holdtes der Dobbeltbryllup i Rødding Kirke,
idet Godsejer Breinholts 2 Døtre paa samme Dag viedes. Der
var selvfølgelig mange Gæster, og da disse var samlede ved
Kirken, udbryder Breinholt: „Men hvor er Pigebørnene?1 De
var glemte!
Der var blot sagt i Hjemmet, at nu skulde Vognene køre frem,
og Brudene skulde med den sidste. Gæsterne fyldte imidlertid
alle Vognene i den Tro, at der var endnu én, og saaledes blev
der ingen sidste Vogn. En Vogn maatte saa sendes efter Brudene.
Jeg havde foreslaaet at nøjes med samme Tale til dem begge,
men Svigermoderen fra Vestervig vilde end ikke tillade, at de
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begge sad sammen nede i Kirken, thi „saa tog den ene Lyk
ken fra den anden.“ Den yngste blev saa gemt oppe i deres
lukkede Stol, til hvilken der kun var Adgang udefra, og hun
maatte saa løbe udenom til Kirkedøren, da Søsteren var viet.
Endelig var Fader naaet saa vidt, at han kunde gifte sig. For
50 Rdl. lejede han 3 Værelser i Præstegaarden og havde derefter
450 Rdl. og en Offerdag at leve af.
Brylluppet stod i Roskilde hos Svigermoderen den 22. Oktbr.
1864, og Svogeren Markus Wøldike forrettede Vielsen. Af
Faders Brødre var Niels og Peter med og næsten alle Moders
Søskende med Ægtefæller deltog tilligemed Moders bedste Ven
inde og Halvkusine, Birgitte Madsen, m. fl.
Fader og Moder tilbragte en hyggelig Vinter sammen i Rød
ding, og mange Besøgende af Menigheden tilbragte Aftenerne
hos dem.
En gammel Pige, — Inger Godsk —, som boede lige ved
Præstegaarden, hjalp til ved Husførelsen og malkede Koen. Det
var nemlig nødvendigt at holde Ko for at faa Mælk og Smør
(som kærnedes i en Flaske). Det kneb for Moder at forstaa
Sallingbomaalet, og en Dag maatte hun give op, da Inger kom
ind og meldte: „No haar æ Mand waa’ her aa standret
æ Kow si Haal.“
Præstedøtrene Vita og Camilla Selchau kom jævnlig paa
Besøg. Vita blev senere gift med Pastor Spleis, Camilla
med Ejeren af Kaas, Kollerup. Hver Søndag besøgte Høj
skoleforstander Otto Kalkar fra Oddense sammen med
2den Læreren, Jens Rasmussen, Krejberg Kirke og blev
saa i Præstegaarden Resten af Dagen. Fader havde aldrig hørt
et Menneske tale saa meget og saa hurtigt som den meget kloge
og hjertensgode Kalkar. Den meget sympatiske Rasmussen blev
senere Lærer i Oldrup ved Odder, hvor man da atter saas.
Da Fader kom til Rødding, havde Pastor Brock som Hus
bestyrerinde Kristiane Rasmussen, Præstedatter fra Haasum, Kusine til Maleren Dalsgaard fra Krabbesholm. Hun var
en flink og forstandig Kvinde, som Fader mindedes med Tak
nemmelighed. Hun blev nødt til at rejse 1. November 1864, fordi
Præstens unormale Søn, Epileptikeren Anders, havde forelsket
sig i hende. Den ulykkelige Kærlighed gav sig Udslag i, at
Anders en Dag løb efter hende med en Brødkniv i Haanden,
ind ad den ene Dør og ud af den næste. „Da en saadan Kærlig105
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hed ikke var til at udholde, rejste hun.“ „Hun efterfulgtes af en
Jomfru L., der havde været Hoteljomfru i Skive. Hun excellerede
i fyldte Laagfade paa Rad i Spisekamret, ventende paa Gæster.
Gæsterne udeblev, men Mad skulde der være — for hvis de
kom. I Stuerne skulde der skaffes frisk Luft ved Gennemtræk.
Der sad saa den gamle Præst i Luftstrømmen, med de hvide
Haar flagrende vildt omkring, og han fik da i Februar 1865 en
kraftig Lungebetændelse og døde den 11. Marts.“
Efter Præstens Død styrede Fader Embedet i 3 Maaneder,
hvorefter han holdt sin Afskedsprædiken 9. Juli 1865.

Efter Indbydelse af Pastor Munkebo i Lem besøgte Fader i
September 1884 Salling, hvor han prædikede i Rødding og Lem
Kirker og optraadte som Taler ved et Folkemøde i Lem. Fader
slutter sine Dagbogsoptegnelser om Rejsen med at sige: „Gud
ske Lov for den Vederkvægelse, jeg nød i de to uforglemmelige
Dage."
I 1892 i Juli Maaned prædikede Fader atter i Krejberg Kirke
og mødtes med mange gamle Venner i de 2 Sogne, havende
Station hos Gudiksenerne.
18 Aar senere, i 1910, besøgte Fader for sidste Gang sine
3 gamle Venner, Brødrene Gudiksen i Krejberg. Nu var der
ikke Tale om Gudstjeneste eller Møder, ej heller om Rundfart
i Sognene, kun et stille Samliv i de 3 Gaarde. Den unge Kapellan
var fyldt 75 Aar, og den ældste af Gudik Jespersens 3 Drenge
havde naaet Støvets Aar. I 50 Aar havde Venskabet holdt. „Det
var 2 gode Dage, i hvilke mange gamle Minder opfriskedes, og
det gamle Kærlighedsbaand imellem os blev styrket og befæstet."

ØSTERVELLING

1865-70

ROVST SVANE holdt Kirkesyn i Grensted Kirke. Han var

ved at være færdig og spurgte Synsmændene: „Fik vi skre
Pvet ligeFløjlet
til Prædikestolen?" — „Ja, Hr. Provst." — „Og

Fryndserne til Knæskamlen?" — „Ja." — „Saa er der vist ikke
flere Mangler."
Da tog Kirkeværgen, en gammel Gaardejer fra Stevns trup,
Søren Larsen, Ordet, og sagde: „Jo, Hr. Provst, der mangler
én bitte Ting endnu." — „Hvad er da det?" — „Her mangler
Evangelium."
„Da gjorde Provst Svane store Øjne (det kunde han bogstave
lig), saa fast paa ham og sagde: „Tør De staa ved det paa ethvert
Sted?" — „Ja, det turde Søren Larsen, for det var sandt."
„Tilbagekommen til Præstegaarden i Østervelling spurgte
Provsten Pastor Bøggild: „Denne Søren Larsen, er det en
paalidelig Mand?" — „Ja, en meget paalidelig og alvorlig Mand."
Dermed var det afgjort, at Bøggild skulde have Kapellan. Søren
Larsen havde Ret, Præstens Forkyndelse sad fast i den gamle
Rationalisme, som saa mange andres endnu paa den Tid gjorde."
Kapellanen blev Fader!
Det var i 1865, Fader blev kaldet til Kapellan for Øster
velling Helstrup og Grensted Menigheder i Viborg
Stift. Østervelling ligger ca. IV2 Mil fra Randers, en lille Mil fra
Langaa og lige saa langt fra Barndomshjemmet, Skjerngaard.
Kapellanboligen maatte han bygge for egen Regning. Køb
mand Hansen, Langaa, paatog sig Opførelsen, og Bedstefader
paa Skjern leverede Tømmer og Straa.
Huset kom til at staa Fader i 400Rdl. For en saa ringe
Sum var det altsaa muligt den Gang at bygge et Hus, som i
Stuen rummede 3 Værelser og Køkken og paa Loftet 2 Værelser,
og som endnu efter 70 Aars Forløb ser solidt og velholdt ud.
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Den 6. Aug. — 8. S. eft. T. — indsattes Fader af Provst Svane
og prædikede over Dagens Tekst: „Vogter eder for de fal
ske Profeter, som kommer til eder i Faareklæder o.s.v.“
Mærkeligt nok fik han en til Lejligheden ligesaa ejendommelig
Tekst til sin Afskedsprædiken — 2. Søndag efter Paaske —
i 1870: „Lejesvenden, som flyr, fordi han er en Lejesvend."
„Menighedslivet var i Østervelling betydelig mere afdæmpet,
end Tilfældet var i Salling, idet Befolkningen ikke var saa aande
lig disponeret for en dybere Tilegnelse af Herrens Ord.“ Kapel
lanen mødte dog megen Venlighed hos den store Befolkning,
og han erhvervede sig flere gode Venner.
Forrest blandt Vennerne nævner Fader Søren Larsen,
Stevnstrup, og den rige Peder Rasmussen i Helstrup,
som med sin milde Kone altid var villig til at hjælpe med Laan
og Gaver, og som daarlig kunde sige Nej.
Peder Rasmussen var Broder til den meget ansete Niels Braad
i Lee, der havde det paa samme Maade. Han vilde imidlertid
altid have Konens Samtykke, hvilket han sikrede sig ved at se
hen paa hende. Naar hun da sagde: „Gør det kun, Niels,“ blev
Hjælpen ydet.
En Datter af Niels Braad i Lee blev gift med Gaardejer Søren Nielsen, som
ejede en af Tulstrupgaardene. Hun blev tidlig Enke og maatte ene styre den
store Gaard og opdrage 7 Sønner. Et Besøg hos „Enken i Tulstrup“ i den
Periode, hvor Sønnerne var voksne eller ved at blive det, var en Oplevelse.
Den høje, statelige Kvinde førte sig med en Alvor og naturlig Værdighed,
som maatte gøre Indtryk paa enhver. De store Sønner, som beundrede deres
Moder, efterkom ethvert af hendes Vink hurtigt og stilfærdigt. Man var i det
Storbonde-Hjem i meget fornemt Selskab, i Ordets bedste Betydning, og det
var derfor morsomt for et Par Aar siden af Pastor Ryge Jensen at erfare,
at en Sognepræst i Hj ermind havde døbt Familien med Navnet „Adels
bøn dem e“.

Blandt Vennerne nævner Fader fremdeles Familierne Bach og
Therkildsen i Østervelling.
„Høker-An e“ var Faders stadige Tilhørerinde, hun læste flit
tigt i Bibelen og holdt meget af Luthers Prædikener, hvorfor det
undrede hende, at en saadan Guds Mand ikke var omtalt i
Bibelen.
I sine efterladte Optegnelser omtaler Fader nogle Lærere:
„Lærer Bech i Grensted var en god Mand med en flink
Kone og flinke Børn. Mad. Bech pyntede Sognets Brude.
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Hun havde et sort, forlorent Forhaar med lange Krøller, som hun
bandt paa dem, saa man slet ikke
kendte dem. En Krans af røde
Tøjroser om Halsen mildnede
det strenge Udtryk, som det
mørke Forhaar forvoldte. Kon
firmanderne mødte paa Konfir
mationsdagen med opsatte Kone
kapper med Baandsløjfe under
Hagen, ganske ukendelige. — Al
den Stads fik jeg afskaffet/*
I denne Forbindelse mindes
Fader en Oplevelse, Pastor
Claessen i Brønshøj fortalte.
Han viede i sine unge Dage en
fattig og enfoldig Pige i Vest
Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen.
jylland og saa, at Bruden havde
noget kulørt i Haaret nær Kammen, og han konstaterede, at det
var „Klør Knægt". Hun har syntes, at noget maatte der gøres,
og saa havde hun ikke andet.
„I H elstrup var der en lille Bi sk ole, ogiden boede der
en ung Særling for altid nedrullede Gardiner (for at spærre for
de forbikørendes Blikke). Det var den senere saa bekendte
Folkemindesamler: Evald Tang Kristensen.
Jeg indbød ham til at besøge os, — han kom ikke —.
Jeg gentog min Indbydelse med et „Hvorfor han ikke var
kommen." Han svarede: „Jeg vidste jo ikke, om De mente
det, Folk siger saa meget blot for at være høflige/* —
„Han kom da, og vi kom i venligt Forhold til hinanden. Da
han et Aarstid efter var forflyttet til Brandstrup ved Rødkj ærs
bro, gjorde vi hans Bryllup.
Hans Forlovede (og Kusine) var hos os i Lysningstiden, og
Bryllupsdagen blev bestemt. Alt var rede, men han udeblev. Der
kom et Brev med mange Undskyldninger, det var saa besvær
ligt at faa alle de fordrede Papirer. Han nævnede en anden be
stemt Dag. Alt var atter rede, men der kom kun et fortvivlet
Brev, endnu var det ikke naaet. Bønderne sagde naturligvis til
den stakkels Brud: „Han kommer saamænd aldrig.** —
„Da jeg saa en Dag var til Provstevisitats i Grindsted Skole,
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kom Præstens Vogn efter mig, Kristensen og hans Forældre var
i Kapellanboligen.
Parret blev viet, og Provst Svane deltog i Middagen.
Bruden, som ikke var stærk, døde 5 Maaneder e£ter.“
„Efter gennem mange Aar at have modtaget Besøg af Kristen
sen, kørte jeg en Aften mellem Neder-Randlev Holdeplads
og Præstegaarden. Jeg mødte en Mand og sagde Godaften.
Da jeg hørte hans Stemme, genkendte jeg Kristensen. Jeg spurgte
ham, hvorfor han ikke havde forlangt at køre med, og han sva
rede ganske som i Østervelling: „Jeg vidste jo ikke, om De
ønskede det.“ Første Gang smilede jeg ad det, nu gjorde det
ondt. Dog, det betød kun, at han vedblev at være, og vel ogsaa
satte Pris paa at være, en Særling.“
„Juleaftensdag 1866 fik vi et mindre hyggeligt Besøg af en ung
Skolelærer, Christensen, fra Vestervelling, der var bleven sinds
syg. Han sagde „Du“ til mig: „Du er en stor Mand, men Du
ved det ikke.“ — „Der er hyggeligt herinde, jeg tror, jeg bliver
her i Aften.“ En stor Bold hev han ind i Kakkelovnen. Lidt efter
tog han Drengen op af Vuggen og travede op og ned med ham,
hvorefter jeg tog Plads ved Ovnen, for at han ikke skulde faa
Held til at kaste ogsaa ham derind. En Gaardejer fra Vester
velling fik ham med hjem, saa vi fik Fred Juleaften/*
„I September 1868 holdt Biskop Laub Visitats i
Østervelling Kirke. Det var en Søgnedag/*
„Da Biskoppen talte i Kordøren, blev jeg noget betuttet ved
at høre ham vedkende sig sit Faderlighedsforhold til mig, idet
han med Henvisning til Paulus’s Ord til den unge Timotheus
kaldte mig sin ægte Søn i Herren.“
„Om end denne hans Udtalelse, som Udslag af hans oprigtige
Kærlighed, maatte glæde mig, havde jeg dog ikke tænkt, at dette
vort indbyrdes Forhold skulde drages frem i en offentlig For
samling. Jeg syntes, det kunde lide nogen Skade derved, og det
vedkom dog ikke alle. Men nu var det gjort og glædede natur
ligvis mine Venner, men — — ? . —“
I den følgende Maaned, lige efter Bedstefaders Død paa
Skjern, modtog Fader fra Laub et Brev, som smukt karakteri
serer Forholdet mellem Biskop og Kapellan:
Viborg, 20. Oktober 1868.
Kære Borch!
Da jeg, som De nylig skrev, har vedkendt mig i en større Kreds mit Fader-
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lighedsforhold til Dem, saa maa jeg endnu mere lade det komme til sin Ret
for Dem selv nu, da han er borte, som egentlig og oprindelig og igennem
saa mange Aar, og uden at nogen af os dermed vilde tage noget fra den
anden, stod i dette Forhold til Dem. Der er jo kun sket, hvad De var fuldt
forberedt paa, da vi sidst saaes, og endnu mere da De sidst skrev; og hvad
der er sket, var jo det rette, saa at De endog kan sige Tak derfor, ikke blot
kan tro, men ogsaa se lidt af, at saaledes og paa denne Tid burde det at ske,
Det Indtryk, jeg har af Deres Fader fra den eneste Gang, jeg har set ham, er
at han ogsaa i sit hele Væsen, Skikkelse og Ansigt var ikke blot den dygtige
og paalidelige Mand, som Forretningsmændene kaldte ham, men tillige og
endnu mere, at man i alt dette saa en ærlig og kærlig Mand, som med Rette
kunde kaldes en kær Fader. „Hvo som bliver i Kærlighed, bliver i Gud, og
Gud i ham;“ det tror jeg nok, jeg turde sige endog om en Hedning, om han
end ikke i dette Liv fik gjort det Skridt, som den ærlige Hedning, der sigtes
til i Ap. G. 10, 35; jeg tror dog, at Gud kunde ikke slippe ham i Døden,
men ogsaa ad den mørke Vej, som han alene kender, kunne føre en saadan
til ham, der er Hedningernes Lys. Men jeg tænker, at her var mere, og at det
kan hedde: „Det er jo ej at dø, naar Livet følger med.“ Og saa er jo alt —
alt godt. Men derfor er det ligefuldt svært at sige Farvel ikke blot til Verden,
men dog især til det, man har haft i den, som ikke var af den, som man ved,
man faar igen, — men nu er dog Pladsen tom og bliver ikke udfyldt (fordi
intet andet kan eller maa fylde den), førend man selv er færdig med alt, og
derom maa det just i saadanne Timer hedde: „Hvorlænge!“ De smaa Børn
ved ikke, hvad det er at miste deres Fader; de større fornemme lidt og græde;
men det er dog vel allermest de gamle Børn, især naar de selv er bievne
Fædre, som kunne fornemme den underlige Tomhed, naar den er borte, som
en Gang raadede ene for alt, med hvem man saa senere raadførte sig om
alt, hvem man igen lidt senere, naar man ikke mere saaledes trængte til ham,
dog saa gerne vilde fortælle alt og vidste, at han gerne vilde høre det, og
hvem man nu tilsidst saa gerne vilde takke for alt dette, men kan nu ikke
mere. Det er min Erfaring, at man aldrig saaledes føler, hvad det er for en
Guds Fred, som overgaar al Forstand, som naar man staar ved deres Grave,
for hvem man ret kan sige Gud Tak, saa at man endog, naar man er kom
men hjem, og Dagen er tilende, kan sige, at man er mere glad end bedrøvet;
men det naaes dog kun derved, at man ret har følt, hvorledes alt maatte gaa
tilgrunde, dersom Han ikke var. Det er ikke sagt, at denne Stemning kan
altid falde ud paa samme Maade; men nu er alt bevaret i Christo Jesu, Hjer
ter og Tanker, de Levende og de Døde, det „vi nu ere“, og det, som en
Gang skal „aabenbares“. — Nu skal De jo trøste Deres Moder, og det tror
jeg, De kan; men lad hende dog vide, at ogsaa jeg tænker paa hende, og paa
de Stuer, hvor jeg har set de to sammen, og paa det Ord: „Hvad Gud har
sammenføjet, skal Mennesker ikke adskille,“ heller ikke de, som bærer den
Døde bort.
Og nu Tak for Deres rare lange Brev og for Prædikenen, som fulgte med,
rigtignok saa sent, at jeg begyndte at frygte for, at den var glemt. Jeg kan
naturligvis kende den helt igennem; og naar der var enkelte Steder, hvorom
jeg mener, at der var noget mere, da jeg hørte den, saa er det dog maaske
kun „Røsten**, jeg savner. I alt Fald blev intet savnet, da jeg igaar Aftes
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læste den højt nede i Stuen, og da maaske tillige Avertissementet i Avisen
gjorde, at „Rejsen til Hjemmet** blev desto bedre forstaaet og hørt, som om
Deres egen Røst var med. Hanne bemærkede, at De dog prædikede meget
anderledes end de fleste andre nu, f. Ex. ogsaa Shepelern og Jespersen, og
mente ikke dermed noget ondt, skønt hun maatte regne sin egen til de andre
Jeg mener, hun har Ret, men kan ikke forklare det anderledes, end at de er
„Lærken**, og at de synger, medens De prædiker. Bliv kun ved dermed! Den
faste Plads, hvorpaa Deres Fader saa gerne vilde set Dem, inden han gik
bort, den har De ikke naact; men den paa Græstørven med hele Himlen
over sig, er den ikke dog nok saa god og i Grunden nok saa fast? „Syng
cg tro, saa skal Du stige syngende til Himmerige.“
Eet har jeg dog virkelig savnet i Deres skrevne Prædiken, det er Indgangs
bønnen; den var rigtig efter mit Sind, og derfor vilde jeg gerne haft den med.
Jeg har ondt ved at finde mig i de lange Indgangsbønner, hvorved Prædikan
ten vil arbejde sig selv op i Vejret (hvorfor skal Menigheden være Vidne til
hans Forberedelse, eller se ham trække Præstekjolen paa?) — og hvori han
maaske vidtløftigt fortæller Vorherre og Menigheden, hvad han idag vil præ
dike om, — hvad den ene jo allerede ved bedre end ham selv, og de andre
dog ikke skulde vide, førend de nu virkelig faar det at høre.
Og saa til Slutning Tak for sidst — til Dem, Deres Kone og Svigerinde og
de to Smaa! Min Visitats i Østervelling hører dog til de bedste. Een rigtig
god har jeg haft senere i Follergaard (Dollerup) baade i Kirken og Præstegaarden (begge af de allermindste) og det sammen med 2 Grundtvigianere,
som den Ene kaldte sig, af „de moderate**. Det var Bache, som nu er kom
men til Vellev, en herlig Præst.
Jeg vil gerne se Dem ved Kirkeindvielsen i Langaa; men er der virkelig
noget i Vejen (f. Ex. Deres Ben), saa skal De ikke tages med Vold, — vi
kan vel komme ud af det med mindre.
Deres

O. Laub.

Venskabet mellem den gamle Biskop og den unge Kapellan
finder sin naturlige Forklaring derved, at de to Mænd var i høj
Grad aandelig beslægtede, hvad saavel deres Fremtræden som
deres Forkyndelse tydeligt bar Præg af.
Ejendommeligt nok har Faders senere Ven, Pastor Otto Møller i
Gylling, opdaget denne Lighed, uagtet han kun kendte Laub
gennem dennes trykte Breve:
Under 14. Dec. 1887 skriver Otto Møller til Fader:
„—------ Jeg har i denne Tid ønsket at tale med Dem flere
Gange hver Dag, thi jeg gaar til og fra Laubs Breve uafbrudt,
og ved ethvert af dem havde jeg Lyst til at veksle Tanker med
Dem. Det er ikke blot de Breve, han har skrevet til Dem selv,
der ligesom kalder ad Dem, men det er ogsaa alle de andre; thi
jeg kan ikke læse noget af Laub uden at komme til at tænke
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paa Dem, saa meget som De ligner ham i hele Deres Natur og
Væsen. At tale med Dem er for mig næsten som at tale med
ham, saadan som jeg da kender ham af hans Breve alene.“

Naboskabet til Barndomshjemmet Skjern og til Vennerne paa
Karmark kom naturligt til i høj Grad at præge de unge Præste
folks Privatliv. Bedstefaders Død paa Skjern i Oktober 1868 er
omtalt under Afsnittet „Skjern". Moder mistede i 1865 Søste
ren Sophie og havde i September 1866 den Sorg at miste sin
Moder.
I September 1866
fødtes den ældste
Søn, Johannes, i
August 68 Datte
ren, Ulrikke So
phie.
Med
Pastor
Hansen og hans
Familie i Vestervelling slut
tedes et intimt Ven
skab. Efter Pastor
Hansens Død be
Pastor Hansen, Vestervelling, og Hustru, f. Schrøder.
søgte Fru Hansen
og hendes 2 Døtre aarlig vort Hjem, hvor de betragtedes som
meget kære Gæster. Døtrenes sidste Besøg fandt Sted 1911 i
Odder kort før Faders Død.
I dette Afsnit er Provst Svanes Navn flere Gange ble ven
nævnt. Svane var da Sognepræst i Bjerring, og der opstod
et meget venskabeligt Forhold mellem ham og Fader, som førte
til en mangeaarig Brevveksling og enkelte gensidige Besøg. Provst
Svanes meget statelige Hustru, født Brun, fra Asmil dkloster, var Faster til den senere saa kendte Forfatter, Daniel
Brun. Svane blev senere Stiftsprovst og efter Laubs Afgang
Biskop i Viborg.
I 1869 begyndte Fader at søge Sognekald, først Borris og
Kvols, derefter Vejerslev i Aarhus Stift. Tredie Gang
søgte han Vesterhornum, Hyllebjerg og Flejsborg i
Viborg Stift, og dertil blev han kaldet.
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Huset i Østervelling blev godt solgt, og Indboet flyttet til
Skjern, hvor Moder med Pige og 2 Børn i Naadensaaret tog
Ophold, og hvor Søn Nr. 2, Frederik, i Juli Maaned blev født.
„I Begyndelsen af Ugen mellem 22. og 29. Maj blev jeg fra
Skjern kørt til Hobro, hvorfra jeg med en Vogn fra Vesterhornum Præstegaard befordredes videre de 5 Mil til mit nye
Hjem. Denne Køretur gennem tørre tarvelige Egne syntes mig
meget lang og ensformig. Først ved Hornumbro Mølle, alt
saa ganske nær ved Maalet, forenede Godsejer Wetches Plan
tage sig med Mølledammen om at gøre et venligt Indtryk paa
den, hvad Naturskønhed angaar, noget forvænte Præst. En halv
Snes Minutter senere rullede jeg for Døren i den gamle
Præstegaard i Vesterhornum.“

VESTERHORNUM

1870-78
APRIL 1870 blev Fader kaldet til Sognepræst for Vester-

Hyllebjerg og Flejsborg Menigheder i Himmerland,
Iog hornum,
Provst Klein fra Aars indsatte ham den 29. Maj i Vesterhornum og Flejsborg Kirker.
Uberørt af aandelige eller folkelige Rørelser samt af kulturelle
og tekniske Fremskridt levede Befolkningen i Vesthimmerland
paa det Tidspunkt, der her omhandles.
Der var 5 Mil til nærmeste Jernbanestation, men da det lille
Løgstør kun var 2% fjernet, havde ingen noget at gøre i Hobro,
og sikkert havde ikke 10 pCt. af Befolkningen set et Jernbane
tog, endsige kørt med det.
I 1870 var Postforbindelsen meget mangelfuld. Deligencen
mellem Hobro og Løgstør bragte kun Post 2 Gange ugentlig.
Ikke underligt, at der blev holdt Udkig fra Havediget og sendt
Ilbud til Høkeren efter Breve og Aviser. Der eksisterede ingen
Landpost; Posten blev lagt af hos Høkeren, og der hentede
man den. Bønderne sendte ikke Bud; de ventede fornuftigt, til
det rygtedes, at der laa Brev, og Høkeren var flink nok til at
sætte de nødvendige Rygter i Omløb eller til at sende Brevene
ved Lejlighed.
Der holdtes meget, meget faa Aviser, og der var mange om at
abonnere paa ét Eksemplar. Der var jo ogsaa mange af de ældre
og de gamle, der ikke var saa skriftkloge, saa de kunde have
Glæde af et Blad. Det var ikke alle gamle, der som Præstegaardens rare, gamle Røgter, Thomas, formaaede i Løbet af en
Timestid at læse de 3 Linjer i Almanakken angaaende Solen,
Maanen og Dagens Helgen, og han blev derfor ogsaa rettelig
beundret af Svigersønnen, der ikke var naaet saa vidt.
Efter nogle Aars Forløb kom Deligencen daglig, og Niels
Haderslev blev Landpostbud, en ny Tid indvarsledes, dog ikke
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overvældende, thi Niels Haderslev var allerede kendt viden om
som Egnens bedste og omtrent eneste Skytte. Nu blev han tillige
vel anset som Nyhedsbringer, en Grund mere til ikke at give
Penge ud til Aviser.
Med Undtagelse af Chauséen Hobro—Løgstør, som løber
gennem Hornum og Flejsborg Sogne, var Vejene meget primi
tive. Saaledes var Vejen mellem Vesterhornum og Hyllebjerg
paa en længere Strækning en Hulvej mellem høje Skrænter og
saa smal, at kun én Vogn akku
rat kunde passere. Det var at
spille i Lotteriet at køre ind i
Hulvejen, som ikke kunde over
ses i fuld Udstrækning, men det
skete aldrig i de mange Aar, at
2 Vogne mødtes i denne. For
klaringen er selvfølgelig den, at
de 3 store Sogne var meget tyndt
befolkede. Vesterhornum havde
dengang 200, Flejsborg 140 og
Hyllebjerg 170 Indbyggere.
Primitivt og nøjsomt levede
man, og man var i højeste Grad
selvforsynende. Til Brug for Klæ
dedragten købtes kun Naale,
Traad, Hægter, Bændler etc., samt
Christiane, Præstegaardens Veninde og
Mændene Huer og Kvinderne
Hjælperske, med Manden Jesper.
Hovedtørklæder. Fodbeklædnin
gen var altid Træsko — Stadstræsko og Arbejdstræsko.
Bissekræmmeren var Befolkningens Manufakturhandler, og han
var næget dreven. Naar han havde solgt Pigen eller Konen alle
de nødvendige Smaating, tog han, ligesom tilfældigt, frem af et
særligt Lukke et „skjønne“ Hovedklæde, endnu et og endnu et,
og Kræmmeren gik i Spidsen med at henflyde i Beundring over
saa megen Pragt. Det var Fristelsernes store Øjeblik, og ogsaa
Børnene følte Nuets uhyre Betydning og Alvor, og de glemte
aldrig senere det Øjeblik, da Line endelig købte SøndagsHovedklædet.
Boligerne var selvfølgelig spartanske. Væven og Alkoverne
fyldte den største Plads.
Kun Forstuen havde Murstens Gulv, de øvrige Rum lerstam-
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pede Gulve, bestrøede med Sand. Vinduerne var smaa og tilspigrede, og man fandt endnu adskillige Steder den Form for
Ruder, der mest af alt minder om Bunden af grønlige Flasker.
Der var vist aldrig set et aabent Vindue i de 3 Sogne, hvor
for ogsaa den „galopperende" Tæring i hine Aar var forfærdende
udbredt. Christen Andersen mistede 5 Koner i Løbet af faa Aar.
Hans Alkove var i den Grad inficeret, saa den prompte gjorde
det af med Brudene. Det gjorde os ondt for Høker^Maren, som
var Nr. 4. —
I Husmandshusene og i Halvgårdene havde Dyrene ofte Ad
gang til Stuehuset. Man kunde i Forstuen finde Faarene bundne
til Dragkisten, medens den lille Gris og Hønsene løb frit om
overalt.
Hos Væverkonen var Hønseranen anbragt over Fodenden af
„Gammelfares Seng, men da „Gammelfar" var over 90, proteste
rede han ikke.
Fader har om sine 4 Præstestationer skrevet paa følgende
Maade:
I Rødding liflig Leg og Klang
af Harpe, Sværd og Bue.
I Østervelling dæmpet Sang
i en og anden Stue.

I Vesterhornum Vejen trang,
en Vandring mellem Grave.

Fra Randlev over grønne Vang
det gaar mod Edens Have.

Fader karakteriserer altsaa Livet i Vesterhornum som „en
Vandring mellem Grave“, — en Karakteristik, der ikke kan
være rigtigere. Selv om Fader med sin Udtalelse kun sigter til
Befolkningens aandelige Dvale, saa var det umuligt for 60 Aar
siden at færdes i de 3 Sogne uden at blive greben af den Følelse,
han gav Udtryk for; det var ogsaa i det rent ydre en Vandring
mellem Grave.
Fra hvert Højdedrag knejsede der Kæmpehøje. Paa Markerne
laa der Masser af primitive Oldsager. Hentedes der Sand fra
Banken, saas der Urneskaar og Stænk af Bronce fra Urnekirkegaarden paa Bakkens Top. Tværs over Præstegaardens Hede laa
Resterne af en ældgammel Vej, d. v. s. 10 å 12 meget dybe
4
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Hjulspor parallelt løbende og flankeret af nogle pragtfulde store,
næsten truende, lyngklædte Kæmpehøje.
Overalt sporedes den talrige Broncealder-Befolkning. Det var,
som om den var gaaet bort i Gaar, og som om der intet var
sket siden da.
Hverken Middelalder eller den nyere Tid prægede i ringeste
Maade Landskabet. Det var cn skarp og barsk Egn! De for
holdsvis faa Sandmarker, med det tynde, korte Korn, kunde
ikke gøre sig gældende i den omgivende vilde Natur. Græsmar
kerne var ofte dækkede af et pragtfuldt Blomsterflor, bestaaende
af Syre og Stedmoderblomster. Ingen Dræning og ingen Ud
grøftning fandt Sted, og derfor laa alle Lavninger som større
eller mindre Moser, bevoksede med Pors og Kjæruld og med
et rigt Fugleliv. Ternernes, Hjejlernes, Vibernes og Bekkasiner
nes Stemmer hørtes viden om.
Bakkerne var ikke høje nok til at give Landskabet større
Linjer eller Karakter, men de var talrige og høje nok til at give
en uhyre Afveksling i det smaa. Store, herlige, vide Udsigter
havde man overalt, og Stormen susende hen over den træløse
Egn, som næppe noget andet Sted i Jylland.
Egne, der har været dyrkede gennem Tusinder af Aar, bliver
afrundede i alle deres Former. Her stod alt raat og ubearbejdet,
som det var skabt af Naturens Haand.
Ikke underligt, at Johannes V. Jensen af sine Indtryk fra
Drengeaarene har ladet sig føre helt tilbage til Istiden.
Selvfølgelig maa Befolkningen i en saadan Egn blive hjem
falden til Mystik!
Saa kom Kæmpehøjene paa gloende Pæle, og Ilden brændte
over nedgravede Skatte, de døde gik igen, og det vrimlede med
Varsler.
Smaasygdomme kureredes paa mystisk Maade, skjult for nys
gerrige Drengeblikke, men det rygtedes dog, at Pigen fik sin
Hæshed kureret ved at blive løftet op ved Haaret. Derved
„hævedes Drøvlen", og Hæsheden forsvandt.
Aareladning fik man heller ikke Lov at se paa, men det var
ogsaa rystende nok at overvære „Kopsætningen" af Pigerne,
som jævnlig foregik.
Mange uskyldige Ting maatte man ikke røre ved, for der var
„J ed der ve’et". „Jedder var Fællesbetegnelsen for alt, hvad
der var giftigt eller ondt.
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I alle alvorlige Tilfælde gik man til den „kloge Kone", og
heldigvis boede Jyllands aller klogeste Kone, „Md. Honnens“,
i Nabosognet, Vindblæs.
Hun havde til Faders store Sorg en umaadelig Søgning fra
hele Jylland. Man kom ikke blot til hende med Sygdom, nej,
hun vidste Raad for mange andre Ting. Havde „onde Øjne"
foranlediget et Uheld, eller var Manden bleven bestjaalet, gik
han til Md. Honnens for at faa at vide, hvem Synderen var, og
mystiske Billeder paa Bunden af en Spand Vand havde som
oftest en saa forbavsende Lighed med den mistænkte, saa Myste
riet kunde anses for opklaret.
„Ma. Honnens“ var ikke ene om at udnytte Befolkningens
Hang til Mystik, ogsaa „Tor'denkalven“ forstod tilfulde
denne Kunst.
Tordenkalven havde mange Kælenavne til sig selv. Han
introducerede sig ofte ved med hævet Stemme at sige: „Hie
kommer Torrenkallen, Kløjen, Filleplagen o. s. v. — Men ikke
sjældent kom han stille ind ad Gaardsleddet og satte sig med
Ryggen mod Ladevæggen,
afventendeBegivenhedernes
Gang. Disse lod ikke længe
vente paa sig.
Et af Børnene kom med
Pibeudkradsninger,
som
Tordenkalven skraaede. En
anden med „Galskillinger“,
— Kobbermønter fra Daler
tiden, — en tredie med itubrækkede Metaldele. Tin
gene fordeltes dels i Po
serne, dels i Hatten.
Men saa kom Pigerne
med Mad, og nu livede Tor
denkalven op, thi han var,
som Joh. V. Jensen siger,
kvindekær, og kvad som
Tak de selvgjorte Viser med
letfattelige Pointer, der af
stedkom smaa Hvin.
Tordenkalven var en
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Kæmpe af Legemsbygning, men Krøbling. Han gik med en
Krykke og en Stok, og han mindede mest af alt om de gamle
Billeder af Stærkodder.
Hvor meget Krøbling han var, vidste ingen, men han gik
daarligst i Nærheden af Folks Boliger. Ingen vidste, hvorfra han
kom, eller hvorhen han gik, ingen kendte hans Fødenavn eller
Fødested. Man vidste heller ikke, hvorledes'han var bleven Krøb
ling. Der gisnedes paa, at to Tyre havde haft fat i ham, thi én
Tyr havde han, med sine overnaturlige Kræfter, let klaret.
Saaledes bestod Tordenkalven kun af Mystik, og naar dertil
kom, at han var en skikkelig Mand, er det ikke underligt, at
han blev populær og villigt fik alt det nødvendige til Livets
Ophold uden at behøve at bede derom.
Han var altid paa Vandring og besøgte hele det vidtstrakte
Vesthimmerland, saa hans Besøg indtraf ikke saa ofte, at han
naaede at blive upopulær. Da aldrig noget Menneske havde set
ham give en eneste Øre ud, formodedes det, at han ejede en stor
Formue, hvilket forøgede Mystikken om ham.
Det, der gjorde Tordenkalven til alle Tiders mest iøjne
faldende Original i Jylland, var hans Klædedragt, — navnlig
hans Bukser, som kun bestod af Lapper. Lapperne syedes stadig
paa udvendig, uden at noget af det gamle fjernedes, og derved
mangedobledes Buksernes Omfang, hvilket tydeligt ses paa det
fortrinlige Billede, som eksisterer af ham, og som det er en
Glæde for en Himmerlænder at have hængende paa sin Væg.
Det hed sig, at en Museumsmand havde budt en virkelig stor
Sum for Tordenkalvens ældgamle Bukser, men at denne sagde
Nej, fordi han rigtigt forstod, at foruden disse Bukser var Tor
denkalven intet. Et herligt og uforglemmeligt Syn var det, en
Sommersøndag Morgen at se Tordenkalven sidde paa Lyngskraaningen og foretage en virkelig grundig Aflusning af hele
Klunset.
Heldigvis har Johs. V. Jensen i sine klassiske Himmerlandshistorier gjort Tordenkalven udødelig.
I det Tidsafsnit, der her omhandles, fødtes Johs. V. Jensen
og hans Søster, Thit, i Landsbyen Farsø — 1 Mil fra Vester
hornum —, og de har tilfulde begge dokumenteret, i hvilken
Grad Egnens Mystik formaaede at influere paa unge, modtage
lige Gemytter og tillige betinge hele deres senere digteriske
Udvikling.
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At Johs. V. Jensen lod sig inspirere til at skrive om Istidens
Mennesker, er meget forstaaeligt. Mindre forstaaeligt er det, at
Fru Thit blev staaende ved Middelalderen. Men Vitskjølds
Kloster, Egnens eneste Mindelse om en Middelalder, har hel
digvis formaaet at inspirere hende til at skrive den nyere Tids
2 bedste historiske Romaner.
Farsø vækker forøvrigt glade Minder. Som Dreng gik man
gerne den lange Vej dertil for at faa en Tand trukket ud hos
Dr. Le vin, naar man saa bagefter kunde lege med Doktorens
2 Sønner — Asser og Mathies, samt med Apoteker Pies
ners 3 Døtre. Fru Thit har et Sted omtalt disse 3 Pigebørn,
idet hun skriver, at hun tilbragte en Nat ude i Kirsebærtræet
for i Maaneskinnet at blive ligesaa bleg som Apotekerens Døtre.
Kuren hjalp ikke.
Fra Oldtidens Dage havde det været Skik at hjælpe gamle
og svage Mennesker, for hvem Livet kun var en Plage, saavel
for dem selv som for deres Omgivelser, over i Evigheden.
Naar den Syge havde det svært, men ikke kunde dø, troede
man ham besat af en ond Aand, der forhindrede Dødens Ind
træden. Det gjaldt da om at uddrive den onde Aand, hvilket
skete ved, at der i en Jerngryde tændtes Baal af Ris og fugtigt
Halm, saa Stuen fyldtes med Røg, samtidig med at den Syge
sattes op paa en Stol i bar Skjorte, eller hans Overkrop blev
holdt ud over Sengekanten over den rygende Gryde.
Væverkonen ventede længe med at anvende Kuren over for
sin gamle Fader, som hun lod blive 97 Aar. Da han saa endelig
kom op paa Stolen og havde siddet 3 Timer i det kolde, røg
fyldte Værelse, var den onde Aand fordrevet, hvorpaa Døden
indfandt sig. Da Fader foreholdt Konen, at hun havde dræbt
sin Fader, blev hun meget indigneret. „Hun havde kun til
stræbt en Forandring til en af Siderne.“
Fader modarbejdede energisk denne Skik ogsaa ved at frem
hæve Handlingens Strafbarhed, og han mente, at Væveren var
den sidste i Pastoratet, der blev dens Offer. Aakjær anførte et
Par analoge Tilfælde fra sin Egn.
Naar Jeppe Aakjær blev spurgt, hvor gammel han var, svarede
han: „Tusind Aar“. En Vesthimmerlænder fra samme Tids
periode kunde med lige saa stor Ret give det samme Svar, thi
ogsaa der strakte Traditionerne sig tilbage til Oldtiden.
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Præstegaardens 2 ældste Bern : Henrik Johannes og Ulrikke Sophie.

Naar Forholdene i Vesterhornum var som ovenfor skitseret
er det forstaaeligt, at der i Faders
Optegnelser ikke findes meget til
Belysning af Menighedslivet.
„En Kolportør, Anders
Laursen, havde vakt et vist Liv
i Vesthimmerland, da jeg kom
til Vesterhornum. Der var ikke
meget Hold i Bevægelsen. En
kelte lod sig lede videre, men de
fleste var allerede langt ude i
Dømmesyge og Selvgodhed og
teede sig, trods dybe Fald, 'lige
som Pneumatikerne i Gnosticis
mens Tid saa ophøjede over disse
udvortes Ting, saa de fremdeles
fastholdt Kravet om at agtes for
fremskredne Kristne at være.“
„En Karl, Thomas, jeg havde
fæstet, viste sig at være mørkeKusinen Ingeborg MellersHolst.
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blind, hvorfor jeg nægtede at bruge ham som Kusk. Thomas
nægtede imidlertid at passe Hestene, naar han ikke maatte køre
dem.
„Maatte han ikke køre dem, vilde han ikke røre dem“. Dette
Rim fastholdt han og blev bortvist af Tjenesten for derefter at
blive Kolportør under Indre Mission/4
Som en Oase i Ørkenen laa den store dejlige Præstegaardshave
i det ellers saa træløse Landskab. Bønderne kaldte den „Skoven/1
Denne Have blev Rammen om et lyst og lykkeligt Familieliv
gennem 8 Aar. Naar der senere tænktes tilbage paa Vesterhor
num, landede Tankerne altid i den. gamle Præstegaardshave, som
nu er ganske ødelagt af en uforstaaende Eftermand.
Til Præstegaarden hørte 90 Td. Land Ager, Eng og Hede, og
Fader drev selv Gaarden.
Der holdtes 2 Karle, 1 Røgter og 3 Piger samt om Sommeren
en Røgterdreng.
De aarlige Lønninger var: Forkarlen 200 Kr., 2den Karlen 150
Kr., den gamle Røgter 50 Kr. Pigerne fik henholdsvis 70 — 60
og 50 Kr. og Røgterdrengen 20 Kr. Alt ialt 600 Kr. om Aaret.
Var Lønningerne smaa, var Indtægterne det ogsaa. Mælken
fra de 8 Køer slog lige til til Gaardens og Fattigfolks Forsyning,
saa der kun solgtes enkelte Pund hjemmekærnet Smør. Hoved
indtægten stammede fra et Par Fedestude, som jo i Halvfjerd
serne betaltes med gode Priser.
„Jeg fik en dygtig Forkarl i Christian A., men han var ogsaa
dygtig selvbevidst.
Han prøvede straks Kræfter med os, idet han mejede Grønkaalen i Haven, fordi han ikke holdt af den Ret.44
„Det føltes derfor som en stor Lettelse at faa Gaardmandssønnen Niels Therkildsen fra Aars, som i de sidste 5 Aar ved
sin Troskab og Hengivenhed og ikke mindre Dygtighed og
Flid blev os en kær Ven, der senere besøgte os nogle Gange i
Randlev/4 —
Endnu et Par Ord om Niels Therkildsen, navnlig for at illu
strere hine Tiders Økomoni. Niels Therkildsens Løn var 200 Kr.
aarlig, han var gift, og hans Kone og lille Datter boede i et
Nabohus, hun tjente ved Syning til Livets Ophold. Da Niels T.
forlod Præstegaarden, havde han sparet 800 Kr. Han købte en
Hedegaard paa Strandby Mark, Farsø Sogn, paa 30 Td. Land
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med 2 Køer og 2 Stude for 3000 Kr. Denne Gaard opdyrkede
han og naaede senere en Besætning paa 2 Heste, 2 Stude og en
halv Snes Køer. Ved Overtagelsen laante han 1200 Kr. af en
Gaardejer i Vesterhornum, „Sønder Pér“. — 12 Aar senere
blev han spurgt, om han havde tilbagebetalt Sønder Pér de
1200 Kr., hvortil han svarede: „Sønder Pér skikkede i Fjor Bud,
at han var gammel og helst ønskede Pengene, hvortil jeg sva
rede, at det i Øjeblikket var ubekvemt, men bad ham forsøge at
faa Pengene hos sin Nabo, „Jens Jørgens Enke“.“ „Fik du
saa Pengene hos Jens Jørgens Enke?“ — „Ja, det tænker jeg, jeg
har da senere sendt hende Renterne.“
Niels Therkildsen var en høj, køn Mand med brune Øjne og
en naturlig Afmaalthed og Værdighed i Optræden, som uvilkaarlig indgød Respekt, ikke mindst hos Børnene. Han staar i
vor Erindring som ragende op over alle andre i Sognet. Han
var en stor Slider, men selv det sværeste Arbejde udførte han
med et Haandelag og en Gratie og Overlegenhed, saa det syntes
for ham kun at være en Leg. En lidt haard Ramme dækkede over
et følsomt Gemyt. Han blev det Menneske i Sognet, vi kom til
at holde mest af.
„I Foraaret 1874 fik vi for 6 Uger en behagelig og elskværdig
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Husfælle i Kaptajn Lange af Generalstaben, der skønnede
paa venlig Modtagelse og god Omgang, efter at han paa Rejsen
i Vesteregnen havde haft nogle ubehagelige Oplevelser. Da han
havde holdt for Døren i en Præstegaard for at blive indkvarteret,
udbrod Præstekonen: „Nej, før skulde jeg lægge en Vagabond
fra Gaden i mine gode Sengeklæder end nogen Officer.“
Et andet Sted havde han sagt en Bondekone, hvor han var
indkvarteret, at der var 2 Retter, han daarlig kunde spise, Væl
ling og Flæsk. Første Middag fik han de 2 Retter, men tav dertil.
Da han Dagen derpaa fik de samme Retter og bemærkede, at
hun vist havde misforstaaet ham, svarede hun: „Nej, det forstod
a godt nok, men a tint, at naar Kaptajnen biøv sulten, saa aad
han dem nok.“
Et Sted bad han om at faa Glasset tørret lidt bedre af, og
Konen bøjede sig saa forover og fik fat i Inderskørtet, hvormed
hun aftørrede Glasset."
I September 1876 skulde Viborg Domkirke indvies, og saa at
sige alle Stiftets Præster stævnede til Viborg først og fremmest
for at høre Biskop Laubs Indvielsestale.
Den 71-aarige Biskop fik imidlertid et Nervesammenbrud
Aftenen før, og det blev en meget stor Skuffelse for Forsam
lingen at maatte savne Biskoppen. Denne Skuffelse tolkede
Fader i Vers, hvoraf nogle her gengives:

Og da i Kirkens høje Hal
de første Toner klang,
fra mangt et Hjerte trængte
sig ikkun Suk for Sang.

Thi han sad i sin Bispegaard
— saa nær og dog saa fjærn!
og dulmede sin Smerte
bag Troens faste Værn.
Mens viet blev det skønne Hus
til Fremtidsslægtens Tarv,
han ydmyg gav tilbage
sin Fædrenearv.
Sit Tjenerkald i Herrens Hus,
sin Gernings Fryd og Frugt
i Herrens Haand han lagde
med Tak for Aandens Tugt.
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Men dæmpedes end Glædens Blus
i mangt et smeltet Sind,
Samaritaner -Trøsten
des dybere greb ind.
Den slynged’ Hjertebaandet fast
om ham, som enlig sad,
og om de Venner mange,
som for hans Helse bad.

Biskop Laub var fra den Dag ikke i Stand til at forrette
kirkelige Handlinger, men han forblev i Embedet endnu P/2 Aar
— understøttet af Stiftsprovst Svane.
Saa længe Biskoppen levede, fik Fader til sin Sorg flere Gange
ugentlig Brev fra ham med fragmentariske Afhandlinger, der dog
alle var præget af hans sygelige Sind.

Der var i de 3 Sogne, som allerede sagt, kun 500 Mennesker,
saa der levnedes Fader megen Tid til forskellig aandelig Syssel
og til Deltagelse i et stille men meget lykkeligt Familieliv. De
2 yngste Sønner, Axel og Gun
nar, fødtes henholdsvis 1872 og
1874. Moders Søster, Christiane
Møller^Holst, var fra 1870 og til
hendes Død 1893 vor inderlig
kære Husfælle og Moders utræt
telige gode Hjælperske. Trods et
svagt Helbred var hun i høj Grad
et oplivende Element i Præste
gaarden, ligesom hun overalt i
Sognene skaffede sig mange Ven
ner ved sin kærlige Deltagelse i
smaa og store Begivenheder.
Fader studerede i disse Aar
ivrigt gamle Sprog, Latin, Græsk
og Hebraisk, som han allerede
fra Latinskoletiden var fortrinligt
hjemme i, for ved disse Sprogs
Hjælp at kunne trænge dybere
ind i Studiet af det gi. TestaChristiane MøllersHolst.
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mente» der var hans store Kærlighed. Han brugte ofte Motiver
fra det gi. Testamente for sine aandelige Sange, og han oversatte
flere af Davids Salmer i danske Vers.
Trods al Afsideshed blev der fulgt godt med i Tidens Rørelser,
saavel aandelige som politiske og sociale.
Saa tidligt som i 1872 forudsaa Fader, hvilke Ulykker, Marxis
men — „Uhyret, født og opfostret andet Steds“ — vilde afsted
komme. Et Foredrag om dette Emne blev som Brochure udgivet
paa Linds Forlag under Titlen: „Judas som Fattigven.“
Han konkluderer: „Utvivlsomt vil denne Ondskabens aan
delige Magt, som med de Fattiges Sag paa Læben latterlig
hovmodig afsætter den Gud og Herre, til hvis Dom den er
hjemfalden, omsider ligesom Judas „gaa til sit eget Sted".
Den vil som et Uvejr fare frem over Himlen og tilsyneladende
gøre Dag til Nat, og den kan ogsaa komme til at koste Men
nesker Livet. Sluttelig vil Solen atter bryde frem, klare Luften
og vække Livskraften, hvor der kun syntes at herske Død og
Fordærvelse."
Nu, to Menneskealdere senere, ved vi, at Marxismen har
kostet Millioner af Mennesker Livet, men ogsaa, at den snart
i alle Europas Lande trænges tilbage og tvinges til „at gaa til
sit eget Sted“. Det Hadets Evangelium, Marxisterne prædikede,
slog saa godt an, saa ogsaa Modstanderne lærte at hade og at
handle. Men det Solskin, Fader lovede, er endnu intet Sted brudt
frem, hverken i de marxistiske eller i de befriede Lande — Solen
dækkes fremdeles af Hadet. „Judas som Fattigven" var Faders
vel valgte Titel paa Brochuren. — I Rusland har Marxisterne
rejst en Statue for Judas.
I denne Periode blev der ogsaa Tid til at skrive nogle smaa
Noveller, som blev trykt i Svogerens, Erhard Møller-Holsts,
Blad, „Dansk Landbotidende".
De omgivende Præstefamilier var: Vilstrup i Ranum, Krarup i Hvilsted,
Krag i Farsø, Ottesen i Aars, Stockholm i Ulstrup og Fr. Nygaard i Blære.
Disse Præster, sammen med Fader dannede et Konvent og havde venskabeligt
og hyggeligt Samkvem.
Tre Mil borte, paa den anden Side af den smukke, imposante Blære Hede,
var Moders Svoger, Provst Markus Wøldike, Præst i Skivum, og Køreturen
over Blære Hede foretoges derfor ofte i Aarenes Løb. Nu er det smukke og
imposante gaaet af denne Hede, som er ødelagt af mere eller mindre mislyk
kede Bjergfyr-Plantninger.
I Hornumbro-Mølle, kun et Kvarters Gang fra Præstegaarden, boede Fami-
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lien Wetche, som ogsaa ejede Herregaarden Hvanstrup, en Nabogaard — men
beliggende i Farsø Sogn. Denne elskværdige Famile blev Præstefamiliens nær
meste Omgang. Fru Wetche var eneste Datter af afdøde Møller Hansen, og
hun havde ansete Slægtninge bosiddende i Blære, Farsø og Løgsted Sogne.
Godsejer Wetche, født Sønderjyde, var en meget læsende og fint dannet
Mand, som viste Præstefamilien megen Venlighed gennem alle Aarene.

I 1873 kom den gamle Betændelse i Faders Knæ atter til Ud
brud og voldte ham ulidelige Smerter, saa han endog overvejede
at tage sin Afsked. Hans Fætter, Lægen Oskar Secher, raadede
ham til at faa Knæet gjort stift, hvilket lykkedes efter i 6 Uger
at have haft det liggende i Gibs. Derefter mærkedes der aldrig
noget til Betændelsen.
Den 22. Oktober 1874 fejrede Fader og Moder deres 10 Aars
Bryllupsdag. Af Faders Sang til Dagen følger her nogle Vers:

For 10 Aar siden i min Baad
ombord du gik med Smil paa Kind
at slynge i mit Levnets Spind
dit Hjertes Guld, din Tankes Traad,
din Gernings Flid, din Fromheds Glød,
din Trofasthed i Liv og Død.
Og hvad for Ungersvendens Sans
udi vor Elskovs Morgenstund
blev sunget af hver Fugl i Lund
og nynnet til Smaabølgers Dans,
det som en opfyldt Spaadom nu
med Tak opfylder al vor Hu.

Guds Solskin i vort Hus og Bo
nu straaler gennem Barnesmil,
og mod hver farlig Dødens Pil
os skærme fælles Haab og Tro,
saa udi Herrens Urtebed
velsignet gror vor Kærlighed.

Dog, hvordan Kærlighed formaar,
naar Himlen graat i graat er malt,
at „taale og fordrage alt“,
os lære skal først Fremtids Aar.
Thi i vor Baad vi fo’r i Mag
som paa en yndig Sommerdag.

I 1877 kom Frøken Elisabeth Gjellerup, Digteren Karl Gjellerups Søster, i Huset som Lærerinde. Hun afløstes i 1878 af cand.
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theol. Brummer, der vedblev som Huslærer til Efteraaret 1880.
Kandidat Brummer havde sit Skrivebord garneret med Old
sager. Hovedstykket var en smuk, lille Barneurne, formet som
en lille buttet Vandkaraffel med en smal Hals. Han havde købt
Urnen af en Husmand i Hyllebjerg for 1 Krone. Konen i Huset
fik denne Krone, thi Urnen var hendes, og den var anbragt i
Spisekamret, fyldt med Peber. Mon det ikke er et enestaaende
Tilfælde, at en Urne, der i 3000 Aar har huset Resterne af et
Barn, derefter maa gøre Tjeneste i et Spisekammer?

I 1877 begyndte Fader at søge andet Embede, — først Vinkel
og Rind og derefter Vester og Øster Alling. Endelig søgte han
Randlev-Bjerager i Aarhus Stift, men han gjorde det uden
Haab, da han selv mente at være for ung.
Haab fik Fader først, da Biskop Laub skrev: „Jeg har i Dag
indsendt din Ansøgning om Randlev-Bjerager og min om Afske
digelse.“
Senere erfarede Fader, at Laub havde udbedt sig som sidste
Gunst, at Fader maatte faa Randlev. Biskop Laubs Indstilling
til Kultusminister Fischer findes aftrykt i „Kirkehistoriske Sam
linger", sjette Række, 1939. Denne Indstilling røber ved sit
springende Indhold, hvor syg Laub var, saa kun en enkelt Sæt
ning skal medtages her.
Efter at have betegnet Faders Forhold til ham som sønligt
skriver Laub: „Lad mig samle alt i eet: Ingen — selv ikke de
mig Nærmeste — af de unge Præster, med hvem jeg er kommen
i Forbindelse, har i den Grad sluttet sig til mig som Discipel
og kunnet forstaa mig i alt.“
I „Kirkehistoriske Samlinger", sjette Række, andet Binds
tredie Hefte, 1938, findes aftrykt en Del Privatbreve fra Biskop
Brammer i Aarhus til Kultusminister Fischer, mest omhand
lende en Vurdering af Præsterne til de forskellige ledige
Embeder. I et Brev under 28. Marts skriver Biskoppen: „For
Aarhus Stift betragter jeg det ogsaa uheldigt, at Pastor Chr.
Borch i V. Hornum ikke ligesaa vel søgte Houlberg (hvor der
manglede et Provsteemne) som Randlev. Efter alt, hvad der
er mig bekendt om denne Præstemand, hvem man vil savne i
Viborg Stift, maa jeg ønske ham hertil. Havde han søgt baade
Houlberg og Randlev, vilde jeg have anbefalet ham fortrinligt
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til førstnævnte Kald. Nu tillader jeg mig at foreslaa ham til
Randlev, og Adjunkt Ehlers til Houlberg. Endskønt han kom
mer fra Randers, hvor Hr. Dines Pontoppidan er Sognepræst
(for ikke at sige Sogneherre), er han dog, saa vidt jeg kan
mærke, ikke grundtvigianiseret. Endnu sikrere er jeg dog paa,
at Deres Excellences Løfte til Randlev-Bjerager Menigheder om
at fri dem for at faa en grundtvigiansk Præst, bliver opfyldt,
naar de erholder Chr. Borch, som just skal arbejde paa at bringe
sin grundtvigianske Broder, der var Kapellan p. p. i Grenaa, paa
rette Vej. Jeg har ikke hørt Pastor Borch prædike, men jeg har
læst nogle af hans Prædikener og fundet dem lige den i Randlev
saa elskede Jac. Zartmanns.“
I Brev af 24. April takker Biskop Brammer Ministeren: „For
den gunstige Opfyldelse af mit Ønske om Besættelse af Houl
berg og Randlev,“ — og tilføjer: „Biskop Svane vilde — har
han sagt mig, saare nødig miste Chr. Borch i Viborg Stift; desto
glædeligere maa det jo være mig, at han er kaldet til Aarhus
Stift."
Fader blev kaldet til Sognepræst for Randlev og Bjerager
Menigheder under 6. April 1878, og den 12. Maj holdt han
Afskedsprædiken i V. Hornum og Flejsborg Kirker.

RANDLEV-BJERAGER
1878—1907

AKKET være Steen Steensen Blicher regnes Rand lev
•A. Præstegaard som hørende til de historiske Præstegaarde. Steen Blichers Fader, Niels Blicher, var en Tid lang Præst
i Randlev, saa Steen havde her i nogle Aar sit Barndomshjem.
Som nygift levede Steen B. her som Forpagter fra 1811 til 1819.
Desuden vil det erindres, at Blichers „En jydsk Mordbrænder
historie" handler om Randlev Præstegaard.
Det var i 1748, at de Spottrup Kæltringer afbrændte Præste
gaarden ved Nattetid, hvorved 3 Tjenestefolk omkom, medens
Røverne i Vaabenhuset myrdede den ene af Pigerne. Kirkebogen
bekræfter, at alle Blichers grufulde Enkeltheder nøje stemmer
overens med det virkelig passerede.
Præsten, Hartmann, var en rig Mand, og derfor byggede
han et forholdsvis stort og flot Stuehus af svært Egetræs-Bin
dingsværk med Tegltag — 70 Alen langt — og rummende 13
Værelser. Dette Hus er nu af Staten gennemrestaureret og fredet.
En Række mægtige Linde, plantede langs Stuehuset i Gaarden,
gav denne Hygge og Anseelse. Efter at Fader havde udvidet
Havens Areal til det dobbelte, blev Randlev Præstegaard saa
nogenlunde Typen paa den romantiske Præstegaard, som saa
mange Forfattere og Digtere har lovprist.
Det blev et meget hyggeligt Hjem, og den store Have, der
blev holdt mønsterværdigt, afgav Sommeren igennem et elsket
Tilflugtssted for Familien og de mange Feriegæster.
Rand 1 ev ligger midt i Hads-Herred, 3 Mil Syd for Aarhus,
3% Mil Nord for Horsens og
Mil fra Odder, Hads Herreds
Hovedstad.
Fra en af de ufrugtbareste og barskeste Egne i Jylland flyttede
Fader i 1878 til det frugtbare, smilende og milde Hadsherred.
Fra at være Præst for Danmarks mest isolerede Befolkning
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blev han nu Præst for moderne, oplyste, meget dygtige og inter
esserede Storbønder. Han mødte i Hads Herred Tidens Strøm
ninger i særlig skarpe og outrerede Former, — Bjørnbakkere
contra Grundtvigianere, —Venstremænd contra Højremænd. —
Der fandtes i Hads Herreds Befolkning et meget stort Antal
af fremragende Dygtigheder, som hurtigt og sikkert førte Bøn
derne, da det gjaldt at omlægge Landbruget, og det turde vel
være tvivlsomt, om der nogetsteds i Landet fandtes et tilsva
rende stærkt Initiativ.
Da Fader gennem en Menneskealder skulde blive Medlever i
Hads Herreds aandelige og politiske Rørelser, bliver det
nødvendigt kort at opridse Situationen, som han forefandt den
i 1878.
Højskoleforstander og Bladudgiver Lars Bjørnbak
havde gennem en Aarrække ovet stor Indflydelse i hele Øst
jylland, men da navnlig i Aarhusegnen, saa langt hans Blad
naaede frem, og langt den overvejende Del af Landbefolkningen
var „B j ørnbakkere“. —
Bjørnbak var en yderst radikal Bondehøvding, som endogsaa
i 1872 havde indmeldt sig i „Internationale".
Et af vore Leksika betegner ham som antinational, og Fader
kalder ham Bondefordærveren.
Han repræsenterede den uforfalskede Materialisme, vilde
dygtiggøre Bønderne til at overtage Statsstyret, og lagde i sin
Undervisning Hovedvægten paa de manuelle Fag, men for
agtede, ja, hadede den aandelige Paavirkning, som de grundtvig
ske Højskoler gav Ungdommen.
Bjørnbakkerne dannede en organiseret Fraktion indenfor Ven
stre og havde 5 Folketingsmænd, bl. a. Dr. Gerth Winther, valgt
i Odder, og den bekendte Dialektiker, Søren Kjær fra SønderVinge.
Trods Bjørnbakkernes store Majoritet føltes det, som om den
grundtvigske Minoritet var den førende, thi den havde et meget
stort Antal Spidser — spredt over hele Herredet.
Grundtvigianernes Højborg var Testrup Højskole, hvor
hin Tids mest fremragende Højskoleforstandere, Dr. Jens Nør*
regaard og Cand. Baagø regerede.
Disse 2 Mænd øvede gennem en Menneskealder en meget
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stor Indflydelse i hele Aarhus Egnen, ogsaa fordi de var flittige
Foredragsholdere ved kristelige og nationale Møder.
N ørregaard repræsenterede Grundtvigianernes nationale
Fløj, og han førte drabelige Kampe mod Bjørnbak. Men da
den politiske Strid var paa det højeste, navnlig i Spørgsmaalet
om Københavns Befæstning, blev han kasseret af mange af de
mere yderliggaaende Grundtvigianere.
Foruden Testrup maa Bering, Odder og Gylling nævnes
som Grundtvigianernes Støttepunkter i Aarhusegnen.
I Bering sad Pastor Theilmann som Valgmenighedspræst
i hele den her omhandlede Periode.
Faa Aar efter Faders Ankomst til Randlev blev der oprettet
Valgmenighed i Odder med Vilhelm Malling som Præst,
desuden en Højskole med Do Ile ri s som Forstander.
For den Del af Grundtvigianerne, for hvem det kristelige
Livssyn var Hovedsagen fremfor det folkelige og politiske, var
og blev Pastor Otto Møller i Gylling den ledende Person
lighed.
Otto Møller var en af sin Tids lærdeste Theologer og tillige
en af de mest producerende, idet han har skrevet mange Bø
ger og utallige Artikler til Tidsskrifter. Stærkt paavirket af
Grundtvig, uden at kunne kaldes Grundtvigianer, indtog han
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et lignende Stade som Vennen, Biskop Skat Rørdam. Disse to
Mænds mangeaarige Brevveksling er i 1915 og 16 offentliggjort
i to tykke Bind og yder den Dag i Dag en vægtig og en yderst
interessant Læsning.
Som ung Mand havde Otto Møller holdt mange Møder rundt
i Herredet, tildels sammen med Vennen, Kapellan Kirkeby,
i Odder, og han havde fremkaldt en aandelig Vækkelse af stort
Omfang, saa en Mængde Sognebaandsløsere fra alle Nabosogne
samledes om hans Forkyndelse i Gylling Kirke.
Gylling var saaledes i de Aar hele Egnens aandelige Centrum,
og ogsaa for Fader kom Gylling og Pastor Otto Møller, hvis
Livssyn han delte, til at betyde overordentlig meget.
I alle Nabosognene sad der gamle Præster, Boesen i Odder,
Thomsen i Ørting, Bruhn i Saxild og Mygind i Gosmer,
men de forholdt sig passive overfor Tidens Rørelser, og først
da disse gamle Mænd i Firserne afløstes af yngre Kræfter, blev
der et venskabeligt og levende Samvirke mellem alle Herredets
Præster.
I det store og hele er hermed givet en Oversigt over de Per
soner og Faktorer, som den Gang beherskede det aandelige og
politiske Liv i Herredet, men forinden vi gaar videre, vil det
være nødvendigt ogsaa kort at skitsere Datidens store Problemer.
„Det litterære Gennembrudt Mænd, med Georg
Brandes i Spidsen, søgte at omforme Folkets Begreber om
5*
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Religion, Fædrelandskærlighed og Sædelighed, dels gennem
Skønlitteratur, dels gennem Dagblade og Tidsskrifter. De unge
Grundtvigianere havde et aabent Øre for alt det nye og optog
saa meget af dette, som blot nogenlunde var foreneligt med deres
hidtidige Grundanskuelser, og saaledes opstod „Nygrundt
vigianismen". Denne kan særlig karakteriseres ved den vel
villige, prøvende Holdning, den indtog overfor alt nyt, og ved
absolut Uvilje til at fordømme noget, blot det var nyt. Et
saadant udflydende og holdningsløst Standpunkt blev skarpt
fordømt af de ældre og gav Anledning til hidsige Debatter,
under hvilke de Unge drabeligt kæmpede under „Frisindet“s
Fane.
Arbejdermasserne samlede sig til Frigørelse. Desværre
skete dette under Marxismens røde Faner, og med Hadets
Evangelium i Munden. Had til Kristendommen, Had til
Nationalitetsfølelsen og Had til alle andre Klasser.
Mere end noget andet frygtede Fader dette Had, og hans Frygt
synes i Dag at have været velbegrundet, naar man ser hen til
det afkristnede Rusland, til Begivenhederne i Spanien og til den
storpolitiske Situation i Europa, der er præget af Kampen for
og imod Marxismen.
Den Kamp, der føltes stærkest, var Kampen mellem Højre
og Venstre. Ikke 25 Aar efter Grundlovens Givelse begyndte
Landboerne, samlede i Partiet Venstre, en maalbevidst Kamp
for et nyt Enevældes Indførelse under Mottoet: „Ingen over
og ingen ved Siden af Folketinget." „Flertallets Ret
til at styre Staten." Kampen begyndte i Halvfjerserne, kul
minerede i Firserne, for gennem Halvfemserne at aftage i Vold
somhed.
Kampen for at faa de konservative Garantier i Form af
Kongemagt og Landsting gjort betydningsløse, identificeredes
med en Kamp for Friheden.
Højre frygtede Flertals-Tyrani og havde ingen Tillid
til et mere eller mindre tilfældigt Flertals Retfærdig
hedsfølelse og Visdom, hvorfor man ønskede at opretholde
en Beskyttelse for Mindretallene.
Kampen blev meget voldsom, og da den saa kulminerede ved
Dannelse af Riffelforeninger for at kunne gøre aabent Oprør,
blev Problemerne aktuelle for hvert eneste Menneske, ogsaa for
Fader.
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Selv om man nu kan smile ad det hele Postyr, vil man forstaa,
at alvorlige Mænd maatte forfærdes over at se danske Bønder
ruste for at true med Oprør og Borgerkrig, især naar disse
Foreteelser betragtedes ud fra religiøse Synspunkter. Sæt blot, at
danske Marxister af 1940 overalt i Landet bevæbnede sig for
at realisere „Proletariatets Diktatur“, saa vilde man bestemt
ikke smile, men foretage sig noget helt andet.
Gennem 30 Aar førte Fader Dagbog, og vi kan ved at læse
hans interessante Notitser følge Line Tiders Kampe paa alle
ovennævnte Felter; Kampe, som førtes efter virkelig store Linjer,
i Modsætning til nu, hvor man med Rette i Stedet for Ordet
„Kamp" bør indsætte Ordet „Tovtrækkeri“. —

Fader indsattes i Randlev og Bjerager Kirker den 26. Maj af
Provst Mygind. Han skriver i Livserindringerne:
„I begge Sogne forefandt jeg ikke faa Sognebaandsløsere
til Otto Møller i Gylling, hvem de fleste skyldte deres kriste
lige Vækkelse fra de Aar, da han lod sin Røst høre udover
store Dele af Hadsherred. En Del af dem var nu noget ældre
Folk, som, i hvor høj Grad de end vurderede at kunne gæste
Gylling Kirke, dog ogsaa kunde skønne paa at faa en kortere
Kirkevej, hvis de ellers kunde opbygges ved at høre den nye
Præst.
De mødte derfor i Kirkerne de første Søndage, og ret snart
kom Gaardejer Sejer Nielsen, Randlev Hedegaard, ind
til mig og hilste venligt paa mig samt udtalte Ønsket om at
vende tilbage til Randlev Kirke. Flere fulgte hans Eksempel,
og da et Aar var gaaet, var langt den overvejende Del vendt
tilbage til deres Sognekirke.
Dette var mig en stor Glæde, thi det var et sundt og ærligt
Kristenliv, de tilførte Menigheden og vore Søndagsforsamlinger.
Otto Møller havde jo ikke givet dem noget galt at løbe i By
med, og vi trængte til denne Hjælp.
Thi vel var der ogsaa udenfor den grundtvigske Kreds ærlige
og trofaste Kristne, af hvilke nogle endnu lever og hører til mine
kæreste Venner, men den store Mængde af Sognefolket bar dog
i sit Aandsliv et kendeligt Præg af den mangeaarige Paavirkning
i forfladigende materialistisk Retning, som var udgaaet fra
Viby-Degnen, Lars Bjørnbak, for hvem der er rejst en Æres-
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støtte i Viby, som ikke er til Ære for dem, der har rejst den.“
„Da der ogsaa fra Præstegaarden i Randlev gennem en Aarrække var arbejdet paa at uddybe Kløften mellem Sognemenig
heden og Sognebaandsløserne, foruden hvad disse i deres første
Opvækkelses Varme kan have bidraget hertil, maatte det derfor
være mig en desto alvorligere Opgave at yde en Hjælp til
at faa denne Kløft, om ikke udfyldt, saa dog overbygget
saa vidt, at Sognemenigheden kunde erkende, at der kunde
komme noget godt fra Gyllirfg, samtidig med at de grundtvigske
Venner fik Lejlighed til „i Broderkærlighed at vise Kærlighed
til alle“ (2. Peter 1,7).“
„At dette for en Del lykkedes, „uden Ord“, snarere ved en
stilfærdig hensynsfuld Omgængelse til begge Sider, lader mig
haabe, at jeg ikke har været helt forgæves i Randlev, skønt mit
Arbejde der gennem 30 Aar ellers ikke har store paaviselige
Resultater/*
Ovennævnte Gaardejer Sejer Nielsen, Randlev Hedegaard,
var en udpræget Personlighed, en Mand, som med Lidenskab
forfægtede sine Standpunkter, og som med den største Dygtig
hed drev et Mønsterlandbrug. Han havde paa sin smukke Gaard
indrettet en Mødesal, hvor Otto Møller en Gang om Maaneden
samledes med de stedlige Sognebaandsløsere.
I denne Mødesal traf Fader for første Gang Otto Møller,
og „han betragtede mig nøje,“ skriver Fader. Pastor Møller
havde de kønneste, mest talende men ogsaa mest indtrængende
Øjne, nogen Mand har haft, og det er derfor ikke underligt,
at Fader erindrer de første forskende Øjekast.
„Efter dette vort første Møde udviklede Forholdet sig i Aare
nes Løb til et oprigtigt Venskab, i hvilket vi bl. a. ogsaa betjente
hinanden ved Herrens Bord og i Kærlighed delte hinandens
Ve og Vel i mangfoldige Aar.“
I Brev til Skat Rørdam af 21. Marts 1879 skriver Otto Møller:
„Jeg har faaet en god Mand til Nabo i Borch i Randlev. Jeg
kunde i Førstningen ikke rigtig blive klog paa ham, men nu jeg
lærer ham bedre at kende, er jeg meget glad ved ham.“ —
Allerede i Begyndelsen af 1879 kom Fader i et beklageligt
Modsætningsforhold til store Dele af Sognenes Befolkning, hvil
ket var saa meget mere ærgerligt, som han var ganske uskyldig
heri.
„Det havde hidtil været Skik, at der i Randlev Præstegaard
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holdtes et 3 Dages Tiendegilde, ved hvilken Lejlighed Præ
sten fik sin Tiende betalt. Fra Frøken Tørsleff, den tidligere
Præsts Datter, fik jeg Reglementet for dette Gilde, der
lød saaledes: De første 2 Dage Gaardmændene, den tredie Dag
Husmændene. Gaardmændene skulde sidde ved dækkede Borde
med Stege, og hvad dertil hører, Husmændene have skaaret
Smørrebrød. Gaardmændene skulde der leveres 12 Spil Kort.
Vilde Husmændene spille, maatte de selv tage Kort med. Der
plejede at drikkes 40 Potter Brændevin som Kaffepunsch." —
„Dette Gilde stod som en Sky paa vor Himmel, og den blev
sortere og sortere, jo nærmere Tiden kom. Jeg kunde ikke slaa
ind paa det hidtidige Spor og holdt derfor Møder med Tiende
yderne i Randlev og Dyngby Skoler, hvor jeg sagde dem min
Mening om den tidligere Uskik. Jeg vilde gerne, uden Stands
hensyn, give dem et pænt Maaltid, men Spil og Drik kunde jeg
ikke give Hus til. For at det ikke skulde udlægges som Gerrig
hed, tilbød jeg at levere dem en Sum Penge aarligt, som de enten
straks kunde uddele til værdige Trængende eller opsamle til et
Legat. Om ingen af Delene vilde de høre Tale, de vilde have
deres Ret. Saa maatte jeg lade dem vide, at de kunde komme
og betale mig Tienden efter enhvers Lejlighed i de første
Maaneder." —
„Dette vakte et stort og uundgaaeligt Anstød, og som et første
Udslag heraf kom en Mand og hentede „de fattiges Kasses"
Protokol, og jeg blev aldrig mere Medlem af Bestyrelsen for
Fattigkassen".
„De fleste glemte efterhaanden det forefaldne, men en rig
Gaardejer betalte gennem Aarene ikke sin Tiende uden efter
Retskendelse. De yngre Mænd fandt det skete ganske i sin
Orden, og mange af de ældre blev mine Venner."
En Nabo bar stadig paa sin Vrede, og da Fader 20 Aar senere
foreslog ham at lade det forbigangne være glemt, svarede han:
„Nej, Hr. Pastor, for jeg skal sige Dem, jeg kan ikke tilgive."
Som allerede omtalt tilhørte Fader aldrig nogen kirkelig Ret
ning, og udprægede Retningslinjer afskyede han. Han stod vel
kirkeligt Centrum nærmest, men dog med en betydelig
grundtvigsk Betoning.
Med Indre Mission havde han aldeles intet Samkvem, og
han afviste Samarbejde med Lægprædikanterne, af hvilke han
paa et tidligt Stadium havde lært nogle aandløse Eksemplarer at
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kende. At han umuligt kunde føle sig tiltalt af Indre Missions
Prædikemaade fremgaar af følgende Dagbogscitat fra Juni 1881:
„Det hedder om Tempelbygningen i Jerusalem, at
„Hamre, Økser og alle Slags Jern-Værktøj hørte man
ikke i Huset, mens det rejstes." Dette er en smuk, i Tavs
hed talende Prædiken om, at paa Herrens aandelige Hus skal
der ikke bygges med Larm og Støj, ikke hamres løs og buldres
med „slaaende" og „træffende" Ord, hvor meget end disse vilde
kunne genlyde over den hele Stad og gentages af mange Munde.
Der skal ringes til Kirke og indbydes til Gæstebud saa kærligt
og indtrængende, at det af Indbydelsens Alvor kan mærkes, at
Øksen ligger ved Roden af Træerne. Men vil vi selv til
at bruge den, kan vi nok saare baade hist og her, men aller
sikrest er det, at vi hugger os selv i Benet og forløfter os paa
Øksen, som er over vore Kræfter. For os Bygningsmænd gæl
der det om altid at sige og bede „Tal Herre, din Tjener hører!"
Saa vil ogsaa andre gennem vort Vidnesbyrd kunne høre Her
rens Røst. Jo mere vi støjer med Redskaberne, des mere verdsliggør vi det hele."
Dec. 1888. „Brev fra „Indre Miss." Mathiassen i Aarhus, om
jeg ønskede det, vilde han gerne holde Møde i Randlev Skole d.
14. Dec. Jeg svarede, at det kunde jeg umuligt ønske, da jeg alde
les ikke kendte ham, og udviklede videre for ham de Grunde,
som gjorde det ønskeligt for mig ikke at indføre Indre Mission
her i Pastoratet, dels grundet paa stedlige Forhold, dels i Hen
hold til pinagtige Erfaringer, jeg andetsteds har gjort af denne
Medhjælps tvivlsomme Værdi. Han kom ind til mig i forbigaaende, og jeg hørte hans Udtalelser om Dødsriget med den sæd
vanlige Iver for at faa Frelsens Mulighed vanskeliggjort for dem,
som indenfor den geografiske Kristenheds Grænser blot har hørt
(f. Eks. en Lærer — selv om dødt og ramsende) sige det rigtige.
Denne aandelige Medhjælp kan jeg ikke bruge. Otto Møller,
hvem vi besøgte, var glad for, at jeg havde fejet for min Dør,
ligesom han for sin." —
Marts 1898. — „3 Dages Indre Missionsmøde i Odder af
Præster og Kolportører, som havde indbudt sig selv.
Jeg var derude sidste Dag at høre Pastor Blauenfeldt fra
Kjørup og Kandidat Bjerring. Den første har været Vilh. Becks
Kapellan og af ham lært den tyrkiske Musik — „Ailebeholderen" — i hvilken Landmændenes Hjerte sidder — „Mejerispan-
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den“ — „Vantro, dovne og lade Præster" — „Bibelkritikerne"
— og „Sludder og Vrøvl". — For et troende Menneske var der
ikke Fugls Føde i den timelange Prædiken. Kandidat Bjerring
talte smukt og varmt. Var om Aftenen sammen med Talerne i
Præstegaarden, hvor jeg fik sagt Hr. Blauenfeldt nogle Sand
heder, der dog vist ikke var det for ham. De Folk har saa lidt
Frihed og Bevægelighed i deres Aand. De følger Skemaet, men
derudover er de saa mærkeligt uforstaaende, men desto mere
selvsikre og følende sig som i en uindtagelig Fæstning." —
Ovenstaaende Citater angaaende Indre Mission turde være
tilstrækkeligt, tilmed da denne Retning næppe fandtes repræsen
teret i Pastoratet i hvert Fald ikke i den outrerede Skikkelse,
som Fader kritiserede.
Med den mest levende Interesse fulgte Fader alle
Foreteelser indenfor den grundtvigske Retning, og
et meget stort Antal af Notitser i Dagbøgerne vidner herom.
Fader elskede Folkekirken, her var Arbejdsfeltet,
og han ansaa det for en Svigten, naar Grundtvigi
anerne isolerede sig i Valgmenigheder eller Fri
menigheder.
„Jeg har altid elsket Folkekirken, just som saadan, fordi Kir
ken i dens nedarvede Skikkelse paa en stilfærdig Maade faar
Ærinde og Adgang til det hele Folk, og alt det Liv, ægte
Kristenliv, der findes i vort Folk, er jo ogsaa modtaget gennem
Folkekirken."
April 1882. „Højskolebladet" præsenterer nu og da en
Mand eller Kvinde, som længes og trænges efter at komme
ud af Folkekirken, lovende sig Guld og grønne Skove, naar
de bare kommer ud og bliver „Staden paa Bjerget, der
ikke kan skjules."
„I Modsætning til alle disse Skraalere, som aldeles overhører
Apostlenes vidtrækkende Ord „at tænke paa de fattige"
(Gal. 2,10) — var det velgørende forleden at høre Otto Møller
sige: „Jeg bliver hellere tilbage med de Døde, end jeg gaar ud
med de levende."
„Folkekirken er ikke en „ren borgerlig Indretning", men
Kirken i dens Forvikling med Staten og med Mængden, hvil
ken Forvikling dog, som Josephs Trældom i Ægypten, af Gud
blev vendt til det gode, for at holde meget Folk i Live."
„Naar det siges, at det ikke er til at udholde at gaa til Her141

rens Bord med alle disse Vantro o. s. v., saa maa det ikke glem
mes, at en Frimenighed vil blive belemret med alle de gudelige
Snakkeposer og dømmesyge Aander, der som Fluer trækker efter
sodt og vil styrte afsted for at være med paa Piedestalen, hvor
fra de kan se fornemt ned paa Folkekirken/4
„Frimenigheden, som er gaaet ud, er i Virkeligheden gaaet
ind i Kamrene for der at indrette sig hyggeligt. Men de kom
mer derved længere bort fra Herrens: „Gaar ud ved Vejene
og ved Gjærdene44 eller „mig ynkes inderlig over Folket.“
„Boligerne paa Bjerget faar vente, til Herren selv afslutter
x\rbejdet iblandt de Spedalske, som venter ham og hans Disciple
ved Bjergets Fod.“ —
Februar 1883. „Frimenighedsfolkets Sky for at gaa i Folke
kirkens Kirker minder om Valdensernes mere berettigede Sky
for at betræde de katholske Kirkehuse, som gjorde, at de ved
Indtrædelsen i dem stille sagde: „Gud lægge dig øde Røver
kule!44
Maj 1881. „Naar Anders Laursen og hans lille Flok i Lundby
føler Lyst til at udtræde af Folkekirken, da er dette en ganske
naturlig Følge af hans mangelfulde Udvikling og hele Kredsens
Ungdommelighed.
Nyvakte Folk under sig sjælden „Ro saa længe, at de kan
synke deres Spyt44 (Job. 7—19).44 Man kommer til at tænke
paa Chr. Richardts:

Naar et Æg hun haver lagt,
forkynder hun det lydt,
alle skulde høre
det glædelige Nyt.
Birkedal og Otto Møller har ellers slaaet gode Slag paa det
Æg, de har udruget deroppe.44
Endnu skal medtages enkelte Dagbogsnotitser, som viser
Faders Stillingtagen til forskellige af de opdukkende
Problemer fra grundtvigiansk Hold, men man maa ikke
af de valgte Eksempler lade sig forlede til at tro, at Fader i al
Almindelighed stod fjendtlig overfor Grundtvigianismen. Denne
havde tværtimod i meget hans Hjerte, og derfor gjorde det ham
dobbelt ondt, naar han maatte konstatere „Udskejelser.44 —
Februar 1883. „Kapellan Brückers kaade og vigtige
Skriverier i „Højskolebladet44 om den hellige Skrift og vort
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Forhold til den, som gaar ud paa at vi skal staa „aldeles frit“
overfor dette gamle Oldtidsdokument (Munkepapir),
er Vand paa deres Mølle, hvem det i Frihedens Navn er meget
velkomment at faa „Aanden“ frigjort saa meget som muligt fra
Herren, hvem Skriften viser os i det klareste Lys.“
I denne Tid gode Stykker i Højskolebladet af Th. Rørdam,
Birkedal og Otto Møller i Anledning af Brikkers vigtige Skrive
rier om ikke at ville lade sig hovmesterere af Skriften.
Februar 1888: Teilmann udtalte paa et Møde i Mellerup:
„Jeg bryder mig ikke mere om, hvad Poul og Peder
(Apostlene) siger, end hvad Paul Pedersen i Mellerup
siger------ —.En betegnende Illustration af, hvad Slags Surdejg Valgmenighederne for Tiden er i den danske Folkekirke!
April 1891. 2. April holdt Dansk Friskoleforening
Møde i Aarhus, hvor Brikker, tildels støttet af Teilmann og
Malling, afsatte „den Almægtige". Han kan ikke komme
til for „Lovsammenhængen", saa det kan ikke nytte at bede om
Regn eller om Stormens Ophør og deslige.------ — Heldigvis
gjorde Friskolelærer Jørgen Andersen Bo Indsigelse paa
Mødet. Han holdt paa den Almægtige og paa Bønnens Betyd
ning."
„Vi gaar en ny aim. Rationalisme i Møde. Men nu er Menig
heden nok bedre rustet til at værge for sig end for 100 Aar
siden."
Marts 1893. „Da Valgmenighedspræst Malling i Odder for
leden skulde bede for en syg, meddelte han først Menigheden
sin Anskuelse om denne Art Forbøn, at den er unyttig, da Gud
ikke kan hjælpe paa det Omraade, som han har afgivet til
Menneskets Vilje og Evne, men at han vel kan hjælpe et Menne
ske til at blive taalmodig o. s. v. — Dette er Konsekvensen af
Fornægtelsen af Kristi Guddommelighed, som Morten Pontoppidan nu besørger udbredt. Disse formentlige Fremskridtsmænd
har været de første til at løbe i Fælden, og nu bliver det de
gammeldags Kristne, der skal holde den gamle Fane højt."
Marts 1891. „Axel Pienge glæder sig i „Israel og vore
Dage" over den vaagnende Erkendelse af, at Kærligheden er det
sande og evige Liv, at den, som elsker, er født af Gud o. s. v.,
og taler haant om de stive Dogmatikere, der endnu findes, som
holder paa, at den, som ikke tror, skal fordømmes. Han stiller
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altsaa vor Kærlighed op som en evig Værdi overfor Troen d:
Guds Kærlighed.
Hvor sandt og ydmygt viser Joh. hen til Guds Kærlighed,
som Kærligheds evige Kilde, saa kun naar den rinder og raader i
os, faar vor Kærlighed sin blivende Værdi (1. Joh. 3. og 4. Kap.)"
April 1892. „Otto Møller svarer i „Dansk Kirketidende“
paa et Angreb af Th. Rørdam paa Møllers Bog „Genfødelse
og Nyskabelse/' I Slutningen af Indlæget siger Møller, at han
ikke vil gøre Rørdam Rangen stridig som Orthodoksiens Vogter
i den grundtvigske Kreds. Møller har altid holdt sig fri af det
„grundtvigske Kompagni" og aldrig drømt om eller indbildt sig
at være Talerør, Leder eller Pave for disse Samtidige."
Okt. 1890. „Henning Jensens Bog om Jesu Barndom og
Ungdom er i høj Grad modbydelig, et overfladisk og drengeagtigt Opkog af de gamle Straussiske Historier i Vantroens
Interesse."
Okt. 1892. „Et Tidens Tegn! I Søndags sagde Pastor Malling
i Valgmenighedskirken, at nu vilde han sige noget, de vilde
forundres over, men han maatte sige det: Om nogen spurgte
ham, om Kristendommen eller Socialismen var bedst
skikket til at løse Tidens sociale Opgaver, vilde han
svare: „Jeg er i Tvivl." — Lang Kunstpavse, medens de sank
denne Frugt af Kundskabens Træ."
Jan. 1893. „Jeg har afslaaet en Opfordring fra Thorv. Elmquist og Fred. Møller om at indsende en Prædiken til Indlem
melse i en Samling, der paatænkes udgivet af Mænd af grundt
vigsk Retning eller som staar denne Retning nær. Jeg har aldrig
personlig staaet i Række med grundtvigske Præster som saadanne, ej heller deltaget i nogen grundtvigsk Partibevægelse,
hvor meget jeg end har modtaget fra den Kant, og hvor kære
Venner jeg end har paa den Side.“
Jan. 1894. „Besøgte Otto Møller, som havde faaet Brev fra
Brikker. Denne havde nu op til Jul dimitteret sine Konfirman
der, da det dog var Humbug med den Gerning. Han har i
„Tidens Strøm" bedt Folk tage vel imod dem som ukonfirmerede. Møller skrev netop paa et Svar, — „Vanskelighederne
har vi vel alle følt, og det var jo unægtelig det letteste at rende
fra det hele, men o. s. v." Han fik en ren og drøj Besked."
Januar 1894. „Morten Pontoppidan har skrevet saa kønt
og alvorligt i „Frit Vidnesbyrd" i Dec. og Jan. som ogsaa i sin
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lille Bog „Lydig til Døden", saa det er let at se, at han atter
er ved at finde sin Pads „under Hvælvingerne". Han forklarer
selv i „Hyrderne og Barnet" sin Udflugt ud paa fri Mark sorn
Følge af en trykkende Følelse af begyndende Mosgroethed
midt i Kristendommens Centrum, hvilket gjorde ham det for
nødent at faa sin Vanekristendom lidt paa Afstand og atter fra
Grunden af indleve sig i de første, oprindelige Sandheder i hele
deres storslaaede Enfold. Nu indbyder han Hyrderne paa Mar
ken, „Disse mine frit omstrejfende Venner", til at gaa med ind
i Kirken, hvor Barnet er svøbt i de gamle, dejlige Julesalmer.
Har Kirken end Brøst, det er dog der alene, vi har en nær
værende Frelser. — Dette er meget glædeligt!"

Sept. 1893. „Den 11. hørte jeg i Odder Brücker tale. Kristen
dommen maa nu prædikes paa en anden Maade end tidligere!
— Viel Geschrei und wenig Wolle! — Umaadelig dybe
Buk for den vældige Kulturudvikling, som Kristendommen maa
se at holde sig a jour med og derefter læmpe sin Forkyndelse.
Forklaring af Lidenskaben som Varmekraften i et Menneske,
som Driften mod en Udvikling. Det er sagt, at det var godt
at høre og se Sarah Bernhard, det vakte Lidenskab. Denne
Lidenskab hjælper Vorherre frem. Den gamle Katekismus-For
klaring, at det gode ved at lære Herren at kende er, at han
frelser os fra Synden ved Syndernes Forladelse, og at vi saa
vedbliver at synde, men lægger det hele paa Jesus (som om det
var den sande Forklaring!) — maa afløses af dette, at Jesus
hjælper de gode Kræfter i os til Udvikling.
Ovenstaaende er Nyrationalismens Kæphest, som om Synd
og Syndernes Forladelse blot er en fintstillet Anmærkning under
Teksten, der ikke behøver at tages med.
„Ved Præstekonventet i Odder talte først Otto Møller om
gi. Test. Kritik, hvorefter jeg talte mod Briickers sidste Foredrag
om Strømkæntring i Forkyndelsen. Malling søgte at redde
Brücker. Møller stod med mig."
Mange Steder i Dagbogen udtaler Fader sin Glæde over at
have hørt Foredrag af Højkoleforstander Dr. Nørregaard, men
i et Par Tilfælde kom det til alvorlige Uoverensstemmelser
mellem dem.
Dec. 1887. I Efteraaret 1887 gennemtrawlede Bj. Bjørnson
Danmark med et Foredrag: „Engifte og Mangegifte." — Fader
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var meget forarget over, at Højskolefolket fejrede ham som
Helt og Redningsmand:
„De drager af in corpore. Det er Mad for Mogens! Blot en
berømt Fritænker siger det, er det Visdom, og det fattige Evan
gelium og Apostlenes Vidnesbyrd kan saa skyde en hvid Pind
efter dem. Ifølge Morgenbladets Referat er der gjort stor Stads
af Bj. Bj. paa Askov Højskole. Schrøders Tale og la Cours
Sang, han skal“:

„Klare, hvor Huset skal bygges,
klare, hvor Vinen den ægte skal brygges,
om det skal lykkes
i Gladhjem at bo“
„Det er mig en Pine at høre, at Dr. Nørregaard i Aarhus
har sagt til Bjørnson: „Jeg takker Gud for Dig, Bj., thi selv
om vi ikke ere enige i det bedste, saa o. s. v.“ — Og det efter
at Bj. havde sagt i sit Foredrag: „Det er saare uvæsentligt, om
nogen tilbeder Solen eller det, der er bagved/4 En Sædelighed,
der indpakkes i et saa giftigt Ord, vil ikke komme nogen til
gode.“
„Og hvad den Snak angaar, at de Unge ikke vil høre os, og
at vi skal være glade, om de vil høre Sandheden af en Fritænkers
Mund, saa er det dog vist rimeligt, at den Unge lettere rejser
sig fra et sædeligt Fald end fra en elegant udstyret Spotter
bænk, hvor man er i Selskab med Tidens store Aander, som ser
dybt ned paa de Forsamlinger, der sidder tilbords med Abra
ham, Isak og Jakob/4
„Det er en stor Skam, der er overgaaet den danske Menig
hed, at kristne Mænd, der staar som Ordførere for mange, bøjer
sig for Tilbudet: „Al denne Sædelighed vil jeg skaffe
Dig, om Du vil raabe Hurra for mig!44 —
Februar 1901. „Anton Jensen, Harboøre, er bleven afske
diget som Præst. Han har i 12 Hverdagsprædikener forkyndt
den reneste Rationalisme, — ligegyldigt hvem Kristus er, blot
vi tror paa Gud Fader — og han har i et Foredrag udviklet,
at en ny Reformation i denne Retning tiltrænges. Det hele er
en populær Gengivelse af Harnacks Meninger i Bogen „Kristen
dommens Væsen44. Anton Jensens Rationalisme er flot og frisk
fyragtig og gør selvfølgelig Lykke.44
„Morten Pontoppidan og Pastor Rosenstand fnyser af Harme
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over denne Afskedigelse. Mig var den en sand Beroligelse, da
jeg befrygtede, at vor Folkekirkes Styrelse ved fortsat Skaansel
helt skulde berøve Kirken dens luthersk-evangeliske Præg, idet
den tillod Kirkens Tjenere at lære, hvad de lystede. Den, som
ikke deler Menighedens Tro, kan holde sig fra Embedet, og
den, som i Embedet føler sig i Modsigelse til Troen, bør og
skal gaa sin Vej, dog uden, som Anton Jensen, paa udpræget
Gadedrengemaner at række Tungen langt ud af Munden ad alle
Bisper og Præster, sigende, at hvad de alle lærer, er Sludder og
Vrøvl. „Præstefrihed“ vil medføre, at Folkekirken kun bliver et
Overdrev for alt Skrabsammen fra Øst og Vest.“
April 1901. „Den 26. April Stiftskonvent i Aarhus. Dr.
Nørregaard lagde et Lod i Vægtskaalen for Præstefriheden.
Præsteløftet skal gøres saa rummeligt, at de forskellige Anskuel
ser, som vedkender sig det evangelisk-lutherske, kunde komme
til Orde deri. Men det evangelisk-lutherske blev rigtignok slemt
udvandet, saa ogsaa Harboøre Præsten, Anton Jensen, kunde
faa Plads deri. Han mindede om Grundtvigs Tanke, at der
kunde laves forskellige Alterbøger efter de forskellige Stand
punkter. Menigheden maatte saa lukke sine Øren op og selv
prøve, hvad den kunde og vilde bruge. Fremdeles, at det maatte
være en Præst tilladt efter Konference med Biskoppen at nægte
at betjene enkelte Personer eller Familier som Præst, naar han
ikke kunde forlige det med sin Samvittighed/'
„Jeg frabad mig paa Præsternes og egne Vegne Lærefriheden,
da „Vor Tro er ej paa hvadsomhelst, man Kristendom
vil nævne," og paa Menighedens Vegne den sidstnævnte Fri
hed til at sige sig løs fra nogle. Saadant vilde blive et utaaleligt
Aag for Menigheden at bære. Den enkelte Præst skal ikke være
en lille Pave i sin Menighed."
Af et senere Notat. — „Det har været mig en stor Glæde,
at de kirkelige Landemoder i København, Odense og Aarhus
har vist, at der er en kraftig og talrig Opposition mod den
paatænkte Fornedrelse af Folkekirken til som en blot borgerlig
Indretning at være Overdrev for al Slags Præstepræk uden at
hævde nogen Bekendelse. Ikke at tale om det helt utaalelige,
ja, oprørende, at der endogsaa skulde ligge forskellige Ritualer
paa Altret til Afbenyttelse for henholdsvis troende eller fri
tænkeriske Præster. Saadant skal kaldes Præstefrihed!" —
Ovenstaaende Citater maa være nok til at vise Faders Stilling147

tagen til opdukkende kirkelige Problemer. Han havde i sine
unge Dage oplevet, endogsaa paa nærmeste Hold, gamle, ganske
aandløse, rationalistiske Præster, og han var nærmest forfærdet
over som ældre at se Mænd, der kaldte sig Grundtvigianere, lefle
med Nyrationalismen. Var der nogen, der i sin Tid havde be
kæmpet Rationalismen, var det dog i første Række Grundtvig,
og nu gik de, som ønskede at bære hans Navn, den modsatte
Vej. —

I Begyndelsen af Firserne blev den politiske Situation
mere og mere spændt for at kulminere i 1885.
Forsvarssagen og Grundlovssagen var de 2 store
Stridsspørgsmaal mellem Venstre og Højre. Nutidsmennesker
gør sig intet Begreb om, hvor bitter Striden var. Forskellig
politisk Opfattelse kunde føre til Fjendskab for Livet. Brødre,
som stod i hver sin Lejr, kunde umuligt omgaas. Bønderne
kunde ikke handle med højreorienterede Købmænd, og mange
Steder gennemførtes der økonomisk Boykot mod disse — saa
ledes i Aarhus.
At have en højreorienteret Lærer eller Præst maatte da gan
ske naturligt føles som en Fornærmelse, og vovede en Præst
offentlig at vedkende sig sine Meninger, betragtedes saadant
som en Krænkelse af „Folkemaj estæten“.
Otto Møller og Fader stod ikke blot i kristelige, men ogsaa
i politiske Spørgsmaal ganske paa samme Linje. Ingen af dem
tilhørte noget politisk Parti, men de maatte moralsk og kristeligt
fordømme meget i Venstres Fremfærd. I en Dagbogsnotits fra
Dec. 1881 skriver Fader: „Otto Møllers Ord, at man nu maa
have Mod til ikke at sætte sig op paa en af Vognene, men gaa
ved Siden af (ikke følge Trop med et Parti i et og alt), er Vand
paa min Mølle.“
Den sig bredende Forsvarsnihilisme, som den endnu kendes
indenfor det radikale Venstre, bedrøvede Fader meget og gav
Anledning til mange Dagbogsnotitser.
Marts 1884. „Det er aldeles korrekt, naar Viggo Bjørnbak
paa et Møde i Boulstrup søger at vinde Stemning for sig og
komme ind i det Folketing, der er Kød af hans Kød og Ben
af hans Ben. Han udtalte, at det var bedst, om Soldatertjene
sten blev et godt lønnet Erhverv for hvem, der frivillig
meldte sig dertil. Altsaa, — naar vor Moder er i Nød,
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skal de mere velhavende Sønner betale de fattigere for at for
svare hende. Her kunde der siges:

„Moderhjertet fattes Ord
for, hvad det maa taale.“
En Frøken P. ytrede paa samme Møde, at det var bedst at
faa fremmede Lejetropper til at forsvare Landet, da den Tjeneste
kommer mange saa ubelejligt. Hvilken øm Hustru, den Frøken
Gaas kan blive for et af Landets Mandfolk I “
Allerede i 1883 udgav Otto Møller en Brochure: „Flertals
regimente", som naturligvis blev gennemheglet i alle Landets
Venstreblade, i hvilken Anledning han skriver til Fader: „Det
forekommer mig, at det altsammen løber ud paa dette: „at
række Tunge ad mig." Forsaavidt det er Folketunger,
man saaledes faar Lejlighed til at se, har man let ved at skønne,
at Folkemaven er i stor Uorden. Der trænges til en ny
Indgift, og jeg gav mig vel ogsaa skyndsomt til at tilberede en
saadan, hvis jeg havde noget mere Drift i mig."
Tanken om væbnet Oprør blev mere og mere levende.
Novbr. 1883. „Folkevæbnings-Foreninger" begynder
ogsaa at melde sig her paa Egnen, og Tanken om „en Riffel
i hvert Hus og én, som tør bruge den." Som om vore
Forhold er beslægtede med irske Tilstande! Flere af Menig
heden tiltales, ja, opildnes af disse Tanker, hvilket er meget
bedrøveligt, thi hvor er deres Tro?"
Febr. 1884. „Det har vakt stærkt Røre, at Otto Møller paa
et Møde i Gylling Forsamlingshus har erklæret ikke at ville
være Præst for dem, som er i Riffelforeningen. Der tales om
Oprettelse af Frimenighed."
Endelig i Marts 1885 blev en Riffelforening dannet i Faders
Pastorat.
Marts 1885. „Højskoleforstander Dam, Boulstrup,
Gaardejer Sejer Nielsen, Randlev, og Gaardejer Kri
sten Kristensen, Randlev, har indbudt til Dannelse
af en Riffelforening.
Paa Mødet i Boulstrup d. 1. Marts blev der af Sejer Nielsen,
Dam, Højskoleforstander Fog, Boulstrup, og Gaardejer Sejer
Rasmussen, Bjerager, talt tydeligt. Riflerne var unyttige overfor
ydre, men brugelige overfor indre Fjender, som truer vor Frihed.
6
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Saa vidt er vi altsaa kommen, at Mænd, som bekender Kristus,
mener at kunne forlige oprørske Bestræbelser med en god Sam
vittighed i Troen. Jeg vil vanskeligt kunne holde mig tilbage fra
at aflægge et offentligt Vidnesbyrd mod dette djævelske Væsen.“
Marts 1885. „I Odder Avis for 11. Marts har jeg faaet
optaget en Artikel: „Om Riffelsagen“, hvori jeg gør gæl
dende, at Riffelforeningen med det Program, den udfolder paa
Boulstrup Mødet, hverken er juridisk, moralsk eller kristelig
forsvarlig/'
I Odder Avis for 16. Marts faar Fader Tilslutning og en
motiveret Tak for Artiklen, underskrevet af: S. Sørensen, Bjerager-Hougaard, L. C. Voigt, Svejgaard, og S. Mikkelsen, Bjer
ager.
„I Odder Avis for 17. Marts maaler Dam mig Skæppen fuld,
og der løber adskillige Personligheder ind med.“
Maj 1885. „Malling, som skal være Valgmenighedspræst
i Odder, er ogsaa Riffelmand, ser jeg."
April 1885. „Paa Kongens Fødselsdag hejste 3 Mand i
Sognet deres Flag paa mindre end halv Stang, deriblandt var
Sejer Nielsen og Sognefoged Niels Pedersen/'
„I Gylling fik Riffelmændene en varm Modtagelse af Befolk
ningen, saa Dam, efter at have holdt sit Foredrag under idelige
Afbrydelser, maatte rejse bort med uforrettet Sag."
Maj 1885. „Besøgte Otto Møller, som oplæste af sin Præ
diken om Ulvene i vor Tid, som bruger Blade og Aviser til
at sluge Folk. Pastor Hey erklærede ikke at kunne holde en
saadan Prædiken. Møller og jeg stod fast paa vor Forpligtelse
dertil i denne Tid."
Maj 1885. „Havde i Præstegaarden et skarpt Opgør med
den meget vrede Sejer Nielsen. Jeg sagde ham, at han havde
drukket for meget af Bjørnbaks Gift, samt at hans Færd paa
Kongens Fødselsdag, at hejse Flaget paa halv Stang, var usøm
meligt for en Kristen. Det maa ende med et Brud, hvilket er
tjenligst for os begge."
„Den 17. Marts var Væver Niels Nielsen, Randlev Mose, hos
mig og efterlod et Brev, hvori han bevidner mig sin store Kær
lighed og fulde Tillid; han har følt Trang til netop nu, da jeg
har saa mange Fjender til to Sider, at sige mig dette. Han vil
ikke blive træt af at forsvare mig overfor enhver, som angriber
mig, og bede for mig. Dette Brev, som er den fulde Udtalelse
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af, hvad der længe har lyst ud a£ hans Blik (og hvori han og
saa fortæller sin indre Livsførelse), er mig en dyrebar Løn for
en skrøbelig Tjeneste og vil bidrage meget til at opflamme min
Iver og holde mit Hjerte glad.“
Juni 1885. „Jeg har fuldendt et lille Arbejde, som i de
sidste Dage har fyldt mine Tanker, Otto Møller har læst det
og finder det godt/'
„Ved det aarlige Skovmøde i Odder talte jeg med Otto Møller
om min Brochure, som jeg i Dag, efter hans Raad, indsendte til
Schønbergs Forlag. Talte ligeledes med Sejer Nielsen, til hvem
jeg havde skrevet og rakt ham Haand, at vi dog kunde skilles
i Fred. Han takkede for Brevet og var mildere stemt, vilde tale
nærmere med mig."
„Schønberg svarede, at han gerne paatog sig Udgivelsen af
min lille Bog, som han kalder interessant og paa flere Maader
værdifuld. Han tilraader at vente med Udgivelsen til i Septem
ber. Jeg gaar til Værket med god Fortrøstning, uagtet jeg
godt ved, hvad det vil drage efter sig."
Midt under denne politiske Højspænding skrev Fader nedenstaaende Sang for Fædrelandet, som blev sunget ved 6te Juli
Festen i Foreningen Dannebrog i Odder.
Mel.: Mulmet sank, det svale.

Danmark, Moder kære,
paa din Højtidsdag
Hyldest vi dig bære
under Volmars Flag.
Lad det Hilsen vifte
fra din Ungdoms-Glans,
som, mens Tider skifte,
straaler fra din Krans.
Sank i onde Dage
af dit gamle Hus
under Suk og Klage
mangt et Taarn i Grus,
end dog over Mulde
som i Tusind Aar,
medens Bølger rulle,
Kongefløjen staar.
Blev ved Havets Vove
liden kun din Mark,

ó*
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„Fejrest Træ i Skove“
pryder end din Park.
Ingen Vinters Vælde,
ingen Sommers Brand
magted det at fælde
paa din skønne Strand.

End i vore Dage
under Fjende-Vold
i din Sal har Sage
fæstet Skjold ved Skjold.
Naar for Nat du gruer,
skal i Aftenrød
deres Straaleluer
melde Morgen sød,
Morgen over Vange,
gylden Glans i Sky
under Fuglesange
om dit Heltery,
om din Ungdomsglæde,
Hildurs Leg i Nord,
om dit Æressæde
mellem Folk paa Jord.

Danmark, Moder kære,
signet af Guds Mund,
stande du med Ære
paa din Odelsgrund.
Hil dit Helteminde!
Hil din Sejers-Glans,
dig med Tak vi binde
Kærlighedens Krans.
Ved Festen i Rathlousdals Dyrehave talte Fader for Fædre
landet: Løverne og Hjerterne i Danmarks Skjold----- „Glemmer
vi Kærligheden og fortærer hverandre, altsaa sletter Hjerterne
ud af Skjoldet, bliver Løverne til grumme Tigere. Slaar vi Streg
over Løverne, bliver Hjerterne til Kødklumper, der maaske nok
kan slaa for Mad og Drikke, Penge og Gods, men ikke for,
hvad der alene kan løfte og bære et Folkeliv. Højre og Venstre
burde være de to Kæmper, der holder Skjoldet, og om de end
nu og da ser skævt til hinanden, maa de dog ikke slippe det
for at slaas, saa Skjoldet falder til Jorden og splintres.“
I September udkom saa paa Schønbergs Forlag Faders Bro152

chure: Folk og Fædreland. Den lille Bog er paa 44 Sider
og indledes med nogle Vers og et poetisk Indlednings-Kapitel.
Den fordømmer ud fra etiske og kristelige Synspunkter Fore
teelser som Riffelrummel og Kamp mod Kongemagten. Den kan
ikke paa noget Punkt betegnes som værende partipolitisk eller
fanatisk ensidig. Fader konstaterede velvillige Anmeldelser i
Berlingske Tidende og Aarhuus Stiftstidende. Om Anmeldelsen
i Odder Avis skriver han: „Gud fri mig for mine Vennerl
Naar Bogen ikke kan anbefales, uden at Jens Busk bagtales, og
Bønderne, til hvem den er adresseret, skammes ud, og tilmed
mine personlige Kvaliteter paa en taktløs Maade fremdrages,
var jeg bedre tjent med selv at blive gennemheglet.“
Dec. 1885. „Den 11. Dec. modtog jeg en Skrivelse fra 25
Mænd i Pastoratet, deriblandt Højskoleforstander Dam, med
Anmodning om at bestemme en Dag til Afholdelse af et Møde,
paa hvilket der skulde drøftes Udtalelser af mig i Bogen „Folk
og Fædreland", i Bladene og mundtlig i Odder.“
Fader svarede Gaardejer Sejer Rasmussen, Bjerager:
„— — — Dersom det havde været mine her og andet Sted
udkastede Tanker om Iværksættelse af praktiske Foranstaltnin
ger til Forbedring af Smaafolks Kaar og deres Fremtids Betryg
gelse, hvorom De ønskede at forhandle med mig, da vilde jeg
have hilst Deres Indbydelse med Tak og Glæde, men jeg vil
ikke deltage i et politisk Møde, hvor Forhandlingens Genstand
skulde være mine Udtalelser om Folkeflertallet — — —.“
Fader ansaa saadanne Diskussionsmøder paa daværende Tids
punkt for unyttige, men han vilde ej heller være med, hvor
Højskoleforstander Dam var Medindbyder, da denne,
under Tilsidesættelse af al anstændig Form, til Svar paa et
sagligt Indlæg havde fremstillet ham i et latterligt Lys baade
som Præst og Menneske.
Nu fik Dam travlt med at samle Underskrifter paa en Mis
tillidsadresse til Fader, og i Løbet af 2 Maaneder fik han sam
let 114 Navne.
Februar 1886. „Den 23. Februar fik jeg tilsendt en Adresse
fra 114 Medlemmer af Folkekirken i Randlev-Bjerager Sogne
med Opfordring til at søge mig en anden Menighed, da jeg
ikke var nogen heldig Vejleder for min nuværende. Naturligvis
havde jeg krænket „Folkemajestæten", „kaldt Folket sygt“ o.s.v.
Den, som ikke havde Tillid til Folket, kan Folket heller ikke
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have Tillid til. Uagtet jeg havde Betingelser for at kunne øve
velsignet Præstegerning, vilde disse ikke her komme til deres
Ret.“
„Heldigvis er det lykkedes mig at forhindre en Moddemon
stration, en Adresse fra mine Venner. En saadan vilde kun
afstedkomme mere Splid, og desuden var det at gøre for megen
Ære af Dams Adresse.“
„Jeg svarede ikke paa Adressen og vidste jo, at denne Storm
vilde have sin Tid.“
Stormen lagde sig, — 17 Aar senere, da Fader havde
været Præst 25 Aar i Randlev, fik han en Takadresse: „Tak
for Ordet og Tak for din Færd iblandt os.“
Af en Sang, Fader skrev til denne Lejlighed, da ca. 200 af
Menigheden spiste Middag i Præstegaarden, skal nogle Vers
meddeles her:

I Aarene mange, ja, toti og fem,
vi tvende holdt Skridt med hinanden.
Var Vejen end stundom lidt knudret og slem,
vi fløj dog ej ud over Randen.
Og tog vi et Livtag og derpaa et Pust,
des fastere sammen vi voksede just.

Og derfor i Dag udi Sandhed og Aand
med Tak for Guds mange Slags Naade
saa glade vi række hinanden vor Haand —
vi høste, hvor Mesteren saa’de,
vi blande vor Røst nu som Fugle paa Kvist,
vi fik, som i Kana, det bedste til sidst.
Og har vi tilbage en kort Fjerdingvej
at følges paa Stien hernede,
nu véd vi, at Løgneren skiller os ej,
vi følges, til Solen er nede,
for evig at samles i Dagglansen hist,
hvor Herren os skænker det bedste til sidst.

I Dagens Anledning modtog Fader fra Pastor Otto Møller
flg. Brev:
Kære Borch. Jeg er bleven mindet om, at 5. Søndag efter Paaske er en
Mærkedag i Deres Præsteliv i Randlev. Jeg kan ikke erindre, om det var den
Dag, vi første Gang saas i Sejers Gaard; men jeg er glad ved, at Deres
Sognefolk erkender og paaskønner, hvad der hin Søndag blev at høre i deres
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Kirker. Der er saa meget Jubilæumsvæsen nu til Dags, der ikke er andet end
Efterabelse af lignende andetsteds. Men foran denne Deres Mærkedag gaar
der 25 Aar, som har noget at melde om Modstand og Miskendelse i store
Maader. Saa har det noget at sige, at Vejret tvinges til at vende sig, som det
er sket, og som Deres mange Venner føle sig nødte til at vise Dem det.
Vi ved jo nok, hvem Æren tilkommer for, at Stormen lægger sig, og det
bliver blikstille; men uden at glemme, at det er Herren selv, der ved sin
Aand overbeviser Verden, har vi dog Ret til at glæde os ved at se, hvor naadigt han gør det. Og jeg er med, kære Ven, blandt dem, der glæde sig over,
at Herren har beredt Dem en saadan Glædesdag. Hvor var det dog godt, kære
Borch, at De ikke lod Dem drive bort fra Randlev, men holdt ud, hvor De
var sat, til Sejren blev vunden! Og det er jo dette, De i Dag faar at vide, at
De med Guds Naade og ved Taalmodighed og Sagtmodighed har sejret, saa
vidt som der her i denne Verden sejres. Men disse smaa Sejre, hvor Kærlig
heden kommer ovenpaa og bliver synlig, de er ogsaa meget værd og føde
Tak til Ham, der gav Sejren. Og det er saa godt at sejre, naar de overvundne
er glade ved, som det er gaaet.
Saa til Lykke, kære Ven, med Sejrsdagen, som Herren lod oprinde, og Han
lade saa Dem og Deres Hustru glæde sig ved Freden, der følger paa de gode
Sejre!
Gylling, den 15. Maj 1903.
Deres hengivne Ven
Otto Møller.

Fader ansaa en Forbedring af Landarbejdernes Kaar som den
mest paatrængende sociale Reform, og han billigede ganske, at
Arbejderne sluttede sig sammen for at opnaa de Goder, som
det havde vist sig umuligt at opnaa ad Frivillighedens Vej.
Han skaffede sig Oplysning om den paa Godset Holsteinborg
indførte Alderdomsforsørgelse, og i Nov. 1885 holdt han i
Foreningen Dannebrog et Foredrag med Opfordring
til Foreningen om at virke for højere Løn til gifte
Arbejdere samt for Oprettelse af Alderdomsforsør
gelse.
Endnu skal det lige omtales, at Fader havde et meget skarpt
Blik for Humbugen i den Fredssag, der dukkede op i Begyn
delsen af Halvfemserne og oprindelig var rejst af Bjørnstjeme
Bjørnson. Jeg erindrer en Jernbanerejse, hvor Fader traf en
Regenskammerat, der var paa Rundrejse med Fredsforedrag.
Uagtet de 2 Mænd ikke havde set hinanden i omtrent 50 Aar,
varede deres Samtale ikke i 5 Minutter. Saa kraftig var Reak
tionen, da Fader erfarede, hvad den anden rejste i, at han uvilkaarlig gik helt istaa, og pinlig blev Resten af Turen, for Fjerritslevbanen er lang.
Den Gang stod „Fredssagen" øverst paa Humanisternes
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Spisekort som „en tillokkende Erstatning for Kristendom og
Fædrelandskærlighed", medens den nuomstunder som oftest
slet og ret er Skalkeskjul for røde samfundsopløsende Partier,
saa endog Sovjet gør Brug af den.
Juni 1893. „Ved St. Hansmødet i Odder talte Otto Møller
om Fredssagen: „Fred er et af de Ord, hvori Kristenlivet kan
udtrykkes, Herren efterlader os sin Fred — Fred paa Jorden.
Det kommer an paa at forstaa, hvad han mener. Ikke at Menig
heden skal paatage sig at forlige alle Slagsbrødre, men den skal
nyde Freden med Gud i Tro paa ham, som bragte Freden. Naar
Herren siger, at salige ere de fredsstiftende, saa mener han dem,
der byder og bringer hans Fred, forkynder det gode Budskab
og virker til Fredens Fremme i Menigheden. Slagsbrødre vil ved
blive at slaas, saa længe Verden staar. Det er Pjank at tro, at
der kan tilvejebringes Fred i al Skabningen. Man kan vel faa
Duer og Høns til at gaa ind i Fredsforeningen, men ikke Ørne
og Høge, — ligesaa Harer og Hjorte, men ikke Løver og Ræve,
— ogsaa overført paa Mennesker. Jorden vilde blive et Helvede,
om Krig, Sygdom og Død tages bort. Vi gør, hvad vi kan, for
at holde dem borte, men vi tænker ikke paa at afskaffe dem.
Saadan gaar det enhver god Sag, den skal nok til sidst ende
i Pjank, og saa vil alle være med. Det, denne Fredssag udretter,
er at gøre de Unge til Kujoner, og det er et sørgeligt Udbytte
af Virksomheden."
Redaktør Videbæk, „Odder Folkeblad", reagerede voldsomt,
men blev nægtet Ordet, hvorefter han raabende stemplede Otto
Møller som fejg og indkaldte til Møde i Forsamlingshuset.
Marts 1896. Otto Møller havde paa sin Fødselsdag haft
et besværligt Besøg af 2 Fredsvenner, som docerede, at ingen
andre skulde behøve at gaa i Krig og lemlæstes end de, der havde
Lyst dertil. Efter en for Møller pinlig Tilbringelse af et Par
Timer med at høre paa denne Snak, endte han med ved Afske
den at citere Falstaffs Ord af Shakespeares Henrik III: „Fanden
annamme alle Kujoner fra nu af og i al Evighed!
Amen!"
Det vilde have forfærdet Otto Møller og Fader, om de kunde
se, at et Par Hundrede Præster af i Dag med Fredssagen som
Skjold, er kommen saa langt ud, at det tangerer Begrebet —
Landsforræderi.
Nov. 1899. „Socialisterne indbyder for Øjeblikket Præsterne
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overalt i Landet til Møder for at drøfte Kirkens Forhold til det
sociale Spørgsmaal. Jeg modtog ogsaa en saadan til at deltage
i et Møde i Saxild d. 14. ds. Jeg svarede, at jeg ikke mener, saadanne Diskussionsmøder vil faa synderlig praktisk Betydning.
Har Kirken og Socialismen noget at lære hinanden, er Adgangen
hertil paa begge Sider let nok, da ingen af dem sætter sit Lys
under en Skæppe. De maa hver for sig staa deres Prøve i Livet,
hvor jo Udviklingen allerede har taget saadan Fart, at Afgørel
sen er uafhængig af Diskussioner. Afgørelsen vil, som i alle
Livsbevægelser, bero paa den Frugt, der viser sig. Jeg beder
Dem derfor ikke regne med min Nærværelse ved Diskussions
møder/'
Fader havde med Rette Mistillid til hine Tiders saakaldte
Diskussionsmøder, som i Almindelighed udartede til agitatoriske
Rabaldermøder. Men han havde allerede flere Aar tidligere
studeret Socialismens Historie grundigt, og hans Dagbogsresumé
kunde afgive Stof til flere Foredrag.
Nu besluttede han i Boulstrup at holde et Foredrag: Histo
risk Belysning og kritisk Vurdering af Socialismen."
„Jeg udtalte mig udførligt om Kirkens Forhold til Socialismen.
Da Socialisterne hævder, at Socialismen er uforenelig med Kri
stendom, tvinges vi til at skelne mellem Socialismen og det
sociale Spørgsmaal i og for sig. En socialdemokratisk Referent
fra „Demokraten" var til Stede og holdt bagefter Møde. I Aar
hus læste jeg en længere Artikel i „Demokraten", hvor jeg blev
oversprøjtet med Edder og Galde, — næsten for megen Ære."
Fader var som faa hjemme i den ældre Litteratur, men fulgte
stadig med Interesse Firsernes og Halvfemsernes Produktion.
Hans Dagbøger indeholder et saa stort Antal kritiske LitteraturNotater, saa Pladshensyn forbyder mig at komme ind paa dette
i og for sig saare interessante Stof.

Januar 1889 lykkedes det endelig Fader efter flere Aars for
gæves Tilløb at faa oprettet en Hjælpeforening for Pastora
tet, som bl. a. senere resulterede i Ansættelsen af en Syge
plejerske. Han betegner Dagen som den glædeligste, han
havde opleveti Randlev. Gaardejer Niels Rasmussen, Rørth,
havde været en særlig virksom Støtte.
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Fader var en receptiv Natur, og det kan vist siges, at han
havde en udpræget Sky for Offentligheden. Det faldt ham natur
ligere at betro sine Tanker til Dagbogen i Stedet for at udforme
dem i Dagblade eller Bøger. I den Henseende var Otto Møller
hans Modsætning. Fader fulgte med den mest levende Interesse
Otto Møllers Produktion, hvilket utallige Notitser vidner om.
Meget ofte fik Fader Otto Møllers Manuskripter med hjem til
Gennemlæsning og Kritik, forinden de tryktes.
Kun i et enkelt Tilfælde var Fader til at begynde med ganske
uenig med Otto Møller, nemlig i Spørgsmaalet om Forsonings
læren, men sluttelig lod han sig overbevise, og det endte med,
at han i „Dansk Kirketidende0 anmeldte Otto Møllers Bog.
Utvivlsomt skyldes det Otto Møllers Tilskyndelse, naar Fader
dog sluttelig gennem Firserne skrev et større Antal Artikler.
Nov. 1882: „Vi saa hos Otto Møller kønne Ungdomstegninger,
derimellem fortræffelige Billeder til „Messingjens0. Lærer Bal
ling vil under Møllers Ægide begynde paa et Blad „Væg
teren0, som skal fortsætte „Budstikken0. Møller har tegnet
Vægterbilledet paa Bladet.0 —
Gennem mange Aar blev Fader Medarbejder ved
„Vægteren0, som rummer et større Antal Artikler fra hans
Haand og ogsaa nogle af hans Vers, — dog langtfra de bedste.
August 1884. „Besøg af Lærer Balling, som kom gaaende fra Gylling og blev hos os til næste Middag. Han gjorde
et godt Indtryk og er en baade alvorlig og dannet Mand. Da
jeg fulgte ham paa Vej til Gylling, spurgte han, om jeg aldrig
havde skrevet noget, og fik da at vide, at jeg var Forfatter til
Smaafortællingerne i „Dansk Landbotidende0 under Mær
ket Chr. B. — Ved at høre dette greb han mig i Armen og
udbrød: „De har altsaa skrevet „Vinter-Solskin0, saa er jeg
især glad ved at have lært Dem at kende.0 — Denne lille For
tælling holdt han mere af end nogen anden af samme Art, og
han havde sidste Juleaften læst den højt for sin Familie.0
Dersom Faders Fædrelandssange, Salmer og Lejlighedsdigte
blev ordnet kronologisk, vil det vise sig, at Firserne og Begyn
delsen af Halvfemserne betegner en særlig frodig Periode.
Vi kan ikke tegne et virkelighedstro Billede af Fader uden at
gøre os bekendt med enkelte af hans mange Digte.
Faders Kærlighed til det gamle Testamente gav sig som alle-
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rede tidligere nævnt Udtryk i mange aandelige Sange. Han hen
tede mange af sine Motiver fra Davids Psalmer, af hvilke han
omdigtede flere til danske Vers. Som et Eksempel herpaa og
som et memento ikke mindst til vor Tids Mennesker gengives
her hans Vers over Ps. 76:

Kendt er Gud i Juda Rige,
stort hans Navn i Israel,
ej hans Bolig bort skal vige
fra den Stad, han grunded vel
paa sin Frelses faste Bjærg;
Kæmpen er mod ham en Dværg,
Sværd og Skjold og Spyd og Bue
briste for hans Øjnes Lue.

Store Magter højt kan trone
og med Sværdet skrive Lov,
store Tanker af Guds Krone
gøre sig et Glimmer-Rov, —
Skin og Skygge det dog er
imod Herrens Heltefærd;
trindt de fly til alle Sider,
naar han i sin Glans fremskrider.
Atter sig et Bulder hæver
fra Guds Kirkes Fjendeflok,
Jorden ryster alt og bæver
under deres Vognes Skok;
men af deres Løgn og Pral
Søvn og Død de høste skal;
mens de raabe end i Drømme,
Herren skal dem alle dømme.

Naar hans Dom fra Himlen lyder,
tyst det blive skal paa Jord;
hver, som trodser nu og skryder,
ræddes for hans Vredes Ord;
men til Frelse skal fremgaa
og med Yndest for ham staa
alle, som i stille Sinde
lukked Jesus-Navnet inde.

Saa af Verdens Vold og Vrede
Herren sig bereder Pris;
derfor værer flux tilrede,
ærer ham paa bedre Vis!

159

I, som for hans Aasyn staa,
lad ham Hjærtets Ofre faa,
ham, som lader Konger daane,
troner over Sol og Maane!

Til den patriotiske Forening „Dannebrog" i Odder
skrev han i Aarenes Løb en Del Sange, af hvilke en enkelt fra
1885 allerede er meddelt.
Til Kong Christian 9.s Fødselsdag d. 8. April 1886 skrev han
følgende Sang:
Mel.: Menuet af Elverhøj.

En Skaal nu til vor Konges Pris,
I danske Mænd og Kvinder,
vi tømme vil paa Fædres Vis,
mens Højtidsdagen svinder.
Den loved altid Vaar saa mild,
naar Vintren drog af Lande.
Vil Gud, den Tid og stunder til,
det Tegn ved Magt skal stande.

Af Herskermagt og Kongeglans
vi ej os lader daare,
men Kongens Ret og Æreskrans
vi agter ej ad Aare
at bytte med den Jættekraft,
som kun ad Maanen tuder
og løfter Næverne paa Skaft
med Kampesten mod Ruder.
Thi Kongens Ret er bedre Værn
mod Døgnets Vind og Vove
end tomme Løfter nær og fjern
om Guld og grønne Skove.
Og mens vi bøder Danmarks Vold,
skal han vor Formand være,
som dybt har ristet i sit Skjold:
j:Med Gud for Ret og Ære“.

Ej blot til Lyst den gyldne Ring
sig om hans Isse slynger.
Han tidlig fandt, at svære Ting
i Kronens Guldvægt tynger.
Den Sorg er ej forvundet end,
han maatte Slesvig miste, —
men nu vil Landets egne Mænd
ham Folkets Tro fraliste.
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Det skal ej ske, Kong Kristian!
Bliv kun ej træt paa Vagten!
Vi ved, Du som en Dannemand
kun øver Ret med Magten.
Og stænkes Du af Bølgens Skum,
mens Roret fast Du holder,
kun dem, som rejste Dybets Flom,
det Skam og Skade volder.

Og agtes det for Trælles Vej
om Kongen Kreds at slutte,
vi vil med dine Fjender ej
om Skam og Ære prutte.
Vi synge højt af Hjertens Grund
om end vi „Daarer" blive,
som trindt i Dag ved Bælt og Sund:
Kong Kristian længe leve! —
Samme Dag, Kongens Fødselsdag, denne Sang blev sunget,
hejsedes ved S. N.s Gaard i Randlev en Gødningssæk, af A. K.s
Sønner et Par gamle Bukser paa Flagets Plads.
Ligesom Forsvarsspørgsmaalet i Dag skiller de politiske Par
tier, saaledes ogsaa for 50 Aar siden, kun at Striden da var
langt bitrere og voldsommere. Den forsvarsvenlige Del af Be
folkningen indsamlede Penge til Forsvarets Fremme. Foreningen
„Dannebrog" arrangerede med dette Formaal for Øje en stor Fest
i Odder d. 15. Jan. 1888, ved hvilken Lejlighed Fader skrev
Prologen, som blev fremsagt af Fru Postmester Dohn. Af Plads
hensyn maa den udelades her.
Spredt rundt mellem Dagbogsnotitserne findes mange enkelte
Vers eller Sange. Som oftest kom Versene til Fader i en Natte
time, og som første Dagsgerning blev de nedskrevne i Dagbogen
hvor de saa har staaet i de forløbne 50—60 Aar.
Oktober 1881.
O, Herre, lad den Glæde
mig ydmyg skønne paa,
at ved dit Bord et Sæde
Du ogsaa mig lod faa.
Dér lad mig se og nyde
din Naades daglig Flod
og hjertelig mig fryde,
for du min Synd forlod.

161

Saa naar engang Du kommer
med Herlighed i Sky,
ej for al Verdens Dommer
jeg ræddes skal og fly,
men med en rolig Glæde
og hellig Undren gaa
til Højbords op at træde
og for dit Aasyn staa.

Oktober 1881. „Shakespeares engelske paa Vers affattede
Gravskrift i Stratford kunde oversættes saaledes:
For Jesu Skyld, min Ven, i Ro
det her nedlagte Støv lad bo.
Vel den, som sparer disse Sten!
Ve den, som rører mine Ben!

Sept. 1893.

Et sanddru Ord,
et slaget Spor
hvor er det godt at følge!
En banet Vej
jeg bytter ej
med Dans paa troløs Bølge.
Juli 1895. „Den til Omstøbning nedtagne Klokke fra Bjer
ager Kirke bar følgende Indskrift:

„Mit Gottes Hilf bin ich aus den Feier geflossen,
Felix Fuchs hat mich gegossen.“ — Anno 1630.
Efter Anmodning af Bjerager Sogns Kirkeværger har jeg sendt
Klokkestøber L. Andersen, Aarhus, følgende Vers til den nye
Klokke:
Med Kjortel ny og liflig Klang,
opstanden som fra Døde,
jeg synger nu min Sejrssang
om Livets Morgenrøde.

Februar 1908.
Tak og Pris foruden Ende,
Hyrde god og Frelser kær,
at du vil som din mig kende,
naar kun dig jeg bliver nær!
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Hold mig fast, og lad mig stille
hvile ud ved Livets Kilde,
frydes, fyldes ved dit Bryst
med din Fred og Himmeltrøst.

Decbr. 1895. Efter i nogen Tid at have repeteret Eleonora
Christines „Jammersminde", har min Sjæl været fyldt af Tanken
om alt det herlige, som gennem hendes Trængsel kom for Lyset.
Det har formet sig til nedenstaaende Digt:
Hil dig, Du Kongedatter prud,
den stolte Korfitz Ulfeldts Brud
og tro Ledsagerinde!
Var Du til Højhed født og Glans,
Du vandt dig og en Æreskrans,
som visner ingensinde.
Den vokste ej paa Daphnes Træ
og blomstred ej i Kronens Læ
ved Lykkens Straaler blide.
Den sankede ved Aandens Magt
af Livets Træ sin Bladepragt
paa Verdens Skyggeside.
Og kendte Du end før Guds Fred,
som i dets Skygge Aanden ved
forunderligt at virke,
saa sød dog aldrig var dets Frugt,
som da du nød den, indelukt
i Taarnets mørke Kirke.

Da vifted Engle dig i Sind
et Pust af Naadens friske Vind
fra høje Himmelsale,
en Duft af Livets Rose rød,
„Den yndigste", som her opskød
og blomstred dybt i Dale.
Og mens dit Navn i Støv blev traadt,
og Støtten rejst til Skam og Spot
for ham, som fattig flyede,
beseglet blev trods Verdens Vold
dit Adelsbrev og Æresskjold,
som ingen Haand kan bryde.

Gik stille Du i Taarnet ind
med et i Gud befæstet Sind
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og stoled paa hans Naade,
din Ret dog end for Øjne stod,
og under mange Taarers Flod
bejamred Du din Vaade.

Men sjælden i et saaret Bryst
saa mægtigt sejred Herrens Røst
og skænked Sjælehvile.
Og da af Taarnet ud Du gik
med lutret Hjerte, løftet Blik,
• Guds Engle maatte smile.

Ja, hil dig, Kongedatter ren!
Var Du din Faders Øjesten,
den fejrede Grevinde,
i Folkets Hjerte staar dit Navn,
som selv Du skrev det under Savn,
Du „Lidende Christinde".—
Fader glemte aldrig, at Randlev Præstegaard var Steen Blichers
gamle Hjem, og Dagbogen indeholder megen Blicheriane.
Oktober 1882. „Paa Steen Blichers Hundredaars Fødsels
dag den 11. Oktober holdt jeg Kl. 4 i Dyngby, Kl. 7 i Randlev
Skole, et Foredrag om Blichers Betydning som Digter og Fædre
landsven. Jeg indledede med Fremsigelsen af det Mindedigt, jeg
havde skrevet, og som samme Dag var trykt i „ Dagbladet“. —
Jeg benyttede i Foredraget de Oplysninger, E. T. Kristensen
havde samlet i en nylig udgiven lille Bog om Blichers Liv og
Gerning, samt de i Illustreret Tidende fremkomne Oplysninger
om St. Blicher og hans Fader. Den i Illustreret Tidende trykte
Oversættelse af Niels Blichers latinske Kirkebogs-Vers havde
jeg besørget.
Min begge Steder velvillige Tilhørerkreds blev meget over
rasket, da jeg paa Jydsk faldt ind med „Kræn Koustrup“, „Pe
Baahstrup“ og „Pe Syvspring“.“
Ved Faders Ankomst til Randlev fandtes endnu en Del gamle
Mennesker, som havde oplevet saavel Steen Blicher som Faderen
Niels Blicher. Saaledes den gamle pensionerede Lærer Hansen,
som Niels Blicher havde konfirmeret og senere forberedt til
Lærergerningen. Han erindrede tydeligt Steen Blicher som for
lovet med sin Farbroders Enke og tilføjede: „Om jeg maa sige
det, saa var hun det smukkeste Fruentimmer, jeg har set.“ —
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Sognepræst Christen Frausing Borch.

Anna Cathrine Borch, f. Møller-Holst.

Novbr. 1 887. Digteren Steen Blichers Søn, Francesco,
entlediget Skolelærer fra Har lev, en smuk gammel Mand, be
søgte os og var glad ved at se Præstegaarden, hvor hans Fædre
færdedes i 25 Aar.
Han er opkaldt efter en spansk Officer, som i 1808 var ind
kvarteret hos Peder Daniel Blicher i Spentrup Præstegaard.
Officeren var overordentlig smuk og har sikkert gjort Indtryk
paa Steen Blichers senere Hustru, det 15 Aars Pigebarn, som
var i Huset der.
„Saa var du vel forelsket i ham, Mor,“ havde Sønnen engang
spurgt hende. Han tilføjede: „det var jo Spøg.“ — Han bekla
gede meget, at E. T. Kristensen havde skrevet om hende, at hun
var endnu daarligere Økonom end Steen Blicher.
„Jeg har,“ sagde han, „tit hørt Fader sige til Mor: „Kan Du
ikke hjælpe mig, lille Mor, jeg er stævnet for Skat.“ Saa havde
hun altid Penge, som hun havde indvundet fra Husholdningen,
og sagde da gerne: „Jeg vil have dem igen.“ „Og det fik hun
ogsaa altid,“ tilføjede Sønnen.
„Det var rart at høre Francesco Blichers Hustru omtale sin
Svigermoder med megen Kærlighed. Der er jo nok, der ellers
skubber til den hældende Vogn.“
Oktober 1907. „Den 27. Okt. afsløredes i Randlev Præstegaards Have ud mod Vejen en Mindesten for Steen Blicher.
Dr. Nørregaard holdt i Kirken Hovedtalen, — varmt og for7
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trinligt. — Jeg talte derefter og gjorde bl. a. gældende, at Jens
Jensen og Ras Rask af „Æ Bindstow" var Hads Herreds Folk.
Baade Sammentrækningen Ras Rask (Rasmus Rasmussen) og
„søe“ i Stedet for „saah“ (sagde) vidner om, at de hører os til.
Ligesom de ikke bruger Vesteregnens „æ" som bestemt Kende
ord/* Paa Stenen staar:
Her havde
St. St. Blicher
sit Ungdomshjem 1796—1823
sit eget Hjem 1811—1819
To Jydesvende snildt han tegnet har,
i deres Maal vort eget let vi finde.
„Jens Jensen" og „Ras Rask" vort Billed bar,
og deres Slægt ham rejste dette Minde.
1907.

Ved samme Lejlighed blev sunget en smuk Sang af Fader.

Endnu et Par Smaanotitser fra Pastoratet skal her medtages:
Maj 1881. 2. Kron. 21,20: Kong Joram i Juda vandrede saa at ingen læng
tes efter ham. Skulde der være holdt Ligtale over B. — Mariane, havde denne
Tekst været den rette, — og dog, hun var jo Bedstemoder.
Maj 1881. Naar Folketingsmand Jensen Dyngby (Lærer i Pastoratet) smi
lende taler om Uærligheden i Folketinget og om den Tid, da han naivt mente,
at man ærligt skulde sige sin Mening o. s. v., da er dette et for hele Fædre
landet sørgeligt Eksempel paa, hvad det er at „udskumme sin egen Skam". —
Maj 1881. De Ugudelige er i Skriften efterlyst med et udførligt Signale
ment. Mette Katrine i C. vidste næppe, at ogsaa de regnes med til de ugude
lige, „som klage over deres Skæbne** (Jud. Br. 16). Et ugudeligt Modstykke
til hende er —T. her i Sognet, som fromt tager det som en Beskikkelse, at
hun skulde have 6 Børn udenfor Ægteskabet. — „Du skal ikke tage Herrens
din Guds Navn forfængeligt.“
Septbr. 1881. Undertiden, naar gi. Peder M. her i Randlev gaar ud, gri
ber hans værdige Hustru Katten, til hvilken hun siger: „No æ do Pe. M., og
a æ den, a æ,“ —og saa banker hun den af Hjertens Lyst. (Sal. Ords. 21—29).
Novbr. 189 3. Forleden hørte jeg et ganske godt Udtryk af en kvik
Bondekone om en noget langsom og glad Mand: „Han kan ligesom ikke
komme til for sig selv.** —
Marts 1889. Nylig døde Landpost Jørgen Møllers 18-aarige Søn, Peder
Møller, i Randlev. Han efterlod sig en Samling Digte, gennem hvilke gaar en
dyb erotisk Stemning i inderlig Forstaaelse med Naturens Poesi, og i hvilke
alt saa at sige udaandes i Suk til Herren. De sidste Vers er et vemodigt Far
vel til Livet:
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Naar Marken grønnes smukt i Foraarstid,
og Hækken blomstrer dejlig rød og hvid,
naar Lærken atter slaar den elskte Trille,
da hviler jeg paa Kirkegaarden stille.
Jeg aldrig mere maa se Kornet trives,
maa aldrig mer af Fuglesang oplives.
Naturen taaler ej et Dødens Bytte,
derfor fra Liv til Grav jeg snart maa flytte.

Septbr. 189 5. Christen Espensen fortalte mig, at i hans første Skole
tid (i 30’erne) foregik Skriveøvelserne i Randlev Skole saaledes: Børnene
placeredes i Skrivetimerne ved Borde, der stod langs Væggene og var belagt
med Sand. I dette skreves der Tal og Bogstaver, og naar Bordet var fyldt
med disse, og Læreren havde set det, rystedes Bordet, saa det hele jævnedes,
hvorpaa man begyndte forfra. I hans Tid blev dog Tavlen indført.
Marts 1897. I den nye „Danmarks Riges Historie" ser jeg, at der
fra 1811 eksisterer et „Randlev Distrikts Selskab for gavnlig Virksomhed",
under Niels Blichers Ledelse. Det var saadanne Bestræbelser, Steen Blicher
arvede efter sin Fader.

LIVET I RANDLEV PRÆSTEGAARD
IL at begynde med var Husstanden i Præstegaarden ret stor. Bør-A nene var hjemme og undervistes af Huslæreren, Cand. Brum
mer, senere af Seminarist Petersen. Der holdtes to Piger og
i det første Par Aar tillige Karl, saa længe Fader holdt Køre
heste. Moders Søster, Christiane Møller-Holst, var, som
allerede sagt, i Huset, og nu flyttede ogsaa Farmoder fra
Skjern ind i Præstegaarden, hvor hun tilbragte sine sidste
8 Leveaar.
Naar saa hertil kom, at mange Mennesker havde deres Gang
i Præstegaarden, og at der Sommeren igennem var fuldt belagt
med Feriegæster, vil man forstaa, at Husførelsen stillede store
Fordringer til Moders Kræfter, selv om der ikke var Tale om
Selskabelighed i dette Ords almindelige Betydning.
Jeg føler det som en Nødvendighed at nævne nogle af de
Personer og Familier, som Præstefamilien kom mere eller mindre
i Berøring med, uagtet jeg fuldtud indser, at en saadan kortfattet
Gennemgang uden mere indgaaende Oplysninger og Karakteri
sering let bliver betydningsløs.
Af de i Pastoratet boende skal her først og fremmest nævnes Familien
Sejer Mikkelsen paa Sejersgaard i Bjerager, som gennem alle Aarene
forblev nære Venner af Præstefamilien. Mikkelsen var en smuk Mand, hvilket
for en stor Del skyldtes hans straalende brune Øjne. Han var hurtig og reso
lut i Ord og Handling og umiddelbart indtagende som faa. Hans Hustru, af
den udbredte Møller Jensenske Familie i Fillerup, var en stille og alvorlig
Kone, som grundet paa et noget svagt Helbred helst blev hjemme, men som
altid modtog sine Gæster, ogsaa de Unge, med stor Venlighed. Den ældste af
Sønnerne, Johannes Sejersen, lever nu som entlediget Præst i Odder,
medens Sønnen, Jens Peter Sejersen, driver Fædrenegaarden.
Svejgaard, ligeledes i Bjerager Sogn, ejedes af Familien Voigt fra
Sydslesvig. De 3 Døtre, Elisabeth, Ellen og Johanne, blev Præstegaardens
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gode Veninder, og Ellen blev gift med Præstens yngste Søn, Gunnar
Borch, død i 1938 som Sognepræst i Vejerslev. Senere ejedes Gaarden af
Peter Secher fra Hjortshøjlund.
Paa Bjeragerhougaard sad i en Aarrække Proprietær Sørensen,
gift med en Søster til Faders Ungdomsven, Bay. Gaarden solgtes senere til
Jakob Secher fra Vedø, en Søn af Faders Plejemoder fra 1857, og Præ
stefamilien havde altid venskabelig Omgang med disse Familier.
Hessellund’erne hørte til Pastoratets mest ansete Familier. Gaardejer
Andreas Hessellund i Dyngby hørte til Faders nærmeste Venner, og
han var ogsaa af en prægtig stout og solid Type. Hans Søn, Rasmus Hes
sellund, Gaardejer i Boulstrup, var et levende og indtagende Menneske,
hurtig og dygtig i al sin Færd, gift med en meget smuk Gaardmandsdatter
fra Ørting. Der var stor Sorg i Præstegaarden, da Rasmus Hessellund som
ung Mand døde ganske pludseligt uden forudgaaende Sygdom.

Gaardejer Hans Hessellund i Boulstrup, gift med en Datter af Andreas
Hessellund, var en ganske overordentlig intelligent Mand, der altid gik i Spid
sen, hvor det gjaldt Fremskridt indenfor Landbruget, og som tillige havde
mange aandelige Interesser, saa han var en interessant Mand i Samtaler og
Diskussioner og heller ikke bange for at tage Ordet i offentlige Forsamlinger.
Gaardejer Sejer Nielsen, Randlev Hedegaard, er allerede omtalt flere
Gange. Det vil erindres, at Spændingen mellem ham og Fader kom paa
Bristepunktet, da han blev Medstarter af en Riffelforening i Sognet. Det
kom imidlertid ikke til Brud, hvilket vil fremgaa af følgende Dagbogsnotitser.
Oktober 188 8. Sejer Nielsen er meget syg. Klarsyn over sin forkerte
Opfattelse af Folkets Nød faar han næppe her. Han udtalte med Taarer sin
Bekymring for, at vore Børn skal ende i Trældom, dog med Tilføjende, at
Folket maa vel saa ikke være bedre værd. Han ser ikke, at Folkets virkelige
Nød er, at det har troet Løgnere og Smigrere.
Ellers er han mild og god, trofast i sit Venskab og beredt til at fare i Fred.
Igaar, den 12. Oktbr., nød han og hans Hustru Nadveren sammen.

November 1888. Mandag Eftermiddag den 5. November tog Sejer Niel
sen og jeg kærlig Afsked med hinanden, efter at vi sammen med flere af hans
Børn havde bekendt Troen, bedt Fadervor og sunget et Par Smaasalmer (797
og 763). Han døde den 9. Novbr. og blev begravet paa Randlev Kirkegaard.
Jeg lod sidste Søndags Klokker (24 Sønd. efter T.) ringe over ham.
Faders stadigste Tilhører i Randlev Kirke var Maler K aal und i NederRandlev. Han var en meget stille og tilbageholdende Mand, og dog blev det
ham, der paa 25 Aars Dagen for Faders Indsættelse i Randlev holdt Festtalen.
Niels Rasmussen, Gaardejer i Rørth, var en ualmindelig statelig og
smuk Mand. Han tilhørte den grundtvigske Kreds og deltog med Iver og
Dygtighed i alle Bøndernes Foretagender, bl. a. var han Formand for Hads
Herreds Landboforening.

Da Fader kom til Randlev, var Præstegaardsavlingen bortforpagtet til For
pagter Mygind, Præstholm. Den 1. April 1880 overdroges Forpagtningen til
en ung Mand, Peder Jensen og hans Hustru Marie, fra Malling Sogn.
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De flyttede ind i Præstegaardens Sidelænge, hvor de forblev udover 1908, da
Fader fraflyttede Randlev.
I en Menneskealder levede saaledes Præstefamilien og „Forpagterens" nær
op ad hinanden og med et permanent økonomisk Mellemværende, som i de
svære Landbrugsaar i Firserne og Halvfemserne let kunde have givet Anled
ning til Brydninger, uden at det dog nogensinde kom til saadanne.
Der udviklede sig efterhaanden et nært Venskabsforhold mellem de to
Familier, som gennem Aarene delte Sorger og Glæder med hinanden. Vi
skylder Forpagter Jensen og hans Hustru megen Tak, fordi de altid bidrog
deres til at gøre Præstegaarden til det Fredens Hjemsted, hvorefter Børnene
længtes.
Marie Jensen var mild og kærlig, livlig og begavet og derfor umiddelbart
indtagende, saa hun vandt mange Venner indenfor den store Slægt.
„Forpagteren" bar en rolig jydsk Maske og var faamælt, saa Børnene havde
stor Respekt for ham. I de senere Aar, da Drengene kun med Mellemrum
gæstede Præstegaarden, blev Masken gennemskuelig. Forpagteren magtede da
ikke at skjule sin Bevægelse. Efter et hastigt Tilløb og et „Goddag" vendte
han sig brat og forsvandt, som om han havde meget travlt. Med Tak følte
den Unge, at nu var han hjemme.
Forpagterens eneste Datter, „Lille Ane", blev gift med en Søn af Andreas
Hessellund, som ejer en Gaard i Gosmer, men hun har fulgt sine Forældre
og er død for flere Aar siden.
Mellem Herredets Præster bestod der gennem mange Aar et nært Venskabs
forhold.
Med Simon Ploug Rasmussen i Saksild og Hustru, f. Langkilde, Pastor
Lassen i Ørting med Hustru, f. Moltke, og Pastor Thygesen i Odder med
Hustru, f. Dorph, var der livligt Samkvem. Alle disse dygtige og elskvær
dige Præster delte med Fader og Otto Møller i Gylling fælles Livssyn og
havde derfor megen Glæde af Samværet. Ogsaa Pastor Christensen i
Beder-Malling maa nævnes som hørende til Vennekredsen, selv om hans Del
tagelse, grundet paa Vejafstanden, blev mere periferisk.
Blandt de mange vekslende Præster i Gosm er-H ailing skal særlig næv
nes Grab au og hans udmærkede Hustru. Til denne Kreds sluttede sig i nært
Venskab Sygehuslægen Joh. Schrader, der senere blev Sygehuslæge i
Aalborg.
I næsten hele den her omhandlede Periode levede i Odder den meget elsk
værdige Postmesterfamilie Dohn. Fru Dohn, født Fischer, var musikalsk
og havde Talent som Skuespillerinde, hvorfor hun var bærende Kraft ved
alle Dillettant-Forestillinger. En Datter, Johanne, blev gift med min Broder,
Axel Borch.
En Fjerdingvej fra Randlev ligger Herregaarden Rodstenseje. Da Fader kom
til Randlev, levede Familien Jensen som Forpagterfolk paa Rodstenseje. Jen
sen var kendt over hele Jylland som en af sin Tids allerdygtigste Landmænd,
der ikke blot som Kvægopdrætter gik i Spidsen, men ogsaa paa Planteavlens
Omraade hørte til de førende. Forpagter Jensen havde den haarde Skæbne
gennem en halv Snes Aar at være saa svagelig, at han kun pr. Vogn kunde
færdes i sin Bedrift, hvilket dog ikke svækkede hans Energi. Fader gik af og
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til over til Rodstenseje for at tale med Forpagter Jensen, som havde mange
Interesser udover de rent fagvidenskabelige, men det blev dog navnlig Bor
nene fra de to Hjem, der blev nær knyttede til hverandre, hvilket i høj Grad
skyldtes den gæstfrie Fru Jensen.

Fru Jensen var en ganske overordentlig dygtig Husmoder, som med fast
Haand styrede sit store Departement. Hun var en klog Kvinde med udpræ
gede Meninger om Mennesker og Forhold, og hun forstod at finde Udtryk
for disse i et herligt lunerigt og ofte drastisk Sprog, som straks bragte hende
paa intim Talefod med Ungdommen. Men Fru Jensen udfoldede sig kun i en
absolut sikker Vennekreds, og var der et sort Faar til Stede, forblev hun
reserveret, meget reserveret, indtil Vedkommende fortrak. Hun vilde ikke
spilde sin Tid paa at omgaas Mennesker, som hun ingen Glæde havde af, og
det gennemførte hun konsekvent.
Naar hun efter en travl Dag tilbragte Aftenen sammen med de Unge, var
det først og fremmest hendes Vitalitet og Lune, der fik Timerne til at skride
altfor hurtigt. Her er et morsomt Eksempel paa hendes Liberalitet overfor de
Unge. Disse havde fortsat Samværet til ind i de smaa Timer og blev derfor
sultne. I Spisekammeret fandt man de stegte, unge Ænder, bestemte for Søn
dags-Middagen, og dem spiste man. De brødebetyngede Gæster mødte spændte
til Morgenkaffen, men — efter et Øjebliks dyb Alvor brast Fru Jensen i
Latter.
Efter Forpagter Jensens Død flyttede Fru Jensen til Saksildgaarden, som
hun beboede nogle Aar for derefter at tage Bolig i København, hvor hun
døde. Børnene fra de 2 Familier har stadig som halvfjerdsaarige venskabelig
og fornøjelig Omgang med hinanden.
I Odder levede Dr. Schäffer med en straalendc Børneflok — 7 Sønner
og 3 Døtre, — alle kønne, muntre og begavede. Sønnerne og min Broder Gun
nar var Skolekammerater i Nørrebros Gymnasium, og de Unge mødtes der
for i Randlev Præstegaard i Ferierne. Alle 7 Sønner studerede og fik Embeds
eksamen.

Mange Navne rinder os i Hu, naar vi tænker tilbage paa hin Tids Hads
Herred. I Flæng skal nævnes nogle: Købmand Georg Nielsen, Odder,
Kancelliraad Hansen med Søstre, Dyrlæge Mørups store, elskværdige
Familie, Gaardejer Langkilde, Tvenstrup, Sygehuslæge Frandsen, Odder,
Herredsfoged Nancke, Herredsfuldmægtig Toldcrlund, Købmand I. C.
Christensen, Hofjægermester Holstein Rathlou og Forpagter Beck,
Gersdorfslund.

Randlev Præstegaard blev et af Familie-Centrene indenfor den
store Slægt. Fader havde 7 gifte Brødre og Moder 7 gifte
Søskende, og det yngre Slægtled var repræsenteret med over
50 Fætre og Kusiner.
Faders Dagbogsnotitser melder om de mange Besøg af
Borch’er, Møller-Holst’er og Wøldike’r og giver i det
hele taget mange værdifulde Meddelelser om Hændelser og
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Begivenheder indenfor Slægten, saa hans Dagbøger sikkert gen
nem Tiderne vil blive benyttede som værdifulde Kildeskrifter.
Det er allerede sagt, at de første Aar i Randlev gled let og
lykkelige, men at der saa kom nogle svære Aar med Sygdom,
som ramte Farmor og Moster Christiane.
Da Farmor i Efteraaret 1878 flyttede til Randlev Præste
gaard, var hun fyldt 69 Aar. Hun beboede 2 Værelser ud mod
Haven med direkte Forbindelse
til Husets Dagligstue. Den bratte
Overgang fra Livet paa SkjernGaard, hvor hun i over 35 Aar
havde styret sit store Hus og dag
lig haft Forbindelse med mange
Mennesker, til Stillesidden uden
Pligter, faldt hende uendelig svær.
Hendes gamle Rok blev flittigt
taget i Brug, og hun var altid
beskæftiget med Haandarbejde,
naar hun da ikke læste eller skrev
Breve til sine Drenge. Disse var
flinke til at besøge hende gen
nem alle Aarene, og hun fulgte
med den mest levende Interesse
og Deltagelse hver enkelt af dem.
Ogsaa Børnebørnene fik ofte Brev
fra hende.
Fra Begyndelsen af Aaret 1885
De 3 yngste Sønner:
Axel, Frederik og Gunnar.
begyndte Svaghederne at melde
sig; Hjertet var svagt og Leve
ren hævet. Den 9. Juli blev hun af Dr. Schrader tappet forVand
i Brystet, men hun havde det derefter ret godt Resten af Aaret.
Den 16. Februar 1886 faldt Farmor i Gaarden og brækkede
Hoftebenet, hvilket foranledigede et længere Sygeleje, og den
23. August aabnede Dr. Schrader en Knude paa Kravebenet; det
var Benedder.
„Den 6. Oktober sad hun sidste Gang paa sin Plads ved
Vinduet, bøjet og træt, men maatte snart bæres i sin Seng, af
hvilken hun ikke rejste sig mere.“
„Søndag den 16. Oktober begyndte Dødskampen. Hun kendte
os og nævnede os smilende ved Navn, naar vi spurgte, om hun
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kendte os. Det var lidt svært for mig i Kirkerne, og dog ogsaa
paa saadanne Dage, ja, just paa dem er „Herrens Boliger elske
lige/' —
„Tirsdag Morgen udbrød hun: „O Herre Gud, jeg er træt af
Livet.“ — Hun vedblev endnu at kende mig, førte min Haand til
sine Læber og lagde en Gang sin Haand om mit Hoved for at
drage min Mund til hendes."
„Aandedrættet blev svagere og svagere, og uden nogen stærk
Udaanden svandt Livet ganske sagte. I samme Øjeblik, Bleg
heden gød sig over hendes Kinder, slog hendes gamle Ur 3 Slag.
Det var Tirsdag den 19. Oktober, Eftermiddag." —
„Søndag Aften ved Sengetid samledes vi med Husets Folk og
Forpagterens om hendes Kiste, hvor jeg udtalte vort Farvel til
den kære, gamle Moder og min Tak til Gud for de Aar, vi nu
havde levet med hende."
„Kl. 3 om Morgenen kørtes Kisten af Forpagteren fra Rand
lev over Aarhus til Spørring Kro. I Spørring mødte en Vogn fra
Skjern med Broder Alfred og Onkel Ole Frausing, som kørte
Kisten til Skjern Kirke."
Allerede samme Aar blev vor kære, mangeaarige Husfælle og
Moster, Christiane Mø 11 er-Ho 1st, opereret første Gang, og
i de følgende 7 Aar kastede hendes Sygdom mørke Skygger ind
over Livet i Randlev Præstegaard. Det endte med udbredt Kræft,
og hun døde den 15. November 1893 efter langvarige, meget
svære Lidelser, som hun bar med beundringsværdig Taalmodighed. Hun var et sjældent kærligt og opofrende Menneske og
derfor elsket ikke blot af Præstefamilien, men af Omgivelserne
og hele hendes Slægt, som hun stod i den mest levende For
bindelse med. Hun kom som den første til at hvile i Præste
familiens Gravsted paa Randlev Kirkegaard.
Enkelte Mindedage fra det 30-aarige Familieliv i Randlev
Præstegaard skal endnu omtales.
Den 28. Juli 1880 fejrede Faders yngste Broder, Arkitekt
Martin Borch, sit Bryllup i Præstegaarden med Marie
Nyrop, Datter af da allerede afdøde Sognepræst C. Nyrop,
sidst Præst i Udby ved Holbæk, men tidligere i Marstal og paa
Holmsland, og Hustru, f. Ahlmann.
I en lang Aarrække derefter var Brudeparret og deres Søn
Christen kære Sommergæster i Præstegaarden, hvor Onkel Mar
tin udfoldede sig, som det herlige Feriebarn han var, til Fryd
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for gamle som for
unge. Ingen formaaede som han
i en Ferie at glem
me Forretninger
og Bekymringer
for derefter Dagen
lang at finde pri
mitive Glæder og
Oplevelser i Mark
og Have. Vi, der
har været hans
„Legekammera
ter”, glemmer al
drig de herlige Da
ge og mindes dem
med den største
Taknemmelighed.
Den 4. April
1887 fejrede Fa
der i al Stilhed sit
25 Aars Præ
stej ubilæum, og
han mindes Dagen
med dens Glæde
Præstefamilien, fotograferet 1895. Sønnerne Frederik, Gunnar,
Johannes og Axel, Datteren Ulrikke Sophie.
og stille Bevægel
se, Biskop Laubs
milde og klare Tale og sin egen Prædiken fuld af Tillid og
Haab. Dagbogsnotitsen slutter:
„Og nu disse 25 Aar! — „Hvo er jeg, Herre!“ Men Gud være
Tak, som var mig naadig og trofast indtil denne Dag og ikke
for mine Synders Skyld vendte sig fra mig, men velsignede mig
baade i aandeligt og timeligt, i Hjerte og Hus og i Menighedens
Forsamling, saa at jeg endnu kan haabe at tjene Herren en
Stund, og „glæde mig paa hans Vidnesbyrds Vej." — Gud være
i Jesu Navn Tak for al hans Naade og Gave!“ —
Naar jeg i det følgende refererer nogle Festdage ret ud
førligt, medtagende flere af Sangene, gør jeg det ud fra den
sikre Tro, at senere Slægter særlig i disse Referater vil søge
Oplysning ikke blot om Fortidens Skikke, men ogsaa om
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Forfædrenes aandelige Niveau og Tænkemaade. Vi har kun et
Lykønskningskort som Minde om vore Tip-Tipoldeforældres
(Friborgs) Bryllup paa Torpegaard 1731, og dog giver dette
Kort os ikke saa faa Oplysninger.
Den 22. Oktober 1889 fejrede vore Forældre deres Sølv
bryllup. Moder havde den Glæde at være samlet med alle
sine endnu levende Søskende og med Svogeren, Provst Markus
Wøldike, samt med Svigerinderne, Else og Marie Møller-Holst.
Af Faders Brødre var Martin med Hustru og Alfred nærværende.
Dagen indlededes med Afsyngelsen af „Den signede Dag,**
efterfulgt af Tak, Bekendelse og Bøn. Om Formiddagen var der
Altergang ved Svogeren Wøldike. Kl. 5 var Middagen, hvortil
der var skreven Sange af Fader, Markus Wøldike, Else MøllerHolst og Ingeborg Møller-Holst.
Markus Wøldike holdt Festtalen, efter at hans Bryllupssang
var bleven sunget.
Af Faders Sang til Moder gengives her et Par Vers:
I Løndom bunden, i Taarer døbt
gør Kærlighed Underværk.
I Smertens snærende Baand indsvøbt,
den vokser sig stor og stærk.
Og blev end som Vilje den hist aabenbaret
i Morgenens dæmrende Gry,
først da den som Lilje blev yndelig klaret,
den ret bragte Sommer i By.
Nu naaede vi Sommer og Høstens Krans,
og nu skinner Solen med rolig Glans,
Anna, Anna! — og nu har Du Bryllup paany!

Og er din Brudgom lidt bleg om Kind,
og flagrer kun tynd hans Lok,
hans Ungdom kendes i Sind og Skind
paa Børnenes lystige Flok.
Lad Tiden kun ile! den klarer dog Lykken,
Hvor Herrens Velsignelse gror.
I Hus og i Have, i Kælder og Køkken
Du end er som Solskin paa Jord.
Og sejred Studenten i Vaaren blid,
dog Herren har sejret i Livets Strid.
Anna, Anna! — saa fryd dig i Troen paa ham.

April 1898. „Den 12. April er jeg af Kongen udnævnt til
R. af Dbg. fra 8. April at regne, — meget mærkeligt!**
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Der er allerede berettet om Jubilæumsfesten i 1903, hvor
200 Sognebeboere spiste Middag i Præstegaarden. Denne Fest
blev paa Baggrund af tidligere Aars store Vanskeligheder en
virkelig Glædesfest for vore Forældre.
Ogsaa var det en stor Glæde for dem at overvære deres yngste
Søns, Gunnars, Ordination i Viborg den 14. Marts 1902.
Ordinationen foregik i Søndresogns Kirke, fordi Professor
Skovgaard var i Gang med Dekoreringen af Domkirken. Nøj
agtig 40 Aar tidligere var Fader ordineret i samme Kirke.
Som entlediget levede den 83-aarige Biskop Svane endnu
i Viborg, og han inviterede Familien til Frokost. Dette sidste
Samvær mellem de gamle Venner var til stor gensidig Glæde.
I Faders Optegnelser findes mange Minde-Digte over kære
Afdøde, men ogsaa Daabssange, thi som Fader citerer: „Mens
Graven kastes, Vuggen gynger." —
Her skal meddeles de Vers, Fader skrev ved det ældste Barne
barns Død i 1902.

GUDRUN
5. Marts 1898 — 16. September 1902.

Gudrun: Hvad laver Du, Farfar?
Farfar:

Jeg tager mig et Sjælebad
i Mindets dybe Kilde,
jeg ser en lille Pige glad
fra Gry til Aften silde.
Hun styrer med sin Barnehaand
mit gamle Hjertes Tanker,
hun fører mig i Ledebaand,
hvor jeg i Haven vanker.
Og river Gange jeg og Bed,
saa Sved maa Panden væde,
et „Farfar, maa jeg ive med?“
gør alt til Lyst og Glæde.

Og fløjter jeg, saa nynner hun
i Sang Smaatanker søde,
men synger jeg, hun spidser Mund
til Fløjtetoner bløde.
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Hver lille Blomst er hendes Ven,
i Favnen hun dem sanker,
og lægges hun paa Lejet hen,
de er i hendes Tanker.
Hun selv, mens dem hun undres paa,
er Som’rens bedste Gave, —
saa kær en Blomst vi aldrig saa
i Præstegaardens Have!
Nu falmer Blad, nu visner Straa,
og Som’ren gik til Ende, —
men aldrig mer med Blomster smaa
en Vaar os bringer hende!
Nu vokser hun i Edens Bed
bag Hegnet hist det trygge,
og Livet i Guds Kærlighed
er Barnesjælens Lykke.

Hvert Fjed hun traadte glad paa Jord
blandt Blomsterne i Haven,
i Sjælens Tankegang sit Spor
har efterladt bag Graven.

Hvert Blik, som dybt i hendes Hu .
har lyst fra Øjne milde,
ved Englesmil hun mindes nu
paa Vej til Livets Kilde.

For evigt Liv hun jubler glad
udi de Frelstes Kæde,
ved evigt Liv vi hjælpes ad
at trøstes, mens vi græde.
Fra Taaredal til Himmelsal
ad Vejen frem vi komme,
i evigt Liv vi samles skal,
naar Savnets Tid er omme.
O salig Stund, o Sjælefryd,
naar af vor lille Pige
vi hilses skal med Glædeslyd
paa Tærsklen til Guds Rige.
Randlev Præstegaard, 27. Oktober 1902.
C. B.
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Den yngste af Sønnerne, Sognepræst Gunnar Borch, fejrede
den 27. Maj i Skanderborg sit Bryllup med Ellen Voigt. Af
Faders Bryllupssang gengives de 2 sidste Vers:
Ja, syng for dem, Guds Engle smaa,
den bedste Sang, I kende,
om Lykke, gemt i liden Vraa,
men størst ved Vejens Ende,
om Livet i Guds Kærlighed,
som Præstefolk og Menighed
til et skal sammen binde!

Med Morgendis om Skibets Stavn
dets Vej for os sig dølger;
men far nu vel i Jesu Navn!
da kløves alle Bølger,
og hver en Taage klarer op,
til Korsets Flag fra Mastetop
i Aftensolen gløder.
Den 8. September 1905 fyldte Moder 70 Aar. Dagen fejredes
med et lille Middagsselskab. Blandt de Tilrejsende var hendes
kæreste Veninde fra Ungdomsaarene og gennem hele Livet,
Frøken Birgitte Madsen, som tillige var en fjern Slægtning, idet
hun og Moder havde fælles Tipoldeforældre, nemlig Godsfor
valterens paa Vemmetofte, Friborg, der er omtalt i et tidligere
Afsnit.
Moders Helbred var allerede da vaklende, og hun maatte hvile
meget paa Sofaen og led ofte under Bronchitisanfald.
At Fader erkendte Situationens Alvor, viser sidste Vers af en
Sang, skrevet i Dagens Anledning.

Ja, Gud ske Lov for dit milde Blik,
din trofaste, manende Røst,
dit Smil, din Taare og alt du fik,
i Hvilen ved Herrens Bryst!
Vi dølger dog ej for hinanden,
det lakker ad Aften brat,
men efter Nat
en Morgen os samler igen.
Da Fader nogle Maaneder senere, den 8. Februar 1906
fyldte 70, havde han den Glæde bl. andre at samles med
4 af sine Brødre, Niels, Sophus, Alfred og Martin. Fader skriver:
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„Ved Bordet overraskede min Søn Gunnar mig med en smuk
og kærlig Sang, hvorefter han talte kærlige Ord til mig, ligesaa
Sophus, Martin og Christen. Ogsaa en Sang af Emilie blev sun
get, og én af mig, i hvilken jeg — som i min Tale — samlede os alle
ind i Mindet om det kære, gamle Hjem, Skjern, og gjorde gæl
dende, at Samlivet der med vore Forældre og hverandre hører
med til vort evige Liv, thi i Guds Husholdning gaar ingen Kær
lighed til Spilde. Alt, hvad der er af Gud, skal give sin Klang
med i den evige Glæde. Vi skal jo blive som Børn, og saa vil
ogsaa vort første Paradis komme til sin fulde Ret, hvor alle
sande Kærlighedsforhold hernede skal fuldkommes i et
Søskendeliv uden Mage.“
FADERS SANG
8. Februar 1906.

Som i en stille Aftenstund,
naar Sol bag Skyen daler,
og Jords og Himmels dunkle Grund
med Guld og Purpur maler,
vi hviske til hinanden tyst:
„O skønne Aftenrøde,
hvor som paa Evighedens Kyst
sig Jord og Himmel møde!“ —

„Saa i vort gamle Søskendlag
vi nyde Gensynsglæden
nu, Aftenklokken faldt til Slag
for graanet Led i Kæden.
Ja, for os alle Solen maa
mod Himmelranden glide.
Trods at endnu dens Straaler skraa
„forgylde Bjergets Side.“ —
Men alt, som Skyggen længes her, —
forunderligt at skue,
sig hæver som i Gyldenskær
af Morgensolens Lue
hin skønne Dal i Bakkers Ly,
af Aaen gennemslynget,
hvor Rosen blomstrer evig ny,
af Tiden aldrig tynget.
Men ligger den i Morgenglans,
kun dulgt af lette Taager,
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omslynget af en Mindekrans,
hvorover Hjertet vaager,
det siger os, at hvad vi fik
som Sjælens dyre Eje,
vi skue skal med saligt Blik
forklaret ad Guds Veje.
Det sidste ta’r det første med,
det er i Livets Orden,
thi ét er Hjemmets Fryd og Fred
i Himlen og paa Jorden.
Hvad Hjertet her med Tak til Gud
i Kærlighed omfreder,
sin Fylde helt skal folde ud
paa evig gode Steder.
O, Gud ske Lov for Liv og Lyst
i fjerne Barndomsdage,
hvor Faders Haand og Moders Røst
gav Tryghed uden Mage!
Og Gud ske Lov for Hjem især
bag Himmeriges Volde,
hvor, hvad vi elske her og der,
vi evig skal beholde.

Vi, som ikke var nærværende ved Fødselsdagsfesten, er Bro
der Gunnar taknemmelig, fordi han i sin Takkesang til Fader
fandt den rette Tone og netop de Ord, der laa os alle paa Hjerte.
TAKKESANG
af

GUNNAR BORCH
8. Februar 1906.
Mel.: „Mens Nordhavet bruser —“

Naar mange idag af den „jydske Slægt“
trods Vinterens barske Vinde
med Latter og Lystighed nok saa kækt
drog ind under høje Linde,
saa skal der synges for ham en Sang,
som sang for andre saa mangen Gang.
Han Sangens herlige Gave fik
i Tanken saavel som i Tungen.
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Saa mangen en Sang, mens Aarene gik,
han med sine Venner har sungen,
ja, end idag han trods Aarenes Vægt
er Sangeren god i „den jydske Slægt“.

Med Kærlighed sang han om Land og Folk,
om ham, der nu ligger paa Baare.*)
I Glæde og Sorg var han kærlig Tolk
for Vennernes Smil eller Taare
I mange Hjerter han sang sig ind
ved hele sit milde og glade Sind.

Ja, hele hans glade og kærlige Gang
blandt dem, som han elsked hernede,
det var som en frejdig, stilfærdig Sang
om Livets den sejrrige Glæde,
Og det, som gav den saa dyb en Klang,
var Lovsangstonen fra Engles Sang.
Er Kinden end bleget og Lokkerne faa
og Hovedet stundom lidt sænket,
i Øjnene milde vi altid saa
det Liv, som af Gud blev ham skænket,
som lutres i Troens den gode Strid
og synger sin Lovsang til evig Tid.
*) Kong Christian IX.

Det er allerede nævnt, at den mest fremtrædende Side hos
Fader var hans Kærlighed til Hjemmet.
Familiehjemmet med Slægt og Venner, det større Hjem,
Fædrelandet, med Folk og Konge, Hjemmet hinsides Død og
Grav.
Disse 3 Begreber for Hjemmet fandt hos Fader harmonisk
Hjemsted, og alle Begreberne var ham hellige og ukrænkelige.
Han levede sit Jordeliv for at vinde Plads i det evige Hjem
og for at vise andre Vej til dette Hjem, men han hørte ikke til
de Præster, der tog overlegent paa det jordiske Livs Foreteelser.
Tværtimod, han elskede Livet, ogsaa det jordiske, og i hans
poetiske Livssyn stod Familiehjemmet og Fædrelandet som
Guds Aabenbaring af, hvad der venter os hinsides.
Han stillede derfor store ideelle Fordringer til Familielivet og
8

181

til Fædrelandskærligheden, og han fandt det naturligt, at Menne
sker gav deres Liv for Fædrelandet.
Det er da let forstaaeligt, at han maatte blive den ideelle
Husfader, som paa enhver Maade søgte at forskønne Tilværel
sen i Hjemmet for alle og kun meget faa har forstaaet som
Fader at føre Dagliglivet op i et højere Plan.
Hans lyse Sind, hans Livlighed og poetiske Sans saavel som
hans store Viden og herlige jydske Lune gjorde, at han fyldte
uendelig meget saavel i Dagliglivet som paa Festdagene.
Jeg har under Udarbejdelsen af disse Blade pinligt maattet
erfare Umuligheden af at faa Faders Personlighed til at fremtræde blot nogenlunde klart. Fader hørte til de Personligheder,
der skulde opleves!
Henning Kehler har i en Kronik hævdet, at ingen Poesi er
tænkelig uden Religion, men ogsaa at Poesien nødvendig følger
Religionen, og han har sikkert Ret. Hos Fader forenede dyb
Kristendom sig med Poesi, saa hans Personlighed udstraalede
skøn Harmoni. Han var en meget veltalende Mand, og naar
hans Hjerte var stærkt med i det talte, da blev hans Tale som
det skønneste Digt.
Vi Børn regnede altid Fader som hørende til en Klasse for
sig, det samme gjorde forøvrigt Moder, Farmoder og hans
Brødre. Det var ikke noget, der taltes om, men det var noget
selvfølgeligt. Han var gjort af et finere aandeligt Stof end vi
andre; vi kunde ikke naa op i Højde med ham, kun beundre
og elske ham.
Havde Faders Virke ogsaa været knyttet til større Foretagen
der eller Bevægelser, vilde det have været langt lettere at doku
mentere hans Personlighed. Nu blev dette ikke Tilfældet, idet
hans svage Helbred forhindrede alt saadant og foreskrev ham
det stille Liv som Landsbypræst.
Moder var et kærligt, forstandigt, dygtigt og sandhedskærligt
Menneske, som paa mange Maader blev Fader en uvurderlig
Støtte. Hendes Gemyt var af et noget tungere og alvorligere
Præg end Faders, og hun repræsenterede Besindigheden, naar
der skulde tages Beslutninger.
Hun havde ikke Faders Evne til at samtale med fremmede
Mennesker, og Konversation skyede hun. Jeg tror, dette hang
sammen med hendes store Sandhedskærlighed, hun kunde ikke
hykle Interesse for noget, der i Virkeligheden ikke interesserede
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hende. I den snævre Vennekreds var Moder altid livlig, kærlig
og mildt dømmende.
Naar man har læst Faders i det foregaaende citerede Vers til
Moder, vil man vide, at deres Ægteskab var endog meget lyk
keligt.
Moders Bronchitis med den- stærke Hoste var mere, end et
gammelt Menneskes Arterier kunde holde til.
Den 7. Juli 1906 fik hun en lettere Lammelse og den 28. en
kraftigere, som delvis berøvede
hende Mælet og lammede hen
des højre Side, men hun forblev
ved fuld Bevidsthed.
Efter en haard og langvarig
Dødskamp døde Moder den 12.
August.
Begravelsen fandt Sted fra
Randlev Kirke den 18. August.
Fader holdt Mindetalen. Et hæftigt Uvejr, som lagde en Gaard
i Byen i Aske, formørkede Da
gen. De sidste Linjer af Faders
Mindetale gengives her:
„Jeg ved vel, at jeg ikke skal
tale meget til Menigheden om
Anna Cathrine Borch, f. Møller^Holst.
Tegnet af Arkitekt Martin Borch.
min Hustru og mit Savn. Men
den Glæde kan jeg ikke nægte
mig selv at aflægge det Vidnesbyrd om hende, at hun var en
ærlig kristen Kvinde, sand i sin Gudsfrygt som i sin hele Færd.
Derfor fyldte hun saa meget i sit Hjem og vil blive inderlig
savnet.
Derfor elskede hun Herrens Hus og glædede sig til Søndag
efter Søndag at indtage sin Plads herinde. Det var ikke Søndags
kristendom, ikke heller fordi hun var en Præsts Hustru! Det,
som er Søndagens Sag, var for hende hver Dags Sag. Hun var
i et stadigt Troens og Bønnens Samfund med Herren, flittig til
at bede for sig og alle sine, at Gud vilde være os naadig og
unde os omsider at samles evig for hans Ansigt.“
„Gud være Tak for al sin Naade og Gave, og han give os
i vort dybe Savn at trøste hverandre med den gamle, prøvede
8*
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Trøst, at „Herren har gjort Døden til Intet evindelig og vil
aftørre Taaren af alles Aasyn.“ —

Efter Moders Død forblev Fader endnu 2 Aar i Embedet med
Datteren Ulrikke som Husbestyrerinde.
Sin Afskedsprædiken holdt han i begge Kirker den 26. April
1908 for derefter i Oktober samme Aar at flytte til Odder, hvor
han saa levede til sin Død.
Hans Helbred forblev taalelig godt, og han kunde derfor i
Aarene fra 1908 til 1911 foretage Sommerrejser til et forud be
stemt Samlingssted for at mødes med Børnene og andre nære
Slægtninge.
Fader forblev gennem disse Aar aandelig ganske usvækket,
og Samlivet med mange Kære i landlige Omgivelser oplivede
ham meget. Han forblev mild, kærlig og glad som altid, men
han havde som Østens Vismænd sine fleste Tanker rettet mod
det hinsidige, og han gjorde i Pavserne flittig Brug af sit lille
Lommetestamente.
Intet Øjeblik glemte han, at han levede i „en Overgangs
tid". — Hans Blik blev ofte fjernt, han ligesom saa ud over
Tid og Rum.
En Dagbogsnotits! „Det er en Trøst og Glæde i de gamle
Aar at mærke, hvorledes det evige i vort Liv klarer sig ud af
og ligesom løfter sig op over det, som kun tilhører Døgnet.
Ikke for at fare til Himmels og drage os med sig før Tiden,
men for at hvælve sig som en Himmel over vor, den enkeltes,
Jord, og lade sit Lys falde ned over den, snart som en liflig
Solglans, snart som et stille Stjerneskær, under hvilket alt det
urolige er bragt til Hvile, medens Efterklangen fra Lovsangen
Julenat: „Fred paa Jorden" mødes med Guds Ære og Pris i det
Højeste. Saaledes faar hvert troende Menneske sin lille Del af
„Folkenes Glans" at føre med sig til sidst ind i den himmelske
Guds Stad (Aabenb. 21, 26). —
Endnu saa sent som i Sommeren 1911 tilbragte Fader D/2
Maaned hos Sønnen Gunnar i Grædstrup Præstegaard sammen
med mange andre Slægtninge og befandt sig hele Tiden vel.
Men i Efteraaret 1911 begyndte Svagheden for Alvor at melde
sig, og fra Nytaar 1912 var Fader mest sengeliggende.
Det var klart for alle, ogsaa for Fader, at Døden nærmede sig.
184

Pastor Chr. Borch ser til, medens Broderen, Arkitekt Martin Borch, og Sønnen, Direktør
Johannes Borch, spiller Reversi. (Fra et Sommerophold i Hornbæk 1910).

Mavesygdommen var uden Smerter, men tog lidt efter lidt
Kræfterne. Han konstaterede selv Dag for Dag de fremadskri
dende Svaghedstegn. Midt i Februar, 4 Uger før hans Død,
udtalte han: „Jeg syntes, min Hukommelse tabte sig, men jeg
vil ikke møde sjælelig svækket og har derfor trænet Hukom
melsen op ved at lære „Hjortens Flugt" udenad, og jeg kan
den nu, saa jeg ikke siger et og eller et at forkert."
Det ham betroede Pund skulde forvaltes redeligt til det sidste.
Det allersidste Brev, der foreligger fra Fader, er skrevet den
27. Januar 1912 med samme smukke Haand som altid, og uden
at et eneste Bogstav røber Alder eller Svaghed. I Brevet siger
han bl. a.: „Ikke mindst dyrebar var det Ord, Du skrev om din
Mor. Thi jeg har, siden mine Forældre døde, længtes efter dem
hele mit Liv. Det er i min nuværende Svaghedstilstand en ikke
ringe Del af det „levende Haab", hvortil jeg som alle Troende
ved mig genfødt (1. Peters Brev. 1, 3—9), at jeg snart skal se
dem igen og sammen med dem vokse dybere ind i det evige
Kærlighedsliv. Og hertil knytter sig jo uadskilleligt Glæden i
Haabet om snart at skulle samles med vor lille Mor og med mine
Børn i samme uudsigelige Livets Fylde."
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„Denne Overgangstid, hvori jeg nu befinder mig, er ikke
uden megen Naade, da jeg ikke lider Smerter og saaledes kan
leve mit indre Liv ganske uforstyrret. Det er derfor heller ikke
givet, at min Død er lige for Haanden. Herren maa ganske raade
herfor, han lader mig daglig smage og føle, at han er god, og
hans Miskundhed varer evindelig/4 —
Smerterne udeblev under hele Faders Sygeleje, men Afkræf
telsen blev efterhaanden saa fuldstændig, at den maatte føles
som en stor Lidelse. Hele Tiden var han mild og kærlig og ved
Bevidsthed. Hans Tale blev i de sidste Dage kun til Hvisken.
— „Jeg har fuld Trøst og Fred for mit Hjerte." — „Medens
det udvortes Menneske fordærves, fornyes det indvortes fra Dag
til Dag.“ — Sidste Afskedshilsen til en bortdragende Søn: „Gud
gemme os i sin Naade til evigt Liv.“ —
Hans Haab om at dø sjælelig usvækket skulde ikke opfyldes,
„Hvem der nu kunde takke, jeg mangler Ord,“ hviskede han.
2 Dage før sin Død forlangte Fader 2 Gange den samme Salme
sunget: „Bliv hos os, kære Herre Krist.“ — Dagen efter sagde
han: „Saadan har jeg aldrig set nogen dø, — for jeg er jo om
trent død.“ Senere hviskede han „Farvel". —
Fader udaandede stille og umærkeligt den 23. Marts Kl. ó1/?
Eftermiddag.

Den 29. Marts blev Fader begravet fra Randlev Kirke under
meget stor Deltagelse fra Menighedens og Slægtens Side. Den
gamle Kirke, hvor Fader i 30 Aar havde talt, var smukt pyntet
og gjorde med de blændede Vinduer og tændte Lysekroner et
festligt Indtryk.
Mindetaler holdtes af Broderen, Sognepræst Sophus Borch,
Nestelsø, og Sønnen, Sognepræst Gunnar Borch, Grædstrup.
Efter Jordefærden samledes tilrejsende Slægt og Venner med
enkelte fra Egnen, deriblandt Forpagterens fra Randlev Præste
gaard, ialt 40 Personer, til Middag paa Centralhotellet i Odder.
Ved Bordet taltes mange kærlige Ord, saaledes af Provst Chri
stensen, Odder, der udtalte, at Faders aandelige Personlighed,
ligesom den slebne Diamant, havde mange straalende Sider.
En Søn mindedes Faders lyse, lette, kærlighedsfyldte Person
lighed — plukkende Blomster ved kære Gæsters Ankomst. „Saa-
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ledes vil han vente os paa den store Haves Dige, utaalmodig,
bevæget spejdende efter hver enkelt af sine Kære.“
Svogeren William Møller-Holsts Tale udmundede i dette:
„Faa har som Christen Borch baaret sine nærmeste paa Bøn
nens Vinger.“

Gravstenen paa Randlev Kirkegaard,
tegnet af Sønnen, Frederik Borch. (Fotograferet 1913).

FREDERIK RASCH BORCH
1839-1881

Frederik Rasch Borch som Officer 1864.

Sophie Louise Augusta Borch, f. Broe.
1846-1923

Frederik Rasch Borch
1839-1881,

FREDERIK RASCH BORCH
VED

JOHANNES BORCH

EN lille Drengs Fødsel paa Bredholt 19. Juni 1839 skyldes
det, at et Menneskeliv blev reddet. Drengen holdt Moderen
vaagen, saa hun opdagede, at Gaarden brændte, hvorved det
lykkedes for Faderen rettidig at faa Staldvæggen slaaet ind og
Karlen, der var i Færd med at indebrænde, reddet.
Bedstemoder skildrede levende, hvorledes hun derefter sad paa
Haveplænen, omgivet af alle Husets Møbler, med den nyfødte
i Vuggen, ærgrende sig over Folkenes taabelige Redningsiver,
som ødelagde meget Indbo.
Desværre kan der kun berettes meget lidt om denne Farbror,
som jeg aldrig har set, og som døde for 60 Aar siden som 42-aarig
Mand. Nogle Smaanotitser i Faders Optegnelser fra Frederiks
Drengetid er de eneste skriftlige Optegnelser, jeg har fundet om
ham.
I 1844 fik Skjern Besøg af Major Brandt og Frue, der var
gode Venner af Familien Frausing i Borgmestergaarden. Fru
Brandt var født Fibiger og hendes Fader en Broder til Ilia
og Mathilde Fibiger. — Fader karakteriserede hende som et
varmhjertet Menneske med en god Forstand og en stærk Vilje.
Brandts var barnløse, og Fruen forelskede sig nu i „den smukke
og livlige lille Frederik" og bad om at maatte medtage ham som
Plejebarn paa ubestemt Tid. Tilladelsen blev givet, fordi For
ældrene ikke turde berøve Drengen de Muligheder, der var for
bunden med Opdragelsen i et godt og velhavende Hjem i Byen,
der tillige bød paa gode Skoler.
Drengen drog henrykt af Sted til Garnisonsbyen Frederits,
hvor han havde det godt hos Plejeforældrene. Fader skriver, at
Major Brandt tog sig meget af Drengen og spadserede meget
med ham, ja, gjorde endogsaa Fodtur med ham fra Frederits til
Vejle.
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Da Treaarskrigen udbrød, vendte Drengen hjem til Skjern,
hvor han ikke havde været i de mellemliggende Aar. Hans
Moder blev forfærdet, da Drengen bymæssigt, formelt og ele
gant bukkede for hende. Fader skriver:
„Nu voksede Frederik atter sammen med sine Søskende, hvem
han var til adskillig Opmuntring ved det spillende Liv, der var
i ham, selv om de i Begyndelsen skævede til den fine Købstads
dreng, der kom hjem som den rige Fugl, stadselig klædt, talende
fint og ejende Bunker af Legetøj, noget Brødrene aldrig havde
behøvet for at være glade ved Livet."
Frederik kom i Manufakturlære hos Weis i Horsens, men jeg
kan desværre ikke følge hans senere Uddannelse, kun ved jeg,
at han i 1863 var Ekspedient hos Købmand Flensborg paa Købmagergade.
Som Løjtnant gjorde Onkel Frederik Krigen med i 1864. Han
laa i Dybbøl Skanserne ved 8. Regiment og var med til at storme
Dybbøl By. Da Kompagniet stod opstillet før Stormen, og man
saa de mange Huller i Murene med et Bøsseløb i hvert Hul, vir
kede det saaledes paa Maverne, at største Delen af Mandskabet
maatte træde af. Officererne beherskede sig. Retræten fra Danne
virke og de kolde Nætter i Dybbøls Skanser bibragte Onkel en
Nyresygdom, som senere lagde ham i Graven.
Onkel Frederik aabnede en Forretning i Hvidevarer paa Øster
gade i Nabohuset til Hotel d’Angleterre, og i 1875 giftede han
sig med Sophie Louise Augusta Broe, f. 23. April 1846,
Datter af Varemægler i København Niels Peter Broe og Hu
stru Henriette Sophie f. Friberg. Den 23. Okt. 1877 fødtes
Datteren, Ellen Frederikke Borch, som lever i København.
Onkel var paa Grund af sit glade Sind og sin retlinede Karak
ter meget elsket af sine Venner og af Officerskammeraterne, som
beklagede, at han ikke fortsatte ad Officersvejen. Han havde det
ikke helt let som Købmand, hvortil naturligt „Magasin“s Opstaaen i nærmeste Nabolag bidrog sit.
Hans Død indtraf 22. Januar 1881 efter meget svære Lidelser.
Et Aar senere giftede hans Enke sig med Købmand Poul
Lauritz Jacobsen, der fortsatte Onkels Forretning paa Øster
gade, hun døde den 3. Dec. 1923, 77 Aar gammel.

NIELS GLUD BORCH
22. Juni 1841-25. Oktober 1920

Møllegaarden i Visborg ca, 1885,

Møllegaarden i Visborg ca. 1900.

NIELS GLUD BORCH
VED

MARTIN BORCH

OM den fjerde af „Skjern-Drengene“ blev Far født i Aarhus
den 22. Juni 1841. Fødslen fandt Sted i den gamle Borgmestergaard, hvortil Bedstemor var rejst for at være nærmere ved god
Lægehjælp, den tidligere Fødsel havde nemlig været besværlig.
Sin Barndom og Ungdom tilbragte Far paa Skjern og deltog i
Søskendeflokkens raske Drengeliv. Han talte altid om Barn
domshjemmet og sine Forældre med den største Respekt og
Kærlighed, men gav, saavidt jeg husker, ikke noget Træk, der
kan supplere Billedet af Livet paa Skjern, som det er beskrevet
af Johannes Borch.
Da Far som ung Mand skulde paabegynde sin Uddannelse til
en Livsstilling, blev det ikke Landvæsenet, han i første Omgang
slog sig paa. Far har sikkert allerede dengang vist Anlæg for
Teknik, og det syntes derfor rimeligt, at han kom i Lære hos sin
Onkel, Kulturteknikeren Erhard Møller-Holst. Uden Tvivl vilde
en kulturteknisk Virksomhed have ligget godt for Far, men hans
Længsel efter Hjemmet blev afgørende, og da Bedstefar nogen
Tid senere besøgte Møller-Holst paa Stevns, tog han sin Søn
med hjem og opdrog ham ved Landvæsenet.
Under Høstarbejdet var Far engang saa uheldig at faa sin
højre Albue af Led. Der blev af den stedlige Læge kureret paa
Albuen for alt andet, end hvad den fejlede, men ikke engang
„Spansk Flue“ hjalp, saa det endte med, at Albuen gik i Ro i
den forkerte Stilling, og Far mistede for stedse sin fulde Bevæ
gelighed i Armen.
Trods dette aftjente Far i 1863—64 sin Værnepligt ved Liv
garden og var hele sit Liv stolt over at have tilhørt dette Elite
korps. Under Vagttjenesten paa Amalienborg havde Far engang
den Ære, at Kong Christian IX kom hen til ham og stillede ham
en Række Spørgsmaal. Videre fortalte Far, at han engang paa
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Niels Glud Borch og Maren Malthe
som nygifte.

Niels Borch som Gardist.

Vagten fik en stegt And fra Skjern overrakt af Broderen Peter,
og at han, for at redde den fra Kammeraternes Angreb, maatte
anbringe den i Bjørneskindshuen hver Gang han gik Post for
Gevær. Trods Overvægten i øverste Etage gik alt dog godt.
Rekruttiden i København under Krigen var forøvrigt alt andet
end behagelig, idet Københavnerne daarligt kunde taale at se en
Soldat gaa hjemme i Byen. Det kom derfor som en Befrielse, da
Bataillonen fik Ordre til at stille paa Toldboden med skarpladte
Patroner for at blive overført til Als; den naaede dog ikke at
komme afsted, idet Meddelelsen om Vaabenstilstanden indtraf,
umiddelbart før Indskibningen skulde foregaa.
Efter Soldatertiden havde Far Plads som Forvalter paa Gaardene Lundberg og Thustrup ved Randers og kom derfra i 1868
som Forvalter til Herregaarden Visborggaard, der dengang eje
des af Etatsraad Jacob Kiellerup. Under Ejerens tiltagende Svag
hed fik Far en betroet Stilling ved den store Bedrift og kom til
at staa Familien ret nær, saaledes var der mellem Far og den æld
ste Datter, gift med Lægen, Professor Tage-Hansen, Aarhus, et
Venskab for Livet.
I 1875 fratraadte Far sin Stilling paa Visborggaard og købte
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samtidig af Etatsraad Kiellerup Visborg Møllegaard paa 108 Tdr.
Land Ager og Eng med tilhørende Vindmølle for 50.000 Kr.
Den 28. April samme Aar giftede han sig med Maren Ander
sen Malthe, Adoptivdatter af Møllebygger Chr. Malthe, Vis
borg. Vielsen foretoges af Farbror Christen, som dengang var
Præst i Vester Hornum, og Festen fejredes paa Visborggaard,
idet Etatsraad Kiellerup gjorde Brylluppet.
Købesummen for Gaarden var vist ikke for høj, men en Del
af Bygningerne var daarlige og maatte fornyes, og da Landbrugs
krisen med de stærkt faldende Kornpriser satte ind nogle faa
Aar efter Fars Overtagelse af Gaarden, blev det unge Par snart
udsat for vanskelige økonomiske Krav og tvunget ind paa en
yderst spartansk Levevis.
I Ægteskabet fødtes 5 Børn. Den ældste Datter, Magdalene,
f. 30. Januar 1876, døde allerede 18. Maj 1881. Hun blev af
samtidige karakteriseret som et ualmindelig yndigt og smukt
Barn, og Sorgen var meget stor. Senere fødtes Johanne 1877,
Anna 1879, Frederik 1882 og endelig Christian 1888.
Ægteskabet varede kun 13 Aar, idet Christians Fødsel kostede
Moderen Livet. Af gode Grunde kan ingen af Børnene give en
Karakteristik af deres Mor, og jeg anfører derfor i Stedet min
Fætter Johannes Borchs Udtalelse:
„Onkel Nielses og Tante Marens Ægteskab var endog meget
lykkeligt, derom kunde ingen tvivle, som blot mødte dem, thi de
lyste en imode af Harmoni og stille Lykke. Tante forenede Bega
velse med Aandslivlighed og Beherskelse, saa Samtaler med
hende altid blev interessante, hvorfor hun uvilkaarlig blev Midt
punktet selv i en større Kreds. Det moderlige var i høj Grad
fremtrædende hos hende, og jeg har ingen kendt, der som hun
forstod at omgaas sine Børn. Ogsaa fremmede Børn fattede
straks Tillid til hende, og hun oversaa aldrig noget Barn, men
fandt altid Tid til at beskæftige sig med dem. Hun sluttede sig
nær til sin Mands Slægt og blev Veninde med Svigerinderne.
Farmor paa Skjern holdt overordentligt meget af denne Sviger
datter, saa hun en Tid overvejede at flytte til Visborg, og Farmor
beundrede desuden hendes store Dygtighed i Husvæsenet, en
Anerkendelse, der sandelig ikke var let at opnaa.
Tante Maren følte det uendelig svært at skulle forlade Bør
nene, og hendes allersidste Ord gjaldt Flokkens Fremtid, idet
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Magdalene.

Fru Maren Borch med sine Døtre.

hun bad Husets Lærerinde, Marie
Fabricius, blive hos dem. Dette
skete, og Harmonien og Lykken
kunde derefter leve videre i
Hjemmet udover det sørgelige
Dødsfald/*
Dødsfaldet indtraf den 22. Maj,
og den 29. Maj fandt Begravel
sen Sted fra Visborg Kirke. On
kel Christen talte og forrettede
Jordpaakastelsen. Da Stuehuset
var under Ombygning, boede de
tilrejsende Gæster paa Visborggaard, ligesom Tilfældet havde
været til Brylluppet 13 Aar tid
Johanne og Anna.
ligere. Af Fars Brødre var tilstede
Christen, Erhard, Sophus, Alfred og Martin. Christen og Martin
havde deres Hustruer med. Desuden var mødt Christen Steenberg og Poul Tøttrup.
Drengen døbtes Dagen efter Begravelsen. Tante Marie var
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Gudmor og Fadderne Tante Anna og Farbrødrene Christen,
Sophus og Martin.
Efter PÄ Aar som Enkemand giftede Far sig med Marie Sofie
Mathilde Hou Fabricius, Datter af Købmand Martin Bechmann
Fabricius i Frederikshavn. Efter at Mor i % Aar var uddannet
i huslige Dyder hos Familiens gode Venner, Godsejer Kieldsens
paa Havnø, fandt Brylluppet Sted i Visborg den 30. Oktober
1889, og Mor indfriede paa den Maade sit Løfte til sin afdøde
Forgænger. I Aarenes Løb forogedes Børneflokken med Martin
1890 og Agnete 1892.
Intet andet end Kærligheden kan have været den Drivfjeder,
der fik Mor til at knytte sit Liv til dette Hjem; de rent ydre
Forhold kan vist ikke have været særlig fristende, thi som tid
ligere omtalt var Levevisen spartansk, og Opgaven som Sted
moder har altid været svær, men jeg tør dog sige, at Mor gik
ind til Gerningen med den bedste Vilje og et ærligt Sind. Trods
de vanskelige Tider lykkedes det mine Forældre at videreføre
Hjemmet — nu i et nyt og bedre Stuehus —, saaledes at det for
alle os Børn blev Rammen om en lykkelig Barndom og Ungdom.
Mors Optimisme supplerede Far godt, og mangen Gang har
hendes gode Tro til Fars Evner overvundet hans alt for beskedne
Vurdering af sig selv; navnlig i de senere Aar, da Far søgte Be
skæftigelse udenfor sit egentlige Felt, Landbruget, var det Mor,
der med sin sikre og berettigede Tiltro til Far gav ham Mod til
at paatage sig nye Opgaver.
Skønt Far var 17 Aar ældre end Mor, mærkedes Aldersforskel
len aldrig, fordi Far hele sit Liv igennem virkede yngre, end han
var, og bevarede sin spændstige Skikkelse. Tillige var han en
køn Mand med rolige regelmæssige Ansigtstræk.
En af mine Fætre har karakteriseret Far paa følgende Maade:
„Onkel Nielses hele Fremtræden var præget af mandig Har
moni, og allerede som Barn gjorde disse Egenskaber sig i den
Grad gældende, at han paa en Maade kom til at indtage en Sær
stilling, ikke blot indenfor den store Drengeflok, men ogsaa i sit
Forhold til Forældrene. Allerede Drengen blev respekteret — af
gamle som af unge. Hans noble, retlinede Karakter bevirkede,
at han bevarede de andres Respekt Livet igennem. Han var Tabu,
naar det gjaldt Kritik, og jeg har aldrig hørt et eneste kritisk Ord
om ham af hans Brødre eller andre Slægtninge. Selv var han
yderst varsom i sin Omtale af Mennesker, og hans Kritik for-
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Niels Borch og Hustru, Marie Sofie Mathilde Hou,
f. Fabricius, som nygifte.

Fra venstre:
Martin, Agnete og Christian, ca. 1895.

1896. Børnene, fra oven og fra venstre: Anna, Johanne, Frederik, Martin, Agnete, Christian.
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mede sig vist sjældent i Ord, men indskrænkede sig til en Hoved
rysten eller til et karakteristisk Blink med Øjnene. Paa endnu et
Punkt indtog han en Særstilling, han var den højeste og smukke
ste af Brødrene, hans Personlighed var umiddelbart vindende/'
Skønt Far elskede at leve i landlige Omgivelser, tror jeg egent
lig ikke, at han var Landmand med Liv og Sjæl, og dog vil ingen
kunne bestride, at han drev sin Gaard med absolut Dygtighed
og Orden. Onkel Martins Ord om, at Far burde have været
Arkitekt, har sikkert ikke været helt forkert, thi trods det, at
Far ikke havde anden teknisk Uddannelse end den, han selv
havde tilegnet sig, foreligger der fra hans Haand adskillige
smukke Husbygningsprojekter med fagmæssigt udarbejdede
Tegninger, Betingelser og Materialfortegnelser. Foruden ved sit
eget Byggeri paa Gaarden optraadte Far ogsaa som Arkitekt for
Beboerne i Visborg, hvor han byggede Andelsmejeriet; og for
Sogneraadet, af hvilket han i en lang Aarrække var Medlem,
byggede han Kommuneskolen i Visborg.
Den korte kulturtekniske Uddannelse hos Møller-Holst var
ikke ganske spildt, idet Far under sin Forvaltertid paa Visborg
gaard forestod store Drænings- og Afvandingsarbejder paa
Gaardens Arealer.
Praktisk dygtig i Hænderne var Far, og særlig yndede han
Arbejdet ved sin Høvlebænk, saa det er forstaaeligt, naar Onkel
Martin i sine Optegnelser skriver, at Broderen kunde være ble
vet en endog meget dygtig Snedker eller Tømrer.
Foruden at være Sogneraadsmedlem havde Far flere andre
Tillidshverv, f. Eks. som Formand for Visborg Kvægavlsfor
ening og Vandsynsmand, og det var ikke i Kraft af politisk
Virksomhed, Far var udset til disse Hverv; han gav sig nemlig
ikke meget af med Politik. Hermed være dog ikke sagt, at han
ikke havde et politisk Standpunkt. Far indtog absolut en Plads
paa højre Fløj, hvilket vistnok undertiden skaffede ham nogle
Gnidninger i Sogneraadet, hvor andre Partier var fremherskende.
Som Kvægavlsforeningsformand skulde Far modtage og be
værte Formanden for Kvægkaaringskommissionen. Denne var en
Periode den kendte Afholdshøvding Claus Johansen, og jeg
glemmer ikke, hvor jeg var spændt paa, om Far turde drikke
sin sædvanlige Snaps til Aftensmaden, naar den store Afholds
mand saa paa det. Men der var ingen Vaklen, Claus Johansen
blev for en Forms Skyld budt og afslog, hvorefter „Helan gik".
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I Løbet af 1907 solgte Far ved Udstykning Gaarden, medens
Møllen allerede var solgt nogle Aar tidligere. Hermed sluttede
en Række Aar i Kamp for Tilværelsen og Hjemmet, men ogsaa
Aar, der for os alle rummede en lang Række gode og kære Min
der. Her var alle Børnene født og vokset op, og her var lidt de
smerteligste Tab. Men Glæde og Sorg binder til Stedet, og
Afskeden med det gamle Hjem ved Møllebakken og den hygge
lige Have var tung. Et Lyspunkt var det dog, at Far1 kom øko
nomisk helskindet fra Gaarden, og mens han byggede sit sidste
Hjem, „Villa Visborg“ i Hadsund, boede Familien i et lille rart
Hus „Hytten" i Visborg. Flytningen til Hadsund fandt Sted i
Forsommeren 1908.
Nogle Aar tidligere havde Far overtaget Stillingen som Bog
holder i Hadsund og Omegns Sparekasse, og han blev nu yder
ligere Revisor i Hadsund Bank.
Samtidig fattede Mor den Plan at oprette en Skole og gennem
førte Planen med stor Dygtighed. Lokalerne blev indrettet ved
Tilbygninger paa Grunden, og i Løbet af nogle faa Aar var
Elevantallet vokset til ca. 45, der blev undervist af 3 Lærerinder.
Mor høstede stor Anerkendelse for sin Ledelse af Skolen, og
jeg behøver næppe at tilføje, at Foretagendet havde stor økono
misk Betydning.
Det er beundringsværdigt, at baade Far og Mor i en forholds
vis fremrykket Alder formaaede hver for sig at gaa ind i ny
Virksomhed. Befriet fra det økonomiske Tryk fra de yngre Dage
tilbragte Far paa lykkelig Vis sine sidste 12 Aar i det Hjem,
som han kom til at elske, ikke blot fordi her var gode og rolige
Forhold, men ogsaa for dets Beliggenhed i en af Jyllands
skønneste Egne paa en Bakke udenfor Byen med Udsigt over
en stor Del af Mariager Fjord.
Far havde et usædvanlig godt Helbred; bortset fra en Lunge
betændelse i 60-Aars Alderen ved jeg ikke, at han har været
syg. Som hos mange Mennesker, der er uvant med Sygdom,
skulde der kun liden Daarlighed til for at nedslaa Humøret, og
jeg tror, Far var lige saa bange for at faa en Tand trukket ud,
som han vilde være frygtløs ved at gaa imod Landets Fjende.
Jagten var en af Fars store Glæder. Han mindedes ofte Jagt
selskaberne hos Onkel Peter paa Jægerspris, og de mange smaa
Jagter paa Visborggaard sammen med Vennerne og L’hombrekammeraterne, Skovriderne Aaby og Oppermann, Forpagterne
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Busch og Einfeldt m. fl. hørte til de oplivende Momenter i Til
værelsen. Blandt Omgangsvennerne skal foruden de tidligere
omtalte endvidere nævnes Pastor Koch, Skelund, og Forpagter
Welling, Visborggaard.
Far var ikke som flere af hans Brødre meget talende og holdt
heller ikke af megen Selskabelighed, men han var altid oplagt
til en lille, hyggelig L’hombre, enten det saa var med sine Sønner
eller et Par gode Venner. Ung, som Far var af Sind, befandt han
sig udmærket blandt unge, og mangen Gang har han glædet os
ved at spille op til Dans paa sin kære Violin. Far spillede gerne
Dansemusik sammen med Janse eller Anna, men det hændte
ogsaa, at Far og Mor, suppleret med et Par Venner, gik i Lag
med Trioer eller Kvartetter.
Det var desværre kun alt for sjældent, Far saa sin nærmeste
Slægt. „Visborg“ syntes at ligge uden for Lands Lov og Ret og
Rejsen for lang og besværlig. At Far tit har savnet lidt hyppigere
Forbindelse med sine Brødre er sikkert, han følte sig stærkt
knyttet til dem og var lykkelig for sammen med dem at gen
opfriske Minderne fra Skjern.
Onkel Alfred boede nærmest og var navnlig i de senere Aar
ret jævnligt paa Besøg i Hadsund. Men kun en enkelt Gang efter
den sørgelige Anledning i 1888 havde Far den Glæde at se flere
af Brødrene samtidig hos sig. Det skete ved hans 78-Aars Fød
selsdag, da Mor som en Overraskelse for Far havde bedt Brø
drene møde og Opfordringen blev efterkommet af Sophus,
Alfred og Martin, sidstnævnte med Kone.
Onkel Ole Frausings Besøg faldt en Aarrække saa regelmæs
sigt, at det blandt os Børn blev Skik at samle Hønsefjer til ham
til Brug ved Piberensningen, ligesom det hed sig, at Nødderne
først var modne, naar Onkel Ole kom.
At det var Far magtpaaliggende at knytte sine Børn til Slæg
ten og dens Hjemsted, derom vidner et Familiebesøg pr. Char
abanc hos Tøttrup paa Karmark i 1899 og senere i Efteraaret
1902 Fars Rejse med min Broder Christian og undertegnede til
Onkel Peter paa „Sølund“, hvor vi traf Brødrene Sophus og
Martin for derefter allesammen at aflægge Besøg hos Onkel
Christen i Randlev Præstegaard og hos Onkel Ole paa Vester
Keilstrup.
Skønt Far egentlig havde et blødt og følsomt Sind, besad han
alligevel den misundelsesværdige Evne at kunne sætte sig i
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Respekt med smaa Midler. Jeg
mindes aldrig nogensinde at
have faaet en faderlig Lussing,
blot et bestemt Blik var tilstræk
keligt til, at al Mukkeri for
stummede. At Far samtidig havde
en lykkelig Evne til at omgaas
os Børn og gaa ind paa vore
Drengestreger, var sikkert til
lige stor Glæde for begge Parter,
og senere, da vi var 'fløjet af
Reden, var mange gode’og kærlige
Breve fra Far en velkommen
Forbindelse med Hjemmet.
Overfor sine Venner var Far
trofast. Han lagde ikke megen
Skjul hverken paa sin Sympati
eller Antipati overfor andre, saa
ledes at ingen kunde være i Tvivl
Niels Borch 1914.
om, hvad han syntes rom dem.
Dette Træk i Fars Karakter i Forbindelse med hans personlige
Beskedenhed forener sig udmærket med hans helt igennem reelle
og noble Tankegang.
Om religiøse Spørgsmaal talte Far ikke ofte, men det skyldtes
sikkert en Blufærdighed overfor Emnet, og mine Forældre søgte
regelmæssigt Kirken om Søndagen.
I Efteraaret 1920 var Fars Helbred ikke rigtig godt. Min ældste
Søster aflagde i den Anledning et Besøg hjemme, og netop som
hun den 25. Oktober stod i Begreb med at rejse til København
igen, ramtes Far af et Anfald af Hjertekrampe, der i Løbet af et
Kvarter udslukte Livet. Far døde i sin Stol, omgivet af Mor og
mine tre Søstre, han var ved en naadig Tilskikkelse sluppet for
det Sygeleje, der vilde være blevet saa svært for ham.
Paa Visborg Kirkegaard ligger den gamle „Skjern-Dreng“ be
gravet ved Siden af sin første Hustru og sin ældste Datter.

PETER GOTTLIEB KOCH BORCH
31. Marts 1843-10. August 1919

Skovrider Peter Borch og Hustru, Claudiane, f. Tøttrup, i Hjemmet i Herning.

PETER GOTTLIEB KOCH BORCH
VED

EMILIE BORCH, f. FAURSCHOU

EN 31. Marts 1843 fødtes paa Skjern 2 smaa Drenge. Den ene
af disse, Emil, døde, kun 10 Maaneder gammel. Den anden,
om hvem disse Optegnelser skulde give nogle Oplysninger, blev
døbt: Peter Gottlieb Koch Borch.
Peter hørte til midt i Drengeflokken, han havde 4 ældre Brødre
og fik senere 3 yngre.
Det blev saaledes en stor Flok raske og initiativrige Drenge,
der i Barndomsaarene tumlede sig i og omkring Skjern, hvor
Skoven, Lyngbakkerne, Aaen og Haven afgav en saa skøn og
ideel Legeplads, som vist kun faa Børn har haft Mage til.
Takket være Forældrenes Frisind blev deres Opdragelse —
indenfor rummelige Grænser — en Dressur i Frihed, og alle sig
tilbydende Chancer udnyttedes derfor til det yderste.
De intimeste Legekammerater blev de 2 Sønner og den noget
yngre Datter paa Karmark, ligesom der ogsaa i Karmark
Mølle fandtes jævnaldrende.
Vekslende Huslærere havde det lidet taknemmelige Hverv at
forberede Drengene til Latinskolen. Peter mindedes særlig Semi
naristen Andersen, som var en Dygtighed og elsket af Dren
gene. Andersen blev Lærer i Besser paa Samsø, hvor han
levede hele sit Liv. Som gammel Mand besøgte han os, mens vi
boede paa Sølund, til lige stor Glæde for Lærer og Elev. Gamle
Minder fra Skoletiden paa Skjern droges frem og afgav Stof til
en meget fornøjelig Samtale mellem de to gamle Venner.
Peter kom i Randers Latinskole, medens denne endnu havde til
Huse i Helligaandshuset, men Aaret efter flyttedes der ind i de
nye Lokaler i Vestergade.
Peter var lige saa lidt som Brødrene begejstret for Skolen, men
Kammeratskabet var godt. Naar det i en Klasse gik for livligt
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til, stak Rektor Hovedet ind ad Døren, altid brugende den
samme Formaning: „Husk hvem De er, og hvor De er!“
Dagen begyndte ikke med Morgensang, men Lørdag Efter
middag samledes Lærere og Elever og sang da altid den
samme Salme: „Lover Herren, han er nær.“
En Tid boede Peter og Broderen Sophus sammen hos Inten
dant Svendsen, som var en kendt Mand i Randers,
ikke mindst paa Grund af sine Jagtbedrifter. Det maatte jo til
tale de jagtinteresserede Drenge at bo hos en Jæger. Morsomt
nok blev en Søn af Intendant Svendsen Skovrider under Hede
selskabet, hvor han var, da Peter blev Direktør.
I 1863 blev Peter Student, hvorpaa han i København fortsatte
sine Studier for at blive Forstkandidat. Ogsaa i København
levede Peter en Tid sammen med Broderen Sophus under de
beskedneste Former, da Forældrene kun ved utrættelig Flid og
Nøjsomhed formaaede at holde Drengene ved Studeringerne.
Allerede fra Drengeaarene af bestod der et hjerteligt For
hold mellem Brødrene Peter og Sophus. De forstod hinanden
saavel i kristelig som i folkelig Henseende. De sluttede sig i
Aarenes Løb nøje sammen og jo ældre de blev, des stærkere og
inderligere blev Baandet mellem dem, til gensidig Glæde og
Udbytte.
Peter havde fra sin Moder arvet et lille dramatisk Talent, og
han var meget theaterinteresseret, hvorfor han af sine knapt
tilmaalte Lommepenge søgte at opspare til Galleri-Billetter i det
Kgl. Theater.
Den eneste jævnaldrende, som i Studieaarene fik nogen virke
lig Betydning for Peter, var stud, theol. Søren Sørensen, som
var et elskeligt Menneske og en dybt alvorlig Kristen. Han og
Peter kom meget sammen, og hans Indflydelse paa Peter var
meget stor. Venskabsforholdet fortsattes til Sørensens Død som
Kapellan — vistnok i Stege.
I 1869 tog Peter sin Forsteksamen, og samme Aar fik
han Plads som Skovrider og Godsforvalter paa Godset Gyllebo
i Skaane.
De nærmere Omstændigheder ved denne Udnævnelse var føl
gende: Ejeren af Gyllebo, Friherre Rosenkrantz, Ritmester i de
skaanske Husarer, havde været forlovet med en meget rig svensk
Dame. Han havde haabet ved Hjælp af hendes Formue at faa
sine daarlige økonomiske Kaar bragt paa Fode, og i Tillid hertil
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havde han ladet Gyllebo restaurere fra Ende til anden. Det kom
imidlertid helt anderledes, idet Kæresten hævede Forlovelsen kort
før det planlagte Bryllup, hvorefter Kreditorerne begyndte at
falde over Ritmesteren.
Nu var gode Raad dyre! Paa en Rejse i Danmark lærte Rit
mesteren Baronesse Charlotte Rosenkrantz, en Datter af Amt
manden i Thisted, som var meget velhavende, at kende. Han for
lovede sig med hende, og kort efter stod Brylluppet, uden at
Svigerfaderen erfarede noget om de fortvivlede økonomiske For
hold paa Gyllebo. Da Amtmanden blev klar over Situationen,
antog han Højesteretsadvokat Nellemann til at ordne Forhol
dene. Dette skete paa den Maade, at Ritmesteren helt blev sat
fra Godsets Styrelse og fik udbetalt en maanedlig Pengesum til
at leve for. Summen var ikke rigelig, saa Familien maatte leve
under meget beskedne Forhold. Under disse Omstændigheder
var det jo ikke helt let for en saa ung Mand at fungere som
Godsinspektør, tilmed da Ritmesteren var af et kolerisk Gemyt.
Ritmesterens Hustru var en elskværdig Dame, som fandt sig
smukt i de mærkelige Forhold, hun var kommen ud i.
Uagtet Peter i mange Henseender befandt sig vel paa Gyllebo,
hvor der var rig Adgang til Friluftsliv med Bøsse og Hund i et
smukt Landskab, og trods det at hans frejdige, djærve Natur
hjalp ham over mange Vanskeligheder, saa opgav han dog Stil
lingen og flyttede til Danmark, da der var gaaet 3 Aar.
Peter havde i de 3 Gylleboaar haft et udmærket Samarbejde
med Højesteretsadvokat Nellemann, som satte stor Pris paa
hans retlinede Karakter og paaskønnede hans Dygtighed. Da
Peter aflagde Afskedsbesøg hos Nellemann, udtalte denne: „De
skal passe paa, naar Stillingen som Godsinspektør
paa Jægerspris bliver ledig.“ Hertil svarede Peter: „Ja, vil
Advokaten passe paa mig, saa skal jeg nok passe paa Jægerspris."
Nellemann var Formand for Bestyrelsen for Jægerspris Gods og
Opdragelsesanstalt.
12 Aar senere blev Peter kaldet til Godsinspektør for Jægers
pris Gods. — Efter Hjemkomsten fra Sverige fik han Ansættelse
ved Skovreguleringen for Aarene 1873—74.
I 1875 fik Peter Ansættelse som Skovrider ved „Det danske
Hedeselskab", og der tildeltes ham et meget stort Hededistrikt
med Bolig i Herning.
Den 28. Juni 1876 holdt han Bryllup med sin Barndoms Lege-
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Claudiane Borch,
f. Tøttrup.

Peter Borch
som Skovrider i Herning.

kammerat, Claudiane Tøttrup, Datter af Proprietær Thor
vald Tøttrup, Karmark, og Hustru, født Frederikke Ferdinandine Steenberg.
Det unge Par indrettede deres Hjem i Herning, hvor de kom
til at samleve i 8 lykkelige Aar, omgivet af en trofast Vennekreds.
I denne Periode fødtes de 3 Børn, Kirsten Charita, født
1878, Frederikke, født 1880, og Ejnar, født 1884.
Peter tog med Liv og Lyst fat paa sit Arbejde i Hedeselskabets
Tjeneste. Hedesagen var endnu den Gang i sin Vorden, og den
krævede overmaade meget af sine Mænd. Sjælen i Arbejdet var
jo Oberst Dalgas, og under hans energiske Ledelse voksede
Arbejdet med rivende Fart. Dalgas lærte hurtigt at værdsætte
Peters Arbejde, og de to Mænd arbejdede udmærket sammen
og altid i god Forstaaelse, selv om Peter ikke altid kunde se
paa Tingene med nøjagtig de samme Øjne som sin Herre og
Mester. Dalgas var jo i høj Grad Optimist og maatte vel
være det — for at blive den Fører for Hedesagen, som han blev.
Et lille karakteristisk Træk belyser dette.
Dalgas og Peter var med nogle Mænd ude at bese et Areal,
som paatænktes udlagt til Beplantning. Dalgas fremlagde et fuldt
udarbejdet Overslag over Udgifterne. Men en af Parthaverne i
Foretagendet udtalte derpaa, at han tvivlede om, at Dalgas’
Overslag kunde holde. Peter, som ikke i Forvejen havde haft
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Claudiane Borch med Børnene:

Charita og Frederikke.

Chari ta.

Ejnar.
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Anledning til at forhandle med Dalgas om Overslaget, sluttede
sig til Mandens Kritik og Tvivl.
Dalgas sagde intet før hjemme i Logiet, da udtalte han: „Husk
Skovrider, at naar vi to er ude sammen, saa er vi altid enige.“
Det var den eneste Reprimande, Peter gennem alle Aarene fik
af Dalgas.
Peter havde megen Glæde af sin Virksomhed i Heden, og han
udførte et meget stort og meget krævende Arbejde. Hans tætte
Skikkelse struttede af Energi og Vitalitet, og han vandt Bønderne
ved sin Ligefremhed og Djærvhed. Han forstod Bønderne, og
de forstod ham og nærede ubetinget Tillid til ham. Idelig var
han paa Rejser, og Agitationen krævede Afholdelse af en
Mængde Møder.
Beboerne i Hammerum Herred forærede ham ved Afskeden i
1884 en stor, smuk Vinkande som et synligt Tegn paa deres
Taknemmelighed.
I 1884 kom saa Kaldelsen til Godsinspektør paa Jægerspris,
og Peter fik travlt med Afleveringen af sit store Hededistrikt.
Samtidig blev hans Hustru syg af Lungebetændelse, medens
hun sammen med Børnene opholdt sig i Barndomshjemmet paa
Karmark. En Bedring førte ikke til Helbredelse, og et Tilbage
fald viste Tuberkulose. I Løbet af nogle Maaneder gik det stadig
tilbage, og hun døde den 24. December 1884.
Det var tunge og svære Tider, som sled meget paa Peters
Nerver, da han tilmed idelig maatte rejse frem og tilbage mellem
Herning, Karmark og Jægerspris.
Tiltrædelsen fandt Sted den 1. November, men grundet paa
ovennævnte Forhold fik han først ind i det nye Aar Tid og Ro
til at indarbejde sig i Forholdene paa Jægerspris.
Der var ogsaa her nok at tage fat paa. Godset er jo stort! For
uden 3000 Tdr. Land Skov omfatter det ca. 5000 Tdr. Land
Mark, fordelt paa forskellige Herregaarde, samt store Tørve
moser, Teglværk og Kro m. m.
Et pinligt, men ideligt tilbagevendende Problem var Forholdet
til Herregaardsforpagterne. Under de stadig nedadgaaende Kon
junkturer for Landbruget var der fortsat Vrøvleri med Forpagt
ningsafgifternes Betaling.
Den daværende Skovrider paa Jægerspris, Wellendorff, var
en ældre Mand, og han havde i en Aarrække været svagelig, saa
han havde maattet overlade mere af Arbejdet, end godt var, til
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Peter Borch
som Godsinspektør paa Jægerpris.

Emilie Jcnsine Borch,
f. Faurschou.

det underordnede Personale. Han gik saa af i 1888, og Peter blev
hans Efterfølger og forenede fra da af Stillingerne som Gods
inspektor og Skovrider i sin Person, hvilket for Alvor gav en
arbejdsfyldt Dag. Men Peter
elskede Arbejdet med Skoven, og
han var utrættelig i at søge nye
Veje til Skovdriftens Forbedring.
Det blev alt i alt 10 lykkelige
Aar, Peter tilbragte paa Jægers
pris, og dem fik jeg Lov til at
dele med ham.
Jeg var i Marts 1885 kommen
til Jægerspris for at styre hans
Hus, og den 10. August samme
Aar blev jeg hans Hustru. I Juni
1886 fødtes vor Søn, Anders
Faurschou, paa Jægerspris.
I 1894 døde Oberst Dal
gas, og der viste sig store Van
skeligheder ved at finde hans
Efterfølger som administrerende
Direktør for „Det danske Hede
Sønnerne, fra venstre:
selskab". Hedeselskabets RepræAnders Faurschou og Ejnar.
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sentantskab nægtede at akceptere de Mænd, Bestyrelsen bragte
i Forslag, og i et helt Aar arbejdede Hedeselskabet uden Direk
tør.
Peter fik jævnlig Breve med Beklagelse over, at han ikke vilde
modtage Direktørstillingen, og tilsidst forlød det, at kun han
formaaede at samle Stemmerne.
Ikke underligt, at det kostede Peter mange Overvejelser, for
inden han sagde ja. Han sad inde med en Stilling, der alminde
ligt betegnedes som Landets bedste Civilstilling, og han havde
kun 1 Mand at staa til Ansvar for, en Mand, han gennem mange
Aar havde kendt, og som han vidste var loyal. Desuden var han,
da Spørgsmaalet blev brændende, fyldt 52 Aar.
Sluttelig følte han det som en Pligt at tage mod Kaldet, og
den 1. April 1895 tiltraadte han Stillingen som admi
nistrerende Direktør for „Det danske Hedeselskab*'
med Bopæl i Aarhus.
Hans Udnævnelse blev hilst med Glæde saavel af over- som
underordnede. De fleste kendte ham jo fra hans Skovridertid i
Herning og holdt af ham for hans usnobbede Væsen og hans
friske, fornøjelige Sindelag.
Den eneste, som Peter aldrig kom i Kontakt med, var den
dybt skuffede Chr. Dalgas, Birkebæk, Oberstens Søn. De to
Mænd kom aldrig helt til Forstaaelse, men der etableredes dog
et relativt godt Forhold, baseret paa gensidig Respekt.
Hedeselskabet var i de mellemliggende 10 Aar vokset kolos
salt, og Arbejdet krævede meget af sin Mand. Som tidligere
gjaldt det at foretage mange anstrengende Rejser med Plan
læggelser, Agitation og Foredrag samt med Besigtigelser i Plan
tager og i Hederne.
Dybt tragisk at tænke tilbage paa er det, at samtidig med, at
Peter begyndte sin nye store Virksomhed, begyndte de første
svage Spirer til et vaklende Helbred at vise sig. Det begyndte
i en Fod, som Peter paa en Jagt i Sverige fik klemt mellem et
Par Sten. Hverken Lægerne eller vi andre regnede Tilfældet,
selv om det nok trak ud med Helbredelsen. De mange og lange
Ture i Heden blev dog efterhaanden trættende, eftersom Kraftesløsheden i højre Ben tog til.
Trods Lægebehandling, Baderejser og Specialbehandling tog
Kraftesløsheden i højre Ben langsomt til og nedsatte i høj Grad
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Arbejdsevnen paa forskellig Maade. Saaledes gik det til, at Peter
kun i 6 Aar kunde bestride sit Embede ved Hedeselskabet.
Det var en svær Beslutning at skulle tage, at frasige sig alt
Arbejde i den forholdsvis unge Alder af 59 Aar, men vi var
enige om, at det maatte gøres, forinden der blev Anledning til
at spørge: „Hvorfor gaar den Mand ikke?“
Den 1. Januar 1902 tog Peter sin Afsked, og samtidig
flyttedes Hjemmet til Landstedet Sø lu nd ved Skanderborg.
Her var landlige og sunde Omgivelser, og vi fik en god Lej
lighed og en stor og gammel, men forsømt Have.
I de første relativt gode Aar var Peters Tanker og Tid optaget
af Havens Omlægning og Beplantning, og Resultatet blev en
dejlig Have, som vi havde megen Glæde og Nytte af.
Et andet Arbejde, som Peter var glad for at sysle med, var
Udarbejdelsen af Stamtavlen over den jydske Slægt Borch, som
blev trykt i 1905.
Saaledes forløb de første 5 Aar relativt godt, og bedre, end
jeg havde turdet haabe det.
Men saa skete der den Ulykke, at Peter den 29. Januar 1907
faldt paa Gulvet i sin Stue og slog den højre Hofte meget haardt.
Lægen mente, det hurtigt vilde fortage sig, da der intet Brud
fandt Sted, men saaledes gik det ikke. Faldet betød en Forvær
ring af Tilstanden, og fra da af og til sin Død var Peter en
hjælpeløs Mand, for hvem Livet blev een stor Taalmodighedsprøve med stedse stigende Krav til hans Sjælsstyrke. En Ryg
lidelse gjorde Sygdommen haabløs. De første 4 Maaneder efter
Faldet var fulde af Lidelser med Smerter Dag og Nat.
Peter blev indlagt paa Aarhus Amtssygehus under Professor
Tage-Hansen, hvor jeg plejede ham, som jeg gjorde det
hjemme, da han hele Tiden skulde have en Plejerske om sig.
Han slap endelig af med Smerterne, hvorved meget var vundet,
og saa kom han atter hjem.
Af forskellige Grunde flyttedes Hjemmet i 1909 til Randers
i en Villa ud til Viborg Landevej, — den Vej, der forbandt
Barndomshjemmet Skjern med Randers, og som Peter og Slæg
ten derfor gennem mange Aar havde passeret utallige Gange.
Endnu førte denne Vej nære Slægtninge til Byen, og Peter
kunde fra sit Vindue holde Øje med dem.
Sygdommen tog stadig haardere fat, og det blev 10 trange
Aar, vi levede sammen i Randers. Et Lyspunkt var det, at hans
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Hørelse og hans Syn forblev usvækket, samt at hans Tanke var
klar lige til det sidste.
Peter bar sin Skæbne med stor Taalmodighed, og han klagede
aldrig, men han blev en tavs Mand, og hans tidligere saa glade
og gode Humør sporedes nu kun glimtvis.
Da det lakkede mod Enden, traf det sig saa uheldigt, at jeg
blev syg og sengeliggende, dels hjemme, dels paa Sygehuset, saa
jeg maatte overlade Peter til en Sygeplejerske gennem 4 Maaneder. Peter, som gennem alle Aarene kun havde haft mig til Plejer
ske, fandt sig kun meget modvillig i det fremmede Væsen, som
ej heller forstod at omgaas ham. Heldigvis naaede jeg atter at
overtage Plejen 8 Dage før hans Død, og disse 8 Dage har det
altid senere været godt at tænke tilbage paa, thi Peter følte sig
vel tilpas og var forbavsende glad.
Den 10. August 1919 døde Peter stille og fredeligt uden Kamp
og Strid. Begravelsen fandt Sted den 19. August paa Randers
østre Kirkegaard. Foruden Slægt og Venner mødte til Begravel
sen daværende Hofjægermester Liittichau, Hedeselskabets For
mand, samt 2 af Hedeselskabets Skovridere. Peters kære Broder,
Sognepræst Sophus Borch, holdt Mindetalen.
Peter var R. af Dbg. og af den Svenske Vasaordens 1. Kl.
Skal jeg sluttelig give en Karakteristik af min kære Ægtefælle,
da maa den lyde saaledes: „Et hjertensgodt Menneske,
redelig i al sin Færd, fri for smaalig beregnende
Tænkemaade, en dygtig og praktisk Natur, — og saa
lidt egenkærlig som kun faa.“
Hans Valgsprog var: „Mands Ære er Slægtens Eje.“

Efter at ovenstaaende Biografi var skreven men forinden Tryk
ningen, døde Fru Emilie Borch i Randers den 22. Marts —
84% Aar gammel.

ULRIK SOPHUS BORCH
12. Juni 1845 — 23. Februar 1931
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Parti af Nestelso Præstegaardshave — Fotograferet 1906 af Fotograf Frederik Borch, Aarhus.

ULRIK SOPHUS BORCH
VED AAGE BORCH

BARNDOM

LRIK SOPHUS BORCH, opkaldt efter Mormoderen

Sophie, fødtes paa Skjern den 12. Juni 1845.
USomUlrikke
treaarig Dreng havde han den første Oplevelse, der bed

sig fast i hans Hukommelse. Han gik ved Faderens Haand over
Skjern Bro, hvor Plankerne var fjernede, saa man maatte balan
cere over paa Underliggerne. At Broen var afbrudt, skyldtes
Frygt for „de udbrudte Rendsborg-Slaver“, der som be
kendt foruroligede hele Jylland. Paa den anden Side Aaen saa
Sophus for første Gang Dragoner med blinkende Hjelme og til
lige i Vejgrøften en Kanon, alt beregnet paa at forsvare Broover
gangen mod Slaverne.
Ligeledes erindrer han sammen med Faderen at have ligget i
Porten, og senere i Skoven ved en Kilde, med Øret presset mod
Jorden, og saaledes hørt Kanontordenen fra Fredericia og fra
I sted og Faderens Ord: „Der staar et Slag dernede,“ hvilket
gjorde dybt Indtryk paa ham. Den store Fest i Landsbyen
Tindbæk for de hjemvendte Soldater efter Krigens Afslutning
huskede han ogsaa.
Efterhaanden som Drengen voksede til, røbede han et stærkt
Temperament, det, han havde tilfælles med Faderen. Han var vist
af Drengeflokken den, der i det hele taget lignede Faderen mest.
De havde tilfælles megen praktisk Sans, Uforfærdethed, en glø
dende Kærlighed til Friluftslivet paa den gamle Gaard og den
dermed forbundne Jagt. Sophus var i Opvaéksten absolut den
mest viltre af de raske Drenge, men ogsaa, ifølge hans Søskendes
Udsagn, Faderens Yndling, dog i dette Forhold haardt trængt af
Broderen Peter.
Trods sine mange gale Streger, som ofte medførte Livsfare,
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f. Eks. Løb over Hanebjælken i den meget høje Lade, erindrede
Fader kun at have faaet korporlig Revselse i ganske enkelte Til
fælde. I det foregaaende Afsnit „Skjern" er anført flere af Faders
Drengebedrifter, hvorfor der her skal gives Afkald paa yder
ligere Omtale af de mange, der huskes. Han fik tidligt Lov til
at følge Faderen paa dennes Jagtture, bærende Jagttasken. Her
ved lærte han alle Vildtsporene at kende og blev fortrolig med
Jagten paa de enkelte Vildtarter. Bag Kulisserne øvede han sig
i at skyde Smaafugle med svage Ladninger, medens Faderen sov,
og da denne i 1859 vilde lære Drengen at haandtere et Gevær
og skyde Stæreunger, maatte han derfor i høj Grad undres over
Drengens gode Haandelag. Fra da af begyndte Faders Jægerliv,
der indtil hans høje Alderdom ydede ham nogle af hans bedste
Glæder og megen sund Rekreation. Allerede i 1859 skød den
14-aarige Dreng: 1 Ræv, 5 Harer, 9 Høns og 5 Bekkasiner. Fra
1859 til 1920 førte han Bøsse og tillige Jagtbog. Denne viser, som
andet Steds anført, at 1080 Jagtdage gav Udbytte foruden de
mange, som forblev resultatløse. Den viser tillige, at han har
været en fortrinlig Jæger, thi 2000 af de 3200 Stk. Vildt, han
skød, hører til de vanskeligste at nedlægge, saasom Bekkasiner,
Snepper, Vildænder, Agerhøns og Ræve.
Fader var over 75 Aar, da han nedlagde sit sidste Stykke Vildt
og tillige Vaabnene.
Som 4-Aars Dreng begik Fader sin første Dumhed, som han
fortrød bitterligt.
Brødrene gik i Skole hos Huslæreren, eksam. jur. Møller, og
imedens kedede Drengen sig og bad Moderen om Tilladelse til
ogsaa at maatte gaa i Skole. Han erfarede imidlertid, at havde
der været kedeligt udenfor Skolen, saa var der ubeskrivelig me
get kedeligere indenfor, — dog nu sad han i Saksen, og i 1852
var han for første Gang til Eksamen hos Provst Visby.
Efter Møllers Afgang i 1852 fortsattes Undervisningen af
Seminaristerne Iversen (fra 1852 til 54) og Andersen. — Efter
Andersens Forflyttelse til Samsø gik det tilbage med Skolegan
gen. Fader og hans Broder Alfred blev undervist hos Lærer Kjær
i Tindbæk, Broderen Martin hos Lærerinden paa Karmark, og
Peter var i 1857 indtraadt i Randers Latinskole.
Faders Liv paa Skjern var i Begreb med at blive et Driverliv,
men saa greb den 9 Aar ældre Broder Christen (Student fra
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1854) ind, og i Sommeren 1859 blev Fader af Broderen forberedt
til Optagelse i Latinskolens 3die Klasse.
Fransk, Tysk og Latin var nye Fag for Drengen, og desuden
maatte alle andre Fag repeteres. Det blev en „grufuld" Sommer
ferie for Drengen, som maatte læse Dagen lang, medens der var
Liv og Lystighed derude, men da han havde stor Respekt for
den ældre Broder, sled han tappert. Han bestod da ogsaa Opta
gelsesprøven den 23. August, skønt Rektor havde ønsket ham
optaget i den lavere Klasse. Han begyndte som nederst i Klas
sen, men arbejdede sig hurtigt op i øverste Trediedel, hvor han
holdt sig alle 6 Aar.
Randers Latinskole var paa det Tidspunkt en gammeldags
Prygleskole. „Lærerne gennemgaaende daarlige og forstod ikke
at tage Drengene paa rette Maade." — Lærer Silferberg var
den hidsigste af dem alle, pryglede meget og drev det endogsaa
til at prygle Drengene med Kakkelovnsbrænde. Han kendte
praktisk talt kun to Karakterer — 0 eller ug —, det sidste gaves,
naar Eleven kunde Lektien udenad. Der blev oftere klaget over
ham.
Rektor Wiltke, i Latin og Dansk, var den dygtigste af Læ
rerne og forstod at vække Elevernes Interesse for sine Fag.
Alt i Faders sunde, kraftige Natur maatte oprøres over et saadant Skoleliv. Han havde ofte Lyst til at løbe fra det hele og
vedblev kun at være flittig af Hensyn til Forældrene. De daglige
aandløse 6 Timer paa Skolebænken blev ham en Lidelse, men
det varede heller ikke længe, inden han henledede Lærernes Op
mærksomhed paa sig ved den Uro, han viste, og de Spilopper,
han øvede, og det endte med, at han gerne fik Skyld for alt,
hvad der foregik i Klassen af den Slags. Den Omstændighed,
at han var 2 Aar ældre end Klassekammeraterne, gjorde det selv
følgeligt ikke lettere for ham — især mod Slutningen. — Da han
fyldte 18 Aar, havde han endnu 2 Skoleaar tilbage.
Fader boede i Randers sammen med Broderen Peter i forskel
lige Pensionater, længst — Fader i 4 Aar — hos en Frk. Dienstmann. Saavel Værelse som Mad var spartansk, men Betalingen
var ogsaa ringe. Efter at Peter i 1863 var bleven Student, kom
Broderen Martin ogsaa i Randers Latinskole, og han og Fader
boede saa sammen, det sidste Aar i Frøken Faurschous Pensio
nat (Frøken F. var Søster til Faders senere Svigerfader), hvor de
havde det særdeles godt.
ii
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I 1861 gik Fader til Præst hos Konsistorialraad Kruse og blev
konfirmeret den 6. Oktober; Middagen stod hos Købmand Hoff,
og selvfølgelig var Forældrene med. Denne Middag var den
eneste, Fader deltog i, i de 6 Skoleaar.
Konfirmanden fik sammen med Broderen et Par Dage fri og
tilbragte naturligvis disse i Skjerns Skove sammen med Faderen,
og alle tre lod ubekymret Gratulanter være Gratulanter. Konfir
manden tegnede sig den første Dag for 3 Stk. af de 5 Stk. Vildt,
der blev nedlagt.
Næsten hver Lørdag tog Brødrene hjem til Skjern, enten med
Gaardens Vogn eller med en af Gaardejerne, men Søndag Aften
travede de den over 2 Mil lange Vej tilbage til Randers.
I Sommeren 1865 blev Fader Student med første Karakter.
De var ialt 10 Studenter, og af disse levede i 1915 endnu 6.
Blandt Kammeraterne nævner Fader: Janus Schmidt, død
som Distriktslæge i Nibe, Halvor Clausen, Lærersøn fra
Gesing, død som Præst Syd for Aalborg, Hartvig Larsen,
Inspektør ved Statsbanerne, Laurits Ussing, død som Sogne
præst i Ørbæk paa Fyn. Navnlig var Venskabet med de 2 sidst
nævnte vedholdende gennem Aarene. Fader og Ussing var sam
tidigt Alumner paa Regensen.
Valget af Livsstilling for Fader havde gennem mange Aar
været et Spørgsmaal. En Tid vilde han til Søen, medens Faderen
ønskede ham i Handelslære hos hans Onkel Secher i Aarhus.
Spurgtes Drengen om, hvad han vilde være, svarede han, at det
vidste han ikke, kun eet vidste han: „han vilde ikke være Præst.“
Efter Sommerferien 1864 kom saa den endelige Løsning paa
Spørgsmaalet, en Løsning der overraskede ikke blot hans Nær
meste, men alle, som kendte ham. Det kom saaledes:
I Sommerferien havde Fader Dag ud og Dag ind drevet
Sneppejagt i Moser og Enge og derved paadraget sig en For
kølelse, der efter hans Tilbagekomst til Randers endte med en
kraftig Lungebetændelse.
Han svævede længe mellem Liv og Død, og hverken Kop
sætning, Igler eller Grødomslag hjalp. Da Krisen var paa det
højeste, erklærede saa Dr. Møller, at nu maatte det sidste
Middel forsøges: Aareladning.
Dr. Møller tappede næsten et helt Vandfad Blod, hvorefter
Patienten følte en øjeblikkelig Lettelse. Bedringen holdt sig og
endte med Helbredelse.
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Under denne Sygdom lærte Fader at bede til Gud og erfarede
tillige, at det var Guds Vilje, at han skulde være Præst,
en Tanke, der, som sagt, hidtil havde ligget ham saare fjernt.
Han havde nærmest ynket Præsterne, fordi han syntes, at de
tog saa underlig unaturligt og livsfjendsk paa meget i Livet;
det pastorale havde stødt ham. Men nu var Kaldet kommet til
ham paa en saadan Maade, at han ikke turde sige Nej.
Det har maaske nok været svært for Fader at sige Ja, men
han blev gennem et langt Liv et Eksempel paa, at en dygtig,
gudhengiven Præst ikke behøver at blive pastoral og ikke be
hover at opgive sin Interesse og Medleven i den ham omgivende
Natur eller for sine Medmenneskers Liv og daglige Arbejde.
Det theologiske Studium begyndte saa Fader paa i
Eftersommeren 1865 efter at have oplevet en herlig Sommerferie
paa Skjern med Jagt og Fiskeri.
Han boede til at begynde med sammen med sin Skolekamme
rat Janus Schmidt, men fra Julen 1865 flyttede han sammen
med Broderen Peter, som læste til Forsteksamen.
Af Hensyn til Faderens Pengepung maatte Brødrene indrette
sig primitivt i et Havehus i Blaagaardsgade hos en Fru Hagemann. De betalte hende 16 Kr. maanedlig i Husleje. For en Mid
dag betalte de 33 Øre; de holdt sig selv med tør Kost og fik Ost,
Smør, røget Kød etc. hjemmefra. Hver af dem fik 40 Kr. om
Maaneden fra Faderen.
Pr. Skib fik de fra Skjern tilsendt en Favn Bøgebrænde, som
de lod save og kløve. Denne Transaktion illustrerer mere end
noget andet Forskellen paa før og nu. Skibsfragt, Kørselsudgif
ter, Savning og Kløvning vilde i Dag have ruineret de unge
Mennesker fuldkomment.
Hos de elskværdige Handskemager Larsen’s og Orla Leh
mann’s kom Fader en Gang ugentlig og spiste der sammen med
flere fattige Studenter. Ved et Bal hos Orla Lehmann’s paa Fre
deriksberg Slot var Fader bedt med. Dansede kun én Dans —
med Lehmanns Datter. Gulvet var spejlblankt, og da Fader kom
vel fra denne Dans, ilede han ned efter sit Tøj og hjem.
I Foraaret 1868 fik Fader Regensen, samtidig med at Bro
deren blev Forstkandidat.
Paa Regensen havde Fader først som Kontubernal stud. med.
Jens Albrectsen (en Fætter til hans senere Hustru), der, efter
at have taget Eksamen i 1871, levede i 30 Aar som Læge paa
ir
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Christiansø. Fader og Albrectsen havde ikke mange fælles Inter
esser, derimod var han glad ved at faa den senere Professor
Gertz som Kontubernal det sidste halve Aar.
Fader levede i Studietiden meget stille, dels fordi han læste flit
tigt, dels fordi Økonomien ikke tillod selv de beskedneste Ekstra
vagancer. Af Studenter, han omgikkes, skal nævnes: Laurits
Ussing, Frederik Nygaard, død som Valgmenighedspræst
i Odense og Sdr. Næraa, og Thorvald Elmqvist, død som
Sognepræst paa Sjælland.
Fader blev Medlem af Theologicum, — en Sammenslutning
paa 12 Studenter, der 10 Aar tidligere havde haft sin Glans
periode, da bl. a. de senere Højskoleforstandere Dr. Nørregaard og cand. theol. Baagø, Testrup, samt Trier, Vallekilde,
var Medlemmer. Af samtidige Medlemmer nævner Fader Fr.
Jungersen, Provst Hansen og „gamle Olrik“. Fader var
glad ved Fredag Aften at høre Foredragene og overvære For
handlingerne, men har selv erklæret, at han egentlig var for ung
for Kredsen.
I det første Aar hørte Fader Fog ved Holmens Kirke,
senere Frimodt, Rindom og Kragh, men da ingen af disse
Præster tilfredsstillede ham fuldtud, raadførte han sig med sin
Manuduktør, den senere Professor Peder Madsen, som raadede ham til at høre Grundtvig og samtidig studere Søren
Kierkegaard. Dette gjorde saa Fader, hvilket han aldrig for
trød.
Som ældre Præst gik Fader op og aflagde Biskop Peder
Madsen et Besøg; denne var rørt over Faders Trofasthed, og de
fik en lang Samtale til gensidig Glæde.
Menighedslivet i Vartov gjorde et uudsletteligt Indtryk paa
Fader. Gamle Grundtvigs profetagtige og mægtige Skikkelse
imponerede ham, og selv om han ikke forstod alt i dennes
Prædikener, gik hans Ord ham dog stærkt til Hjerte. Fader følte
sig hjemme i Vartov, hvor han ofte gik til Alters hos Grundtvig.
Senere overværede Fader som ung Præst sammen med 400
andre Præster Grundtvigs Begravelse saavel i Frelsers
Kirke som senere paa GI. Køgegaard. Hele Torvet ved
Vesterbro og Banegaarden var fyldt af det mægtige og impo
nerende Følge.
Naturligvis var Fader ogsaa Deltager i Vennemøderne i
Ravnsborg og senere i Casino. Han mindedes paa sine
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gamle Dage især Vennemødet efter Grundtvigs Død, og
huskede tydeligt, da Bjørnstjerne Bjørnson vilde, at Dan
mark skulde forandre Signaler overfor Tyskland, og da Birkedahl saa rejste sig og erklærede: „Vi vil ikke drikke Dus med
den, som spytter i vort Krus, og Herre i vort eget Hus vi frem
for alt vil være." —
Philosophi doceredes af Professorerne Sibbern og Ras
mus Nielsen. Fader var stærkt betaget af Rasmus Nielsens
Veltalenhed og store Viden. Sibbern var paa det daværende
Tidspunkt en Olding, som de fleste ikke hørte; de saa blot en
Opgave i at blive skrevne paa hans Lister.
Fader fik Manuduktion af en meget dygtig Student Sørensen
(Student fra Aarhus 1864), og han tog Philosophicum med Ud
mærkelse (2 ug i Sibberns Fag og 1 mg hos Rasmus Nielsen).
Om de theologiske Professorer har Fader i sine Opteg
nelser været kættersk nok til at skrive, at „alle var og ved
blev at være ret aa n dl øse." Denne Karakteristik stemmer
godt overens med den 10 Aar ældre Broder, Christens, Bedøm
melse af de samme Mænd. I Mellemtiden var dertil S char lin g,
Clausen og Herma ns en bievne meget gamle Mænd, som
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egentlig havde overlevet sig selv. Fader fandt Hammerich saa
underlig affekteret, og Bornemann, som Broderen tidligere
karakteriserede som ganske uforstaaelig, betegnes af Fader kort
og godt som gal. Det gik Fader, som det tidligere var gaaet Bro
deren, han fik ingen Næring eller Støtte for det aandelige Liv hos
Lærerstaben.
Som Erstatning for al denne Elendighed havde Fader det store
Held at faa den senere Professor og Biskop, Peder Madsen,
som Manuduktør i Dogmatik, Religionsfilosofi, Etik og Exegese.
Fader var „oppe“ Syvsoverdag 1870 og fik 3 1. og 2 h. I,
men da ingen af Lauderne faldt i Hovedfagene, blev Hoved
karakteren kun h. I. —
Professor Hammerich bad ham indtrængende om at gaa op
igen Vs Aar senere, men det nægtede Fader haardnakket, han
havde faaet nok af Universitetet og var glad over at kunne sige
dette Farvel.
ORDINATION - BRYLLUP
GRENAA

Efter Embedseksamen blev Fader for et Aars Tid Huslærer
hos Provst E. Koch i Gjerrild nord for Grenaa. Han for
beredte de 2 Sønner, Christian (død som Præst i Skelund
ved Hadsund) og Elers (død som Kgl. Haveinspektør) til
Optagelse i Latinskolen og havde desuden 3 andre Elever.
Efter Sommerferien 1871 begyndte Fader at undervise i køben
havnske Skoler, men fik snart Opfordring fra Provst Koch til
at tage Plads som personel Kapellan hos Pastor Dantzer i
Grenaa, som var bleven svag.
Fader tog mod Opfordringen, og blev ordineret i Aarhus
den 13. Decbr. 1871.
I Grenaa blev han indsat 4. Søndag i Advent, som i 1871
faldt paa den 24. Decbr., altsaa Juleaftensdag.
Fader kom hovedkulds ind i et stort Arbejde, idet han maatte
overtage hele Præstegerningen. Foruden Grenaa Købstad hørte
til Pastoratet et Landsogn (Gammelsogn), dog uden Kirke.
Selv om et og andet i Begyndelsen faldt Fader noget svært, gik
alt i det store og hele godt, hvorfor han besluttede at gifte sig.
Brylluppet stod den 2. Maj 1872.
Den Udkaarne var Frederikke Faurschou, med hvem han

226

havde været forlovet fra Sommeren 1866, da han som cand.
phil. tilbragte Ferien hjemme. Hendes Fader var Fætter til Fru
Tøttrup paa Karmark, og dér havde hun, som purung Pige, gjort
et meget stærkt Indtryk paa Fader. Senere traf de hinanden for
skellige Steder. Da hun blev konfirmeret i Borup, hvor hun da
havde sit Hjem, gik Fader den lange Tur for om muligt tilfæl
digt at træffe hende og fri, dog — han traf hende ikke.
Frederikke Ferdinandine Vilhelmine Faurschou,
f. 31. Juli 1846, var Datter af Kammerraad Anders Faur
schou, f. 15. Marts 1815, død 4. Maj 1882, og Hustru Albertine Caroline Christine Albrectsen, f. 27. Juni 1819, død
23. Novbr. 1894, Datter af Proprietær Jens Albrectsen og Hustru
f. Nielsen.
Kammerraad Faurschou, som var Søn af Ole Faurschou,
Forpagter af Vedø, Skaarupgaard, Høgholm og Ejer af NederBrendstrup, ejede først en Gaard i Borup ved Randers, Frederikkesminde, og sidst Tj ørnegaarden i Kongens Lyngby.
I de politisk bevægede Aar 1865—66 var han Landstingsmand.
Frederikke var Kammerraad Faurschous ældste Datter. En
yngre Søster, Emilie, blev senere gift med Faders „Fost
broder", Skovrider Peter Borch. En Broder til hende var
Oberstløjtnant Ole Faurschou (f. 19. Jan. 1851, død 21. Nov.
1908).
Det unge Præstepar havde 1000 Kr. at leve for, desuden en
Offerdag, foruden hvad Fader tjente ved at undervise, dels i
Hjemmet, dels i en Pogeskole. Takket være Moders Økonomi
strakte Pengene ret godt til, saa Fader senere forlod Grenaa med
en ubetydelig Gæld, uagtet hans 3 ældste Sønner fødtes i denne
Periode.
Blandt den Venneskare, det unge Præstepar erhvervede i
Grenaa, skal her nævnes: Prokurator Lunøe, Postmester Skjerbæk og Skomager A arkro g.
De kom endvidere i et nært Forhold til en Kreds af Beboere
i Sønderherred, navnlig fra Aalsø, som i Faders Tid søgte Kir
ken i Grenaa.
Samtidig med, at Fader var i Grenaa, var Vilhelm Beck Præst
i Ørum. Lærerne Christensen fra Ginnerup og Justesen
fra Ørum, altsaa fra Becks Pastorat, besøgte stadig Grenaa Kirke,
medens omvendt Kordegn Johansen i Grenaa gik i Kirke i
Ørum. Grundtvigianere og Indre Mission stod jo den Gang
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meget skarpt overfor hinanden, og der var megen gensidig Kri
tik. I sine Optegnelser ironiserer Fader saaledes over, at Vilh.
Beck en Gang i Ørum Kirke holdt Konfirmation fra Kl. 10
Formiddag til Kl. 5 Eftm.
Biskop Brammer, Aarhus, var en lidenskabelig Modstander
af Grundtvigianismen. Han holdt i 1873 Visitats i Grenaa,
hvorom Fader skriver: „Jeg prædikede og katekiserede med Bør
nene. Jeg har altid brugt at bekende Daabspagten paa Prædike
stolen, og Folk rejste sig op derunder. Brammer rejste sig ogsaa,
men da han hørte, hvad det drejede sig om, lod han sig atter
dumpe ned i sin Lænestol. Senere fik jeg Brev fra ham, hvori
han ankede over: 1) at jeg havde bekendt Daabspagten, 2) at
Folk havde rejst sig, 3) at jeg havde sagt Kødets, ikke Legemets
Opstandelse..
Derefter fulgte en Brevveksling, og Brammer var mig fra den
Tid ikke god; havde det staaet til ham, var jeg forbleven som
Kapellan i Grenaa. “ —
Netop i Dag, da dette skrives, anmeldes i Dagspressen et nyt
Hæfte af „Kirkehistoriske Samlinger" (Gads Forlag). Der
aftrykkes i dette Hæfte 60 Breve fra Biskop Brammer til
Kultusministeren, i hvilke der aabenhjertigt og naturligvis
fortroligt gøres rede for de enkelte Præsters Kvalifikationer, naar
disse optræder som Ansøgere. Anmelderen skriver, at Brammer
ærligt beflitter sig paa at dømme ret, og slutter saa: „Kun et
frygter og afskyer han: Grundtvigianismen! Sekten,
som han et Sted kalder den.“
(Berl. Aften, 4. Juli 1938.)

SENNELS

Den 30. Januar 1877 blev Fader kaldet til Sognepræst for
Sennels i Thy.
Sennels ligger meget smukt med en herlig Udsigt fra Præste
boligen og Præstegaardshaven over Limfjorden og over til Mors.
Egnen var dog ganske blottet for Skove, og Bønderne havde
hverken Haver eller Plantninger ved Gaardene. Nu er dette For
hold ganske forandret, og takket være Hedeselskabet er der op
vokset en dejlig Skov paa Heden Øst for Sennels By — 50 Tdr.
Land stor.
Befolkningen var i sit store Flertal ikke særlig kirkelig interes
seret, men de unge Præstefolk fandt dog ogsaa her gode Venner.
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Med Sognets, i aandelig Udvikling betydeligste Mand, Søren
Overgaard, Nørre Knudsgaard, sluttede Præstefamilien et
varmt Venskab, der varede til Overgaards Død et halvt Hun
drede Aar senere. Ogsaa Jagtinteressen havde Fader og Over
gaard til fælles, og der var god Jagt i Thy.
Fader var Foregangsmand ved Stiftelsen af en Sparekasse i
Sennels og fik 25-Aarsdagen efter dens Oprettelse en lang Skri
velse fra Bestyrelsen med varm Tak for hans Indsats.
Med Nabopræsterne, G. Hejberg i Hundstrup, Bøggild i
Hillerslev, samt Kapellan Dam og Provst Rohde i Thisted, var
der livlig Omgang.
I Sennels var Præstefamilien ude for alvorlig Modgang af for
skellig Art.
Den Omstændighed, at den sidst kaldede Præst døde, inden
han naaede Sennels, gjorde, at Fader maatte svare dobbelt
„Naadensaar“, hvilket med andre Ord vil sige, at han i det
første Aar intet havde at leve af. Dertil kom, at han i 1877 over
tog Avlingen under gode Landbrugskonjunkturer og betalte
Saasæd med 15 og 18 Kr. pr. Tønde, medens hari om Efteraaret
og i de følgende Aar kun opnaaede den halve Pris ved Salg af
Sæd. Med andre Ord, Landbrugskrisen satte ind, netop da han
blev Landmand. Fader paadrog sig en betydelig Gæld, som han
først slap ud af, da han var ca. 65 Aar.
Som allerede sagt førte Præstefolkene 3 Drenge med fra
Grenaa, og i Sennels fik de 2 Pigebørn. Under en Skarlagens
feberepidemi i Maj 1880 bortreves den yngste Søn og det ældste
Pigebarn, medens den næstældste Søn blev angreben saa haardt,
at han fik varigt Mén af Sygdommen. Og i Januar 1881 døde
den yngste Datter, % Aar gi.
Den megen Modgang i Forbindelse med det haarde Klima,
som Moder havde svært ved at taale, gjorde, at Fader søgte bort
til mildere Egne.
ADSLEV—MJESING

2. Juni 1881 blev Fader kaldet til Sognepræst for
Adslev og Mjesing Menigheder i Aarhus Stift, belig
gende 1 Mil nord for Skanderborg i en meget smuk Egn. Det
første Fjerdingaar tilbragte Moder i en lejet Lejlighed i Hørning
med sine 2 Drenge.
De 7 Aar, Fader var Præst i Adslev, var i politisk Henseende
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meget bevægede. Oppositionen mod Estrup var i Aarhus Amt
særlig stærk, og alle Bønderne i Sognet tilhørte Venstre, saa
Skanderborgbladet med Sandhed kunde skrive, at Højre kun
havde to Mand i Adslev Sogn — Præsten og en Proprietær.
Fader var ikke begejstret for Estrup, men paa den anden Side
frastødtes han kraftigt af Venstres Stilling til Forsvarssagen, og
derfor holdt han sig passiv, saa Politik kom ikke til at skade
hans kirkelige Arbejde.
Det eneste synlige Udslag af det politiske Modsætningsfor
hold var Faders Til
bagetræden
som
Formand for den
stedlige Skyttefor
ening.
Den politiske Fa
natisme gav sig jo
den Gang mange
usmagelige Udslag,
som da man i et
Nabosogn nægtede
at pløje Lærerens
Jord, fordi denne
var Højremand.
Fader nærede al
Sophus Borch og Sønnen Frederik 1887.
tid en levende In
teresse for sociale Spørgsmaal, og han kunde i derhen hørende
Sager fremsætte meget radikale Anskuelser, som da han i „Aar
hus Folkeblad1* foreslog det ganske ufyldestgørende of
fentlige Fattigvæsen afskaffet til Fordel for en frivil
lig Organisation. Det usle offentlige Fattigvæsen med dets
modbydelige Fattighuse magtede ikke den foreliggende Opgave,
men forhindrede, alene ved sin Eksistens, et kraftigt privat
Initiativ.
Daværende Kronprins Frederik havde læst Faders Artikel og
bad — gennem sin Adjudant — i et længere Brev Fader om
nærmere Udtalelser vedrørende den daarlige Behandling af Fat
tige. „Kronprinsen har med Indignation læst Pastorens Ord og
takker, fordi De taler de Fattiges Sag.“
Bedst var Kirkegangen i Mjesing, hvortil ogsaa kom en Del
Kirkegængere fra Nabosognet Venge, samt fra Skanderborg. 8
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Familier i Pastoratet var Sognebaandsløsere til Bering Valg
menighed.
Præstefamilien kom i et meget venskabeligt Forhold til Fami
lien v. Leunbach paa Jexen Hovedgaard, bestaaende af
Proprietæren og hans 2 Søstre, alle ugifte. En Broder til dem var
den senere Biskop over Lolland-Falster.
Af Sognets 3 Lærere var J. Nielsen, Jexen, langt den betyde
ligste, og han og Fader kom til at staa hinanden ret nær. Lærer
Nielsen var en begavet og særpræget Personlighed, der senere
blev Folketingsmand.
Af Familiens Omgang udenfor Pastoratet kan nævnes Præ
sterne Hansen i Blegind og Petersen i Thiset samt Højskole
forstander, Dr. Jens Nørregaard, Testrup. Fader talte iblandt
paa Testrup ved Møder. Nørregaard var meget musikalsk, og
Moder var saa glad for hans Musik, derimod var det Fader en
Tortur, naar der musiceredes Aftenen igennem, hvorfor han sad
uroligt, hvilket i høj Grad irriterede Nørregaard, saa han gik lige
løs paa Fader med: „De er ikke musikalsk, Borch—“ — hvortil
Fader svarede: nej, — men De forstaar heller ikke den liflige
Musik, naar en Flok Agerhøns flyver op.“ N. indrømmede dette
— og klappede Fader venligt paa Skulderen.
Fader var ofte i Randlev paa Besøg hos Broderen, hos
hvem deres Moder boede; og hver Sommer kørte hele Familien
i Vogn den 3 Mil lange Vej til Randlev paa et Heldags-Besøg.
Den ældste Søn fik i 3 Aar, fra Sommeren 1887 til 1890, sit
Hj em i Randlev, for derfra at besøge Odder Realskole.
Der var i Adslev gode Muligheder for Jagt, og Fader drev
selvfølgelig Jagten med stor Iver.
Han havde en udmærket Jagtfælle i Terkel Hauberg i
Mjesing, som var en glimrende Rævej æger. Naturligvis var
Faders Ry som Jæger naaet viden om, og det var derfor en
Tilfredsstillelse for ham, at hans Biskop, Dr. theol. Joh. Clau
sen, ved en Visitats i Adslev udtalte:
„Jeg vidste nok, at De var en vældig Esav, men nu
ved jeg, at ogsaa Jacobs Aand er i Dem.“ —
Det var lykkelige Aar, der tilbragtes i Adslev, hvor Familien
forøgedes med 2 Drenge og 2 Piger. Fader var altid travlt op
taget, ogsaa i Hjemmet, hvor han selv underviste sine Børn og
i saa Henseende havde gode Evner. Som den Hjemmets Mand,
han var, ofrede han sig i det hele taget meget for Børnene.
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Nestelsø Kirke og Præstegaardshave.

Fader havde arvet megen praktisk Sans og stor Fingernemhed,
derfor indrettede han sig et Værksted med Høvlebænk og Drejelad, og han udførte selv alt forefaldende Snedkeri, Drejeri og
Glarmesterarbejde, ligesom han til Børnene lavede Krocketspil,
Pusterør og andet Legetøj.
Præstegaarden i Adslev var meget gammel og forfalden. Repa
rationer og Ombygninger nødvendiggjorde Embedslaan, der for
ringede Indtægterne, saa disse gik ned til 2200 Kr., og Fader
blev saaledes tvungen til at søge et større Embede.
NESTELSØ—MOGENSTRUP

Den 17. Oktober 1888 blev Fader kaldet til Sognepræst for
Nestelsø og Mogenstrup Menigheder paa Sjælland, 34 Mil
sydøst for Næstved.
Nestelsø var i og for sig et stort Embede, men der hvilede en
stor Pensionsbyrde til en tidligere Præst, Kabell, paa Embedet.
Da Fader 1888 kom til Nestelsø, havde Kabell allerede været
pensioneret i 5 Aar og var da omtrent 80 Aar. Men nu indtraf
det uforudsete, at K. levede endnu i 11 Aar, til Sommeren 1899,
og saaledes naaede den høje Alder af 90 Aar.
232

Dette virkede meget trykkende paa Faders Økonomi og
gjorde, at han søgte og fik Lejrskov og Jordrup paa Koldingegnen den 23. April 1899.
Men Menighederne i Nestelsø og Mogenstrup satte sig i
Bevægelse og bad Fader blive, hvilket han saa indvilgede i,
hvorefter han under 30. Juni fik Udnævnelsen annulleret.
Atter her, som i Sennels, fik Fader Markus Dam til Nabo
præst, nu i Rønnebæk, og der udviklede sig et varmt Venskab
mellem de to Familier. Efter at Dam var bleven kaldet til Sogne
præst i Thisted, kom Fader, dog langt senere, i et nært Venskabs
forhold til en af Dams Eftermænd i Rønnebæk, Pastor Brandt.
Faders meget gode Ven og Klassekammerat fra Randers, Pastor
O. F. Cortsen, sad som Præst i Vester Egede. Der var to
Mil mellem Cortsens og vort Hjem, men Forbindelsen var livlig,
og lige hjertelig mellem gamle og unge. Pastor Cortsen og Fader
holdt Afskedsprædikener samme Dag 1921 — og underligt nok
døde baade Moder og Fru Cortsen ogsaa dette Aar. Gode Ven
ner havde Fader og Moder i Conventkredsen, Præsterne Lind,
Hammer, Holt, Køng, Bohn, Næstved, Pastor Thomas Rør
dam og — senere — Provst Lassen, Vejlø, samt Overlærer
Petersen, Herlufsholm, der tit var en kær Gæst hjemme.
Af Sognefolkene gik mange ud og ind i Præstegaarden, uden
at der var Tale om Selskabelighed. Fra de første Aar var det
særligt Proprietær Carlsens, „Vindsminde“, med hvem der
bestod et trofast Venskabsforhold — til vore Forældres Død —,
og Gaardejer Anders Hansens og Jens Bendtsens, Bonderup, — og den udmærkede Lærer Petersen, Nestelsø. Senere
blev Gaardejer H. P. Hansen og Hustru, „Skovbo", den
Familie i Sognet, der kom til at staa Præstefamilien nærmest.
Megen Glæde havde vore Forældre ogsaa af de elskværdige
Familier, Godsejer Gasmanns, „Fladsaa", og Dr. Hages,
Brandelev, senere Næstved.
Faders Jagtmuligheder var i Nestelsø meget mindre, end Til
fældet havde været i Jylland. Hos Godsejer Gasmann deltog
han dog ofte i Jagter.
Nestelsø-Mogenstrup Pastorat er landskabeligt meget smukt
med bakket Terrain og en Del Skov. Navnlig er der smukt ved
Mogenstrup Kirke, som er bleven landskendt gennem Repro
duktion af Rings berømte Billede. Mogenstrup Kro, belig-
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Børnene i Nestelsø: Aage, Frederik, Svend, Signe, Oluf og Gerda, 1895.

gende ved Kirken, er et af Sydsjællands mest yndede Udflugts
steder.
Den anselige Præstebolig (halvanden Huslænge) med den
P/2 Td. Land store og dejlige Have blev i 33 Aar Rammen om
Præstefamiliens Liv. Gennem denne lange Aarrække førtes her
et meget lykkeligt Familieliv, og takket være Moders milde Færd
og Faders Forstaaelse og Frisind kom Børnene til lidenskabeligt
at elske dette Hjem. Vi kan ikke nævne Moder uden at omtale
den store Betydning, hendes Sang og Musik fik for Hjemmet.
Hun havde ikke faaet Undervisning, siden hun var 14 Aar
— og fik først i Sennels foræret et brugt Klaver —, og endelig
havde hun usigelig lidt Tid til at dyrke Musikken. Men trods
dette spillede hun saa gerne for os — og saa smukt. Og med sin
klare, kønne Stemme sang hun for os — oftest i Mørkningen;
for hun kunde utroligt meget udenad. Aldrig havde vi Gæster
— efter Kirketid eller om Aftenen — uden at der lød Sang og
Musik. Var Læreren forhindret i at synge i Kirken, overtog
Moder i mange Aar Kirkesangen for ham — fra sin Bænk nede
i Kirken. Det var en herlig Gave, Moder ejede, som hun ogsaa
var lykkelig for, og det forskønnede Livet for os alle i Hjemmet.
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Frederikke og Sophus Borch — Dagligstuen i Nestclso 1910.

Alle mødtes vi i Kærlighed til den smukke Have, der Som
meren igennem samlede Unge og Gamle. Fader, som altid havde
været en stærkt interesseret og dygtig Havemand, gjorde et stort
Arbejde i den og udvidede den med en Køkkenhave.
Han og Moder forstod udmærket at holde Børnene indenfor
de rette Rammer under Opvæksten, for saa, naar Børnene blev
voksne, at blive deres Kammerater, med hvem de delte alt i
største Fortrolighed og Kærlighed. Ikke underligt, at Børnene
efter at de havde forladt Reden, søgte hjem, saa ofte det var
dem muligt.
Gennem alle Aarene herskede der det venligste Forhold mel
lem Beboerne og Præstefamilien, og dette skyldtes ikke alene
Fader, men i lige saa høj Grad Moders milde Hjælpsomhed,
Imødekommen og Forstaaelse.
Fader havde de bedste Betingelser for at vinde Mennesker.
Allerede den djærve, aabne Maade, paa hvilken han mødte den
Besøgende, maatte virke tillidvækkende. Hans kraftige Person
lighed, med det bølgende Fuldskæg og de milde, men samtidigt
saa levende og smukke Øjne, røbede Oplagthed og Interesse.
Der var ingen Formaliteter at overvinde for at komme i Lag
med Pastor Borch.
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Den Omstændighed, at han var opvokset i et Landmandshjem
og senere havde levet hele Livet paa Landet og selv drevet
Landbrug, gjorde, at han med fuld Forstaaelse delte Sognefolke
nes Interesser. Han udtalte da ogsaa, at han aldrig kunde tænke
sig at være Præst i en By.
Fader fik i Nestelsø oprettet en Slags „Hjælpekasse**, her som
i de tidligere Sogne, hvor de mere velstillede tegnede sig for
Bidrag: Penge, Korn til Brød, Mælk o. s. v., som Smaafolk saa
fik Gavn af. Det blev ogsaa til Glæde for baade Ydere og Ny
dere. Fader vilde gerne hjælpe, hvor han kunde, og fik ofte
Lejlighed til det, energisk, hurtigt og praktisk tog han paa Op
gaverne. Han fik oprettet Sygeplejerskeforening i Nestelsø
Sogn — og tegnet Aktier til Lægeboligen i Brandelev, der saa
blev bygget omgaaende. Ligeledes gav han ikke op, da Præstø
banen kom gennem Sognet, før Nestelsø fik sin Holdeplads.
Fra Baneledelsens Side blev der gjort al mulig Modstand. Han
bekostede selv det første lille Træskur, saa man kunde staa i
Læ i ved „Pinden**.
Fader færdedes meget ude i de ret vidtstrakte Sogne og var
flittig til at besøge Gamle og Syge. Han kom altid oplagt og
oplivet hjem fra sine Traveture
og fortalte mangen god Hi
storie; saaledes om en gammel
Kone, der syntes, det var rime
ligt, at vi fik den nye Tekst
række — med den Motivering,
at „nu havde vi jo hørt det
gi. Testamente saa længe1*!
Ogsaa om den gamle Ringer
i Mogenstrup, der var yderst
forarget over, at Fader fik Sæ
derne i Kirkestolene gjort bre
dere, — Folk maatte ikke sidde
mageligt i Kirken. Den nye
Salmebogs Indførelse var sam
me Niels Jensen ogsaa meget
imod, syntes nærmest det var
Ugudelighed.
Efter at Fader var fyldt 60
Aar, gav han sig, energisk som
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Frederikke og Sophus Borch 1916.

han var — til at lære at køre paa Cykle! Og nu kunde han an
derledes farte langt om og var henrykt for denne „Selvejer".
Gennem en Menneskealder lærte Fader alle Pastoratets Bebo
ere nøje at kende, og Masser af dem havde han baade døbt,
konfirmeret og viet. At han blev venligt paaskønnet, fik han
mange Beviser for ved festlige Lejligheder, og den sidste Ven
lighed vistes der ham, da han efter sin Afskedigelse flyttede fra
Pastoratet, og man i en vanskelig Efterkrigstid købte Hus til ham
udenfor Næstved for dog at beholde ham i Nærheden.
Endnu skal her tilføjes, at Fader var det, man forstaar ved en
dygtig Præst. Udarbejdelsen af Prædikenerne faldt ham let, han
talte altid flydende uden Manuskript, og han førte klar, paalide
lig og forstaaelig Tale — blottet for alle pastorale Sving.
Konfirmandundervisningen var Fader meget glad for og
ypperlig til, saa Børnene lyttede opmærksomt til hans Tale.
Biskop Skat-Rørdam var 1898 paa Visitats, — festlige Dage i
Kirke, Hjem og Skoler. Han opfordrede Fader — efter Katekisationen i Kirken — indtrængende til at indføre en saadan
ved Sidst-Tjenesterne med sidste 3 Aars Konfirmander. Rørdam
syntes, Fader burde gøre dette, for derved at faa Lejlighed til
12
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Frederikke Borchs 70 Aars Fødselsdag 1916.
Svend og Aage Borch, Frk. Cortsen, Frederik Borch med Hustru Ingrid,"Oluf, Signe og Gerda Borch.
Pastor Cortsen og Hustru, Sophus og Frederikke Borch, Frk. Albrc^tsen og Frk.r.Cortsen.
»Kastor« og »Pollux«.

at sige forskelligt til Gavn for de øvrige Kirkegængere. Fader
lod sig overtale dertil og gjorde det i nogle Aar. Men da mange
Unge var kede af det — og derfor blev helt borte fra Kirken,
holdt Fader op, da dette jo ikke var Meningen.
Den 12. Juni 1920 fejrede Fader sin 75-Aars Fødselsdag i bed
ste Velgaaende, saa rask og kraftig som nogen langt yngre Mand,
men den 25. i samme Maaned foranledigede et Par Hunde, at
han væltede med sin Cykle og kom alvorligt til Skade. Han fik
et Brud paa venstre Hofteben og blev fra den Dag halt. Og
Haltheden voldte ham stedse store Smerter, for hvert Skridt,
han tog.
Det smertefulde Sygeleje ledsagedes af en Lungebetændelse,
som gjorde Situationen alvorlig, dog kom han sig, og han over
tog atter sit Embede den 10. Oktober. Bortset fra sin Halthed
forblev hans Helbred derefter udmærket. — Han læste uden
Briller til sin Død.
Anderledes med Moder, som i den senere Tid var bleven
skrøbelig. Gennem 49 Aar havde hun ført sit store Hus med den
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største Dygtighed og Økonomi, ikke underligt, at Trætheden nu
meldte sig; hun gik dog i sit 75. Aar.
Dertil kommer, at de gamle Præstegaarde, som i de 3 Sommermaaneder præsenterer sig som rene Idyller, i de øvrige
Maaneder er kolde, upraktiske Arbejdspladser for Husmode
ren. Faders Sygdom havde taget haardt paa hende, og i Begyn
delsen af 1921 blev hun kastet paa Sygelejet og døde efter et Par
Dages Bevidstløshed den 15. Februar. Begravelsen fandt Sted
den 21. Februar i Nestelsø under meget stor Deltagelse.
Tabet af den elskelige Hustru med den fromme, milde og fine
Karakter blev for Fader et meget haardt Slag, og han søgte
samme Aar sin Afsked, som bevilgedes ham fra 1. Oktober.
Han havde da været Præst i lige ved 50 Aar.
Fader var helst bleven boende i Nestelsø, men der var ingen
Lejlighed at opdrive. Saa købte 12 Mænd i Pastoratet et lille Hus
ved Ringsted Landevej, udenfor Næstved (Herlufsholms Sogn),
som de lejede ham, og dér henlevede han sine sidste 10 Aar med
Datteren Gerda som Husbestyrerinde og kærlig Plejerske.
Det var svært nok for den gamle Kæmpe at flytte fra det store,
gamle Hjem til de smaa Stuer, men særlig svært at undvære det
daglige Arbejde. Med flittig Læsning og Pusleri i Have og paa
Værksted gik Tiden dog nogenlunde. Og efter at Fader havde
taget sin Afsked, lod han Gerda lære sig at brodere forskelligt,
og han syede mange nydelige Sofapuder og Bordløbere. Efter
sine 80 Aar vilde han lære at strikke. Naar han var træt af Læs
ningen, tog han Strikketøjet og lavede bl. a. 72 st. store, kønne
Haandklæder til sine Børn og et smukt, uldent Langsjal. Dette
vidner om Faders Energi, og han tog det ikke blot som Tids
fordriv, men Arbejdet fornøjede og interesserede ham.
Saa var han i stadig Forbindelse med gamle Venner fra Sog
nene. Særlig trofast var Familien Hansen, „Skovbo", til at be
søge ham. Trofasthed i saa Henseende viste ogsaa Pastor Chr.
Knudsen, Næstved, og Pastor Brandt, Rønnebæk.
12. Juni 1925 blev Faders 80 Aarsdag fejret ved en Familiefest
i Tisvilde. Alle Børn og mange af Slægten var med. Fader nød
en Uge dette smukke Sted og deltog i flere Udflugter i Nord
sjælland. Den yngste Søn var Vært ved denne herlige Sammen
komst.
Da Fader aandeligt var i fuld Vigeur, prædikede han ofte for
skellige Steder, navnlig for Pastor Brandt i Rønnebæk. Ogsaa
12*
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Sognepræst U. S. Borch 1920.

skrev han Smaaartikler om kirkelige Spørgsmaal til et Blad i
Næstved.
Rejser kunde Fader ogsaa foretage, og han besøgte saaledes
flere Gange sin Brodersøn, Pastor Gunnar Borch i Jylland, der
tillige var hans Svigersøn, og prædikede i dennes Kirker, „klart
og kraftigt som altid“ trods de mere end 80 Aar.
Fader overlevede Moder i en Række Aar, og han udtalte
undertiden sin Undren over at skulle leve saa længe, men til240

føjede saa sagtmodigt: „Det maa vel være, fordi der endnu er
et eller andet, jeg skal lære.“ Han, der havde haft den Lykke
allerede som Dreng at lære sin Gud at kende, var urokkelig i
sin Kristentro.
Det maatte gøre et dybt Indtryk, naar han med straalende
Øjne talte om sin Længsel efter det hinsidige. Den mellemlig
gende Død frygtede han ikke, ja, det var, som om den ikke
eksisterede for ham — han omtalte den slet ikke, Livsviljen
havde ganske overvunden Dødsfrygten.
Med næsten barnlig Glæde kunde han sige til sine Børn: „Jeg
glæder mig ikke blot til at mødes med Moder, jeg er ligefrem
nysgerrig efter at se, hvordan der ser ud paa den anden Side
af Dødens Forhæng."
Den 21. Februar 1931 — altsaa paa 10 Aars Dagen for Moders
Begravelse — faldt Fader om paa Sengen, ramt af en Lammelse,
som hurtigt gik over til Bevidstløshed, og den 23. Februar sov
han ind.
Begravelsen fandt Sted den 27. Februar i det skønneste Sol
skinsvejr. I Hjemmet talte Svigersønnen, Pastor Gunnar
Borch, i den overfyldte Nestelsø Kirke talte Pastor Chr.
Knudsen, Næstved.
Senere samledes de Efterladte med en større Kreds af Slægt
og Venner paa Hotel „Vinhuset" i Næstved, hvor Sønnen Frede
rik holdt Mindetalen, hvorefter forskellige Tilstedeværende i
hjertelige Ord mindedes Fader.
Paa det gamle Præstepars Gravsted paa Nestelsø Kirkegaard
er af Menighederne rejst en stor og smuk Mindesten.

THORVALD CHRISTIAN ALFRED
BORCH
6. August 1847—11. August 1926

THORVALD CHRISTIAN ALFRED BORCH
VED

JOHANNES FREDERIK BORCH

OM den næstyngste i den store Drengeflok fødtes min Fader
paa Skjern den 6. August 1847.
Skoleundervisningen fik han i Hjemmet hos forskellige Hus
lærere og lærte derefter Landvæsen bl. a. hos sin Morbroder,
Oluf Frausing i Todbjerg Præstegaard. Sin Værnepligt af
tjente han ved Infanteriet i Viborg, hvor han havde den kendte
og meget dygtige Patriot, Oberst Falkenberg, til Chef, — en
Mand, han i høj Grad beundrede.
Det morede Fader meget, at han kort efter sin Hjempermittering indfangede Obersten som „Krybskytte“ i Skjern Skov, hvil
ket straffedes med Frokost paa Skjern.
Der fandtes i de Tider ingen Kaserner i Viborg, og Soldaterne
maatte selv sørge for at finde Kvarter i Byen, men da Borgerne
var indrettede herpaa, voldte det ingen Vanskelighed.
Efter Soldatertiden blev Fader Forvalter paa Herregaarden
Giesegaard ved Ringsted, en Stilling, han dog efter kort Tid
maatte opgive for at tage hjem efter Faderens Død i 1868. Fader
tiltraadte saa som 21-aarig Bestyrelsen af den forholdsvis store
Bedrift paa Skjern. I 10 Aar (indtil 1878) styrede Fader Gaarden
for sin Moder, og jeg ved, at Bedstemoder meget paaskønnede
Faders Flid og Paapasselighed saavelsom hans store Hensyns
fuldhed mod hende.
Bedstemoder led i disse Aar en Del af Ensomhedsfølelse, og
nu, da Manden var død og Drengeflokken borte, følte hun sig
tilovers. Det var som om hendes ellers saa gode Humør og hen
des Livsmod ikke længere slog til, og under disse Omstændig
heder var det, at Faders Ro og Venlighed kom til Nytte og blev
paaskønnet.
I 1878 forlod Bedstemoder Skjern, og Fader giftede sig og
overtog samtidig Skjern i Forpagtning.

S
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Thorvald Christian Alfred Borch,
6. Aug. 1847—11. Aug. 1926.

Laura Kirstine Petersen,
8. Juni 1852-22. Aug. 1915.

Moder — Laura Kirstine Petersen — var Datter af Han
delsgartner Hans Petersen i Aarhus og født den 8. Juni 1852.
Ved sin Dygtighed, Nøjsomhed og store økonomiske Sans blev
hun Fader en uundværlig Støtte gennem mange, i økonomisk
Henseende meget vanskelige Aar.
Fader var en sjælden reel og pligtopfyldende Mand, ærlig og
ligetil i al sin Færd, hvorfor han ogsaa i en meget ung Alder
blev taget i Brug af det Offentlige. Fra Begyndelsen af Firserne
var han Sogneraadsformand og ledede som saadan Ombygnin
gen af Skjern Kirke samt i 1885—86 Opførelsen af den store
Fattiggaard i Tindbæk. Det at være Sogneraadsformand, var i
de Tider udelukkende en Ærespost, og der blev ikke, som Til
fældet er nu, ydet den ringeste Godtgørelse for det meget kræ
vende og tidsspildende Arbejde.
Da han saa paa Grund af Fraflytning i 1888 maatte nedlægge
sit Hverv, viste Beboerne deres Paaskønnelse af hans Arbejde
ved at overrække ham en stor Sølvgave (Sølvbakke, Skeer, Gaf
ler etc.) samt en Merskumspibe med Sølvbeslag, som jeg nu ejer.
Med Piben fulgte Verdens største Tobakspung, broderet med
Guldtraad, af Dimensioner som en Mulepose. Ogsaa tilbød de
Fader at rejse de nødvendige Penge til Overtagelse af Skjern,
hvilket han dog med Tak afslog.
Samme Aar, Fader forpagtede Skjern, satte den store Land246

Laura og Alfred Borchs Sølvbryllup 1903.
Sønnerne fra venstre: Johannes, Elenius, Oluf og Frederik.

brugskrise ind, idet Kornpriserne faldt til omtrent det halve.
Gennem Firserne og Halvfemserne arbejdede Fader saa under
den frygtelige Lavkonjunktur, og han klarede sig kun gennem
denne ved at præstere den højeste Grad af Økonomi.
I 1886 døde Farmoder, og i 1888 solgtes Skjern, og Fader
maatte med tungt Hjerte forlade det gamle Hjem. Han over
vejede at købe Gaard. Tøttrup paa Karmark, som var Repræ
sentant i Kreditforeningen, anviste forskellige Gaarde, Forenin
gen havde overtaget, blandt disse ogsaa Frausinggaard mel-
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lem Kellerup og Silkeborg. Denne Gaard tiltalte Fader, og for
at lære den at kende, forinden et eventuelt Køb, blev han Kredit
foreningens Bestyrer paa samme.
Jeg erindrer de sidste triste Dage paa Skjern. Moder og mine
Brødre var rejst til Morfader i Aarhus, og nu blev Møblerne
pakkede paa et Vognmandskøretøj. Ved Salget af Skjern var
tilbageholdt en lille Enspændervogn, en gammel Kørehoppe
(„Julie") og en gammel Hund, „Fix“, og som Slut paa det hele
blev saa Julie forspændt, og Fader og jeg forlod mod i Hu
Skjern og jollede ad Frausinggaard til.
Samme „Julle“ havde været et meget smukt og livligt Dyr, og
Bedstemoders erklærede Yndling, den stammede fra en kurhessisk Hest, der i 1864 var bleven taget fra Tyskerne.
Det viste sig, at Besætningen paa Frausinggaard var aldeles
odelagt af Tuberkulose, saa Fader turde ikke købe Gaarden.
Derimod købte han „Jomfrubakken“ ved Mariager, som
han overtog 1. November 1888.
Afskeden fra Frausinggaard formede sig som Afskeden fra
Skjern. Den sidste Nat sov Fader og jeg i den store Fodpose
paa noget Halm i en af Stuerne, og det samme gjorde vi den
første Nat paa „Jomfrubakken".
„Jomfrubakken" var meget smukt beliggende, men en meget
daarlig Gaard. Igennem 3 Aar maatte Fader slide meget haardt
i det, men det lykkedes ham i Efteraaret 1891 at sælge Gaarden
uden Pengetab.
Fader havde forpagtet „Hallagergaard" under Grevskabet
Fussingø, beliggende i Aalum Sogn. Forpagtningen skulde først
tiltrædes i Foraaret 1892, saa vi maatte tilbringe Vinteren i Ran
ders.
1. Juni 1892 flyttede vi saa ind paa Hallagergaard i straa
lende Sommervejr, og hermed begyndte en Række gode Aar for
mine Forældre. Jorden var god og Forpagtningsafgiften ikke for
høj i de første Aar.
Ogsaa her blev det hurtigt opdaget, at Fader var en paalidelig
og brugelig Mand, og efter et Par Aars Forløb blev han valgt
til Formand for Sogneraadet i Bjerregrav-Aalum Kommune
samt kort efter til Leder af Aalum og Omegns Sparekasse og til
Revisor i det stedlige Mejeri m. m.
Det kan nok siges, at Fader fik mere at gøre med offentlige
Sager end godt var, naar Hensyn tages til hans egen Bedrift, thi
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Alfred Borchs 70 Aars Fødselsdag 6. August 1917 paa Hallagergaard med Sønner, Svigcrdøtre og Børnebørn.
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han var som sagt meget samvittighedsfuld, og det offentlige Ar
bejde tog derfor meget af hans Tid. Men saa var ogsaa hans
skriftlige Arbejder mønstergyldige. De mange, mange Folioark,
fyldt med hans smukke Haandskrift, og de omfattende Regn
skaber var uden Plet og Lyde. Forøvrigt var hans Ordenssans
altomfattende og gjorde sig gældende saavel i Gaard som Hus
og Mark ligesom ved alt vedrørende hans Person og Klædedragt.
De offentlige Forretninger medførte, at Fader ofte var paa
Farten i Omegnen. Fader var en dygtig Kusk og altid godt
kørende. Han satte en Ære i at have et smukt Køretøj, og han
nød almindelig Anerkendelse i saa Henseende.
I Foraaret 1909 overdrog Fader Forpagtningen til mig, men
blev boende paa Gaarden i egen Lejlighed. Fader og Moder spi
ste dog alle Maaltider sammen med os.
Fader beholdt alle sine offentlige Hverv og var saaledes stadig
fuldt beskæftiget, lige til han i 1919, sammen med os, flyttede
til Randers.
I 1915 blev Moder underkastet en Operation, men døde efter
denne paa Randers Købstads Sygehus og blev begravet paa
Skjern Kirkegaard.
Efter at vi i 1919 var flyttet til Randers, kunde Fader, tiltrods
for sine 72 Aar, ikke være uden Beskæftigelse, hvorfor han snart
fandt noget Kontorarbejde, som han passede saa at sige til sin
Død.
Fyldt 79 Aar døde Fader paa Randers Sygehus den 11. August
1926. Fader førtes selvfølgelig ogsaa til Skjern Kirkegaard. Da
vi passerede Aalum Kirke, ringede dens Klokke et sidste Farvel
til den gamle Sogneraadsformand, det lød vemodigt, men kønt.
Skjern Kirke var fyldt af Mennesker, og der blev holdt meget
smukke Taler af Stedets Præst, Pastor Schouenborg-Peter
sen, og af vor gamle Præst i Bjerregrav-Aalum, Jensen. Denne
udtalte bl. a., at Faders Karakter var saa korrekt, reel, nobel og
fin som det mindste Bogstav eller Tegn i hans Haandskrift.
„Han var en Mand, man kunde stole paa.“

MARTIN BORCH
1. Marts 1852—8. Februar 1937

Martin Borch ved sit Tegnebrædt.
1918.

Fra min Faders Haand foreligger en Levnedsskildring, forfattet i 1901 og
fortsat i 1930, indsendt til Ordenskapitlet i Anledning af hans Udnævnelse
til R. af Dbg. og senere Udmærkelser. De Dele heraf, som ordret er gengivet
i det følgende, er sat i Citationstegn. Tallene i Teksten henviser til Noter og
Tilføjelser, som findes opført til Slut.
C. B.

MARTIN BORCH
VED CHRISTEN BORCH

BARNDOM OG SKOLEGANG
ADER’fødtes den 1. Marts 1852 paa Hovedgaarden Skjern. Han

F kom til Verden kort efter, at Uret slog 12 Midnat. Uret gik for
stærkt, saa at han rimeligvis egentlig er født den 29. Februar (1852
var Skudaar), og hans ungdommelige Sind blev i de senere Aar
tilskrevet den Omstændighed, at han jo egentlig kun havde Fød
selsdag hvert 4. Aar. „Jeg var den store Skuffelse,“ plejede Fader
at sige, fordi hans Forældre dog havde haabet, at det 9. Barn
vilde blive en lille Pige — men nej, ogsaa dette Barn blev en
Dreng. Han kunde saa roligt kalde sig for en „Skuffelse", fordi
hans senere Liv blev lige det modsatte for hans Forældre, for hans
Brødre og for hele Slægten, hvis Navn gennem hans Dygtighed
og Personlighed blev bekendt og højagtet.
Sine Forældre elskede han inderligt og de ham. Han havde
som den yngste vel ogsaa mere Lejlighed til at komme dem nær
end de ældre, og han hang ved Hjemmet paa Skjern og led fryg
teligt af Hjemvé, da han maatte hjemmefra og kom i Randers
Latinskole. Han havde saa den Lykke at komme hjem igen og
være hjemme i 2 Aar (i 14—16-Aars Alderen), inden han endeligt
forlod Skjern og kom til København, og i disse Aar levede han
sig inderligt sammen med Forældrene. En kort Karakteristik af
dem anføres her: „Min Moder og hendes Søstre havde efter deres
Moder og hendes Slægt arvet et overordentligt Temperament, og
Moder var afgjort den bedst begavede af dem. Hun havde stor
Sans for det komiske, kunde store Stykker af Heibergs Vaude
viller udenad, elskede Læsning og fulgte Politikken med levende
Interesse. Ved Siden heraf var Moder det flittigste Menneske, jeg
har kendt, og uden hende kunde Fader aldrig have klaret de ofte
13

253

vanskelige Pengeforhold. Men ikke alene styrede hun Huset paa
det bedste, gik altid selv med i Arbejdet og satte Humør i Pigerne
ved sin Livlighed, men hun fik ogsaa Tid til at spinde al den Uld
og Hør, som behøvedes til de mange Drenge, dem hun f. Eks. til
sin Dødsdag holdt med Strømper, som hun strikkede i sin Fritid.
Moder sad mange Dage hvert Aar i „Slagteriet", hvor de mange
Faar til den store Husholdning blev parterede; hun kørte med
sine Piger i Marken efter Hør, skægede den og kørte den hjem.
Hun var med ved Klipningen af de 200 Faar, ruskede Nælder til
Svinene, støbte Lys, lavede Kartoffelmel, kort sagt, hun var i
stadig Aktivitet, og hendes Eksempel ansporede Tyendet, saa der
blev udrettet et stort Arbejde med forholdsvis faa Folk, og under
alt dette havde Moder Tid til at passe Blomsterhaven, saa den
altid prangede med Aarstidens Blomster, dem hun elskede og
plejede, saa at hendes Have ikke stod til Skamme for Naboernes.
Og med alt dette fik Moder endda Tid til at tage sig af os Børn
og lærte os at læse, samt Begyndelsesgrundene i Regning.
Fader var ikke af saa livlig Natur som Moder, men naar Sogne
beboerne paa hans Gravsten skrev: „han var en retsindig Mand,
som frygtede Gud og skyede det Onde," da var det kun Sandhed;
han hadede alle Omsvøb og Rævestreger, og hvor han opdagede
saadanne, blev han ikke god. Naar vi Drenge havde skjult noget
for ham eller gjort gale Streger, udeblev Straffen ikke. Faders
Hidsighed tabte sig dog med Aarene, og det var kun sjældent, at
den løb af med ham; i Almindelighed var han i jævnt, godt Hu
mør og aldrig gladere, end naar han i Drengenes Selskab gik paa
Jagt og Fiskeri, søgte efter Oldsager, gik paa Nøddeture o. s. v.,
og han omfattede os alle med en Kærlighed, som gør hans Minde
dyrebart for os. Fader var i al sin Tid paa Skjern Sogneraadsformand, og Bønderne saa op til ham og beundrede hans aabne
Karakter; de søgte ofte hans Hjælp i juridiske Sager, og Fader
var altid til Rede, hvor han kunde yde Tjenester. At han var
afholdt, fik vi ogsaa et synligt Bevis paa, da engang i 1866 en
Tørkeperiode ødelagde al Gaardens Sæd, thi en skønne Dag
arriverede til Skjern et helt Vogntog. Det var Bønderne fra Om
egnen, som kom hver med sin Gave af Rug og Havre, for de
vidste jo nok, at Fader sad haardt i det. Fader blev meget rørt
over dette Bevis paa Bøndernes venlige Sindelag. Af offentlige
Hverv havde Fader forskellige; det betydeligste som Medlem af
Præstegaardsafløsningskommissionen."
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Da der var en Aldersforskel paa 5 Aar mellem min Fader og
hans yngste Broder, gik han ret meget for sig selv men fik en
Erstatning i en jævnaldrende Dreng paa Nabogaarden Karmark1,
Poul Tøttrup, som han næsten daglig var sammen med. Tøttrups
holdt Lærerinde, og Fader gik i Skole der med Tøttrups Børn,
Charles, Claudiane og Poul. Fader tænkte altid med Glæde paa
denne Skolegang, fordi Baggrunden for det hele var det elskelige
Par, Tø ztrup og hans Kone, der var ganske som et Par Forældre
for Fader, men ganske vist var Lærerinden meget middelmaadig,
og Følgen var, at Børnene ikke lærte noget nævneværdigt.
„Men ellers, hvilken herlig Barndom i den skønne Nørreaadal,
hvor der er alt, hvad et Drengehjerte kan begære: først Aaen
med sine Fiske- og Badetillokkelser, saa de udstrakte Enge,
Skovbakkerne, Mølledammen, Karmarks bugnende Frugthave,
Kæmpehøjene og endelig Gammelskjern Slotsruin2, der spillede
en vældig Rolle i vor Fantasi; dér foregik alt i Ingemanns
Romaner, den var baade Stejleborg og Riberhus. Hvor følte jeg
mig ogsaa, naar Fader i „Hjorddrengen“s Forfald betroede mig
Faareflokken, og jeg med min „Melmad“ drog over i Lyngbak
kerne for at passe Hjorden. Der er ikke ret meget, der kan sam
menlignes med dette, helt alene at gaa omkring i Lyngdalene med
dens frodige Enebær- og Bregnekrat, finde Fuglereder, stege
Kartofler, trille Sten ned ad stejle Skrænter og følge deres vilde
Hop og Spring for derefter selv at trille bagefter. Og saa den
krydrede Luft af Lyng og Enebær og den Bevidsthed, at 200
Medskabninger er betroede til ens Omsorg . . .“
Gammelskjern blev for Fader Indvielsen til hans Gerning, da
den uudsletteligt hos ham vakte Interesse for Arkæologi og gam
mel Bygningskunst. Bedstefader kørte al Fylden bort fra Ruinerne
for at bruge den paa sine magre Marker, og der afdækkedes der
ved ca. 4 Alen høje Munkestensmure. Fader fastslog ved sine
Undersøgelser, at Bygningen var ødelagt ved Ildsvaade, og han
fandt en Mængde Kanonkugler af Sten, aabenbart fra Belejringen
af Borgen. Den store Runesten3, som nu staar ved Skjern Kirkes
Vaabenhus, blev ogsaa fundet af Bedstefader i Gammelskjerns
Ruiner.
Da Fader var 11 Aar — altsaa i 1863 — traf hans Forældre den
Bestemmelse, at han skulde „studere**, fordi han absolut ingen
Lyst havde til Landvæsenet, og før Sommerferien blev han da
sammen med sin Fader og den omtalte Lærerinde fra Karmark
13*
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kørt til Optagelsesprøve i Randers Latinskole. Et Hjul løb af
Vognen paa Vejen, og Vognen væltede, men der var ingen, som
tog Varsel af Uheldet, og efter Prøven blev Fader optaget i 2den
Klasse. Hans Broder Sophus gik da i 7ende A, og hans anden
Broder Peter var oppe til Artium. Efter Sommerferien drog Fader
saa ind til Randers og afløste sin Broder Peter i det Pensionat i
Vestergade, hvor Sophus og Peter havde boet sammen — i et
lille Værelse med en uhyre stor Dobbeltseng. Kosten var ikke
god, men Prisen var vist meget lav, ihvertfald erklærede Vært
inden, en Jomfru Dienstmann, at for den Pris kunde hun ikke
servere Dyresteg og Østers, naar Drengene beklagede sig over
5. Gang i Træk at faa blaa Rødspætter til Middag og over, at
der var Orm i Smørret. Fader kom her under streng Tugt hos sin
ældre Broder, der nidkært vaagede over, at han lærte sine Lektier
til Fuldkommenhed, og i Begyndelsen var hans Ophold i Randers
af disse Aarsager i Forbindelse med en nagende Hjemvé ikke no
gen lykkelig Tid for ham, ogsaa fordi Skolen paa den Tid ikke
var nogen god Skole. Adskillige af Lærerne var brutale, Prygl
hørte til Dagens Orden, og kun om 2 af Lærerne havde Fader
gode Minder. I 1864 flyttede Drengene til et meget bedre Pensio
nat hos en Frøken Faurschou, som lige modsat den forrige Vært
inde gav dem saa god en Kost, at hun nærmest satte Penge til
derved. I 1865 blev Sophus Student, samtidig med at Fader ryk
kede op i 4. Klasse, og da han nu mistede sin Mentor, sakkede
han hurtigt bagud i Klassen, da han ikke kunde modstaa Fristel
sen til Leg og anden Tidsfordriv med de andre Drenge i Pensio
natet, hvad der gik sørgeligt ud over Lektielæsningen. Til sidst
sloges Fader og en af hans Kammerater4 troligt om Fukseplad
sen, Pryglene regnede dagligt ned over de 2 ulykkelige, og Eks
amen i Sommeren 1866 gav saa sørgeligt et Resultat, at han
maatte tages ud af Skolen og kom hjem til Skjern. Den eneste
Trøst derved var, at Bedstefader slap for at betale hans Ophold
i Randers, og disse Aar var netop de vanskeligste for Forældrene.
Krigsaaret havde ramt haardt, og Tiden derefter var en fattig Tid
ogsaa for Hjemmet paa Skjern.
Aaret 1864 havde heller ikke været gavnligt for Skolegangen,
da alt jo var i Opløsning. Skolen var en Tid helt lukket, fordi den
benyttedes som Lazaret, og da dette skete, sneg Fader sig ud af
Byen, trods Forbud mod at forlade Randers uden Pas fra Kom
mandanten, og gik hjem til Skjern, hvor han oplevede adskillige
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Episoder med de tyske Tropper og var Vidne til deres mange
Plagerier, som gik Bedstefader meget nær, ligesom Bedstemoder
fik gentagne Anfald af Hjertekrampe, naar tyske Patrouiller om
Natten kom ind i Gaarden og krævede Logis og Mad. Gaardens
Heste var i langTid skjult i Grantykninger i Skovene, hvor Faders
Broder Peter passede dem, og det lykkedes ikke Tyskerne at
finde dem. Det er ikke mærkeligt, at Gaardens Drift led uhyre
meget under saadanne Forhold.
I Sommeren 1866 var Fader altsaa kommet ud af Skolen og gik
nu hjemme. Bedstefader haabede, at Fader skulde faa Lyst til
Landvæsenet, og han deltog i Markarbejdet, men uden større
Lyst eller Anlæg. De gik meget paa Jagt sammen og havde megen
Glæde af hinanden, og jeg har altid forstaaet paa Fader, at disse
Aar, hvor han var i Ro sammen med sine Forældre paa Skjern,
var lykkelige Aar for ham. I Efteraaret 1866 gik Fader til Præsten
hos sin Broder Christen, der var Kapellan i Østervelling. Egentlig
hørte Skjern og Vestervelling sammen, og Pastor Hansen i
Vestervelling var Sognepræst, men det blev ordnet saaledes, at
Fader kunde blive konfirmeret af sin Broder i Nabosognet. Det
var drøje Ture at gaa 1% Mil frem og IV2 Mil hjem Vinterdage,
og Vejen gennem Lyngbakkerne ved Terp var berygtet for uhyg
gelige Tildragelser, som Folkene i Borgestuen havde fyldt Dren
gens Fantasi med. Konfirmationen fandt Sted ved Paaske 1867 i
Østervelling Kirke og Altergangen i den senere forsvundne Gren
sten Kirke. „Det var en af de morsomste jydske Granitkirker,
utrolig lille, men velbevaret, og jeg husker endnu, hvor den var
stemningsfuld med sin lille, svære, vist ikke mere end 5 Fod brede
Korbue af Granit." Denne ærværdige Fortidslevning er, som saa
mange andre jydske Kirker, faldet som Offer for Arkitekters
Ukyndighed. Især i Viborg Stift har een enkelt Arkitekt udsat
til Nedrivning og Ombygning et stort Antal gamle, dejlige Kir
ker. Skjern Kirke var ogsaa truet, men Tøttrups paa Karmark fik
sat igennem, at Arbejdet overdroges en mindre haardhændet
Arkitekt, saa at „Restaureringen" blev nogenlunde nænsom.
Parolen var forøvrigt givet fra højere Steder (Høyen5 og Nebelong6) ved Istandsættelsen af Viborg Domkirke; da Bedstefader
og Fader engang — det maa have været i 1864 — kørte til Viborg
for at se Restaureringsarbejdet og kom paa Bakken ved Skovsgaard, udbrød Bedstefader: „Men hvor er dog Kirken?" Den var
nemlig nedbrudt lige til Kryptens Hvælvinger. Selv Bedstefader,
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der dog ikke var Fagmand, havde en bestemt Fornemmelse af,
at her var handlet ilde, og han havde troet, at man vilde istand
sætte Domkirken og ikke lave en helt ny Kirke. Fader mindedes
ogsaa, at de afdækkede Dele af de gamle Granitmure i Viborg
ikke gjorde Indtryk af et saadant Forfald, at en saa radikal Fremgangsmaade var berettiget.
Efter Konfirmationen skulde Fader saa sættes til et eller andet
Arbejde, men til hvad? Bedstefader forhørte sig hos Gartneren
paa Frijsenborg, men der var foreløbig ikke Plads. Saa forhørte
han sig hos en Boghandler i Randers, men han kunde heller ikke
tage Fader i Lære. Fader havde egentlig ikke røbet Lyst til andet
end at sidde og tegne, og det mente Familien ikke, at der var
nogen Fremtid i. Faders Broder Christen forhørte dog hos en
Tegnelærer i Aarhus, E. Guldberg, om hans „Kradserier" røbede
Talent. Svaret var, at der nok var Anlæg, og Tegnelæreren til
føjede, at Drengen maaske kunde komme efter det, naar han fik
en ordentlig Uddannelse, og gav det fornuftige Raad at sætte ham
i Haandværkerlære og samtidig lade ham gaa paa en Tegneskole.
Dette Raad blev fulgt. Dermed var Faders Livsbane angivet.
Faders Fætter7, som var Forvalter paa Sindssygeanstalten ved
Aarhus, kendte en Tømrermester Jørgensen i København, Nørrebrogade Nr. 11, og skaffede Fader Plads der som Læredreng. Og
Bedstemoder fik travlt med at gøre Faders Udstyr færdigt. „Det
var med Frygt og Bæven, jeg den 8. Maj 1868 drog hjemmefra
med Fader for at tiltræde Rejsen til København. Just da vi skulde
af Sted, kom Fader i heftig Graad, og da han ellers aldrig gav
sine Følelser til Kende paa den Maade, troede vi alle, at Fader var
bleven syg, men Aarsagen var, at det var ham svært at slippe den
sidste Unge af Reden." Onkel Ole8, som var til Stede, og som
havde temmelig ringe Tanker om Fader, sagde ironisk: „Ok, han
kommer saamænd snart tilbage igen." Denne Udtalelse gjorde
imidlertid stor Gavn, thi hver Gang Fader i Læretiden, plaget af
Hjemvé og Ubehag ved Forholdene, fristedes til at bryde alle
Broer af og drage hjem til Skjern, lød Onkel Oles Ord i hans
Øre og bragte ham til Fornuft. Onkel Ole skulde ikke have den
Triumf, saa hellere holde Pinen ud.
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I TØMRERLÆRE

I København kom Fader i Huset hos sin gamle Farbroder
Anton9, der havde været Urtekræmmer, men hvis Forretning
aldrig blev videre bevendt, og som i sine ældre Aar ernærede
sig beskedent ved Agenturvirksomhed. At han blev Urtekræm
mer, var ikke hans egen Skyld. Han havde som ung Lyst til Søen,
kom til København for at søge Hyre og boede imedens hos en
Broder10, som studerede. Da der var gaaet en Ugestid, uden at
han havde faaet Hyre, blev Broderen ked af at have ham boende
hos sig og gik saa i sin Utaalmodighed, uden at sige noget derom,
hen til en Urtekræmmer og tingede ham i Lære hos ham.
I Farbroderens gæstfrie Hjem havde Fader det godt. Den ældste
Datter Tine — altsaa Faders Kusine — styrede Huset. De 2 andre
ugifte Døtre Beate og Lise var Lærerinder. Efter deres Forældres
Død blev de 2 Søstre Tine og Beate boende sammen, og det var
Fader en stor Glæde senere at kunne gengælde dem noget af den
Godhed, de i saa fuldt Maal havde vist ham, da han kom som
fremmed til København.
Læretiden var drøj, og Fader havde ikke lyse Minder om den.
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Læredrengene blev ganske vist ret ordentlig behandlede, og det
var sjældent, at der vankede Knubs, men Fader gik i det første
Aarstid i en stadig Drøm af Hjemvé, og senere pinte det ham, at
han lærte saa lidt, og at Tiden gik med rent mekanisk Arbejde
og med Byærinder, ligesom Mesteren næsten ikke tog sig af
Arbejdet. Selv om Søndagen maatte Fader arbejde med, da
Svendene ikke vilde lade Daglønnen gaa fra sig. Han gjorde den
Erfaring, som saa mange andre har gjort, at naar Arbejderne gik
i Flok, var Tonen raa og spottende, medens den enkelte, naar man
havde ham paa Tomandshaand, var helt menneskelig og aabenbarede mange gode Sider. Det kommer af, at jævne Folk tit skam
mer sig for hinanden ved at røbe dybere Følelser og altid skal
være „raske paa det.“
Saa kom den store Sorg, Bedstefaders Død. Herom skriver
Fader: „Efter sin Hjemkomst fra København blev Fader syg af sit
gamle Hjerteonde11, men først hen paa Eftersommeren (1868)
blev han sengeliggende. Jeg gjorde mig ikke Tanke om, at Syg
dommen skulde være til Døden, før jeg i September fik Brev om
at komme hjem for endnu engang at se Fader. Før jeg kom ind
i Soveværelset, blev der sagt mig, at jeg ikke maatte lade mig
mærke med noget, hvis jeg fandt Fader forandret. Men det var
ikke let, thi han havde forandret sig meget og var bleven indfal
den og mager. Sygdommen maa vist have været en Slags Kræft,
som dog ikke var forbunden med Smerter. Fader tæredes hen,
og en Maaned efter, at jeg var vendt tilbage til København, kom
saa Budskabet om, at vi havde mistet Fader.“
PAA TEGNESKOLE
AKADEMI ETS FORB ER E D ELSESK LASSE

I Vinteren 1868 begyndte Fader at tegne hos Arkitekt C. V.
Nielsen12, der havde en Forskole, som forberedte til Teknisk
Skole og Kunstakademiet, og hvor der gik baade Læredrenge
og vordende Arkitekter. Fader traf her bl. a. Laub13 og Erik
Schiødte14, som han senere skulde gaa sammen med paa Akade
miet. Næste Efteraar (1869) kom Fader ind i Akademiets For
beredelsesklasse og gik samtidigt paa teknisk Skole, som dengang
laa i Læderstræde. Der traf Fader flere af sine senere Kammerater
og Kaldsfæller, bl. a. Martin Nyrop15, Vilhelm Ahlmann16, Val
demar Koch17 og J. Vilhelm Petersen18.
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Saa kom den tredie og sidste Sommer i Tømrerlære —
Sommeren 1870 — og Fader gjorde om Efteraaret Svendestykke
og var saa færdig-„uddannet“ i Tømrerhaandværket, men som
han selv sagde, uden egentlig grundig Uddannelse. Det, han lærte
paa 3 Aar, kunde han i Virkeligheden have lært paa 3 Maaneder.
Efter udstaaet Læretid fik Fader først Tegneplads hos Arkitekt
Tvede19 — det maa have været i Efteraaret 1870 — og var hos
denne et Aarstid, og derefter hos Bygningsinspektør (senere Pro
fessor) Knudsen20. Ingen af Stederne var der særligt meget at
lære for en ung Mand, men vigtigere var det, at Fader hos Tvede
traf Bønecke21, som tog sig af ham og senere lod ham hjælpe
sig med Smaaarbejder i sit Hjem. Han var den første, som lærte
Fader at have Respekt for Arkitekturens Kunst; han var selv Elev
af Theophilus Hansen og beundrede denne Mand over alt. „Hos
Bønecke traf jeg Dahlerup22, som interesserede sig for al Ung
dom, og det var en hel Fest for mig, naar jeg i Eftermiddags
timerne blev beskæftiget hos Bønecke og kunde nyde godt af
disse Mænds Samtaler; det var som en bedre Verden i Sammen
ligning med det andet. I Tidens Løb sled jeg mig saa igennem
„Forberedelsen*' under Roeds23 og Billedhugger Hertzogs24
Vejledning, og skønt den sidste jo var en underlig Snegl, gav
dog baade han og Roed os Unge Respekt for Kunst ved den
Alvor, hvormed de tog paa Tingene, og mens det var Trælle
arbejde at slide paa Teknisk Skole, var det en Fornøjelse at gaa
paa Akademiet. Der var højt til Loftet baade i egentlig og
uegentlig Forstand."
Fader var flyttet fra Onkelens Hjem i 1870 til et billigt Logi
hos en Skipperkone i Mikkelbryggersgade, men det var ikke
videre godt, og en Tid boede Fader sammen med sin Broder
Sophus. Denne havde da forladt Regensen, hvor Fader havde
haft et Tilhold i sine første Københavneraar. Da Sophus forlod
København, flyttede Fader sammen med Vilhelm Ahlmann ind
i et Værelse i Asylgade paa Kvisten i selve Asylet, hvor en
Snedkermester havde Bolig og Værksted. Senere rykkede Martin
Nyrop ind i Stedet for Ahlmann og senere igen blev Nyrop af
løst af Faders Broder Peter, og tilsidst boede Fader alene. Asylgade-Perioden varede fra 1872—76. Fader boede senere hos Vil
helm Ahlmanns Onkel, Jørgen Ahlmann, indtil hans Ungkarleliv
sluttede.

261

ARKITEKTURSKOLEN
I første Klasse var Ludvig Fenger25 Assistent, og Etatsraad
Chr. Hansen26 var Professor. Sidstnævnte var virkelig Kunstner,
og Eleverne respekterede ham og lærte noget af ham. Han kunde
ganske vist kun se noget godt i den antikke græske Arkitektur,
alt andet duede ikke, men trods denne Ensidighed forstod han
at give Eleverne Forstaaelse af Arkitekturens Kompositionslære.
Fengers Kendskab til Arkitektur var enorm, han vidste paa en
Prik, paa hvilken Side og i hvilket Arkitekturværk et hvilket som
helst Motiv fandtes, men han talte næppe med Eleverne og gav
dem ingen Forklaring paa, hvad det var, han satte dem til at
tegne. Fortegningen blev leveret til Eleverne med Ordre til at
kopiere den i det og det Maal og dermed basta. Fader morede sig
over Hansens skarpe Tunge, der ikke blot gik ud over Eleverne,
men ogsaa over Hansens Kolleger.
I anden Klasse var Hans J. Holm27 Assistent og Kammer
herre Meldahl28 Professor. Fader følte sig her, hvor han blev
stillet overfor Opgaven at komponere i bestemte Stilarter, ofte
fortvivlet og helt modløs, „men jeg holdt Ørene stive, og med
Nød og Næppe fik jeg de 3 Projekter lavet færdige og antagne.
Naar jeg senere har set paa dem, kan jeg ikke forstaa, at det
kunde gaa. I 1876 konkurrerede jeg sammen med Nyrop og flere
til Afgangsbevis, men faldt ynkeligt igennem ved Siden af Ny
rops glimrende Arbejde". — Saa gik det bedre med den næste
Opgave i 1877, en Kirke i gothisk Stil; den indbragte Fader Af
gangsbeviset den 31. Marts.
Under Akademitiden deltog Fader i de under Hans J. Holms
Førerskab foretagne Studierejser af Kunstakademiets Elever tiJ
Voergaard og Lund og var ligeledes paa Bornholm og deltog i
Opmaaling af de bornholmske Kirker under Hans J. Holms Le
delse. Hans J. Holm var for alle Eleverne dengang en god Lærer,
og de respekterede ham for hans Kærlighed til den gamle, danske
Bygningskunst og for hans ubestridelige Dygtighed som Arki
tekt. Meldahl kom Eleverne aabenbart ikke i noget nærmere For
hold til, og senere skulde Fader se sig nødsaget til at træde skarpt
op mod ham for at standse ham i hans efter manges Mening
uheldige Restaureringer af vore Renæssanceslotte.
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Martin Borch.
1877.

Marie Nyrop.
1877.

FORLOVELSE OG BRYLLUP

En Maaned før Fader afleverede sit Afgangsprojekt, den 5.
Februar 1877, blev han forlovet med min Moder, Marie Nyrop,
Søster til Faders Kammerat og Studiefælle, Martin Nyrop, og
Kusine til Faders anden Arkitektkammerat, Vilhelm Ahlmann.
Hun boede sammen med sin Fader, Pastor Christopher Nyrop
og sine ugifte Søstre, Lise og Agnes, i en Villa paa Enighedsvej,
efter at hendes Fader havde trukket sig tilbage fra sin Præste
gerning. Hendes Moder døde i Udby Præstegaard paa Tudsenæs
i 1874, hvor hendes Fader sidst var Præst, og i Aaret 1875 tog
hendes Fader sin Afsked og flyttede til København. Moder, som
havde udpræget Tegnetalent, begyndte her at uddanne sig til
Arkitekt paa Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder med
den Tanke maaske at kunne være sin Broder til nogen Hjælp,
sikkert som en af de første Kvinder, der søgte denne Uddannelse,
og selv om hun efter sit Giftermaal ophørte med Uddannelsen, var
denne hende dog til megen Glæde, da hun derigennem kunde
følge og forstaa sin Mands og sin Broders, sin Fætter, Vilhelm
Ahlmanns, sin Søstersøn, Kristoffer Varmings, og sin Søns
Arbejde. Jeg har det bestemte Indtryk, at hun havde Spirer i sig
til at blive en dygtig Arkitekt, selvom hun uden Sorg lagde det
Arbejde paa Hylden og helt helligede sig Livet og Arbejdet i
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Hjemmet. Endnu i sin høje Alder følger hun med Interesse Fore
teelserne indenfor dansk Arkitektur. Den 28. Juli 1880 stod Bryl
luppet i Randlev Præstegaard, og det blev Begyndelsen til et
langt og lykkeligt Samliv. Forst i beskedne Kaar, men i stadig
jævn, økonomisk Opgang, takket være Faders enorme Flid og
Moders Paapasselighed, saa at der altid var nok og endda en
Klat tilovers til Hjælp for andre, hvilket den yngre Slægt og
Faders Brødre mangen en Gang fik at mærke. Faders Broder,
Christen, som viede dem, skrev en Sang til Bryllupsfesten. De
første Linier i Sangen lyder saaledes:
„Den første Arkitekt paa Jord
var han, som Hanok bygged’ . . .“

og derefter udvikles, at skønt Arkitekter altsaa er Kains Kolleger,
behøver en Arkitekt ikke derfor at faa Kains Skæbne.
I Ægteskabet fødtes eet Barn, Nedskriveren af disse Linier, og
jeg vil her bringe mine Forældre min inderligste Tak for det
Hjem, de skabte mig, og for alle de gode Minder, jeg har derfra.

TEGNEPLADSER
FØRSTE SELVSTÆNDIGE ARBEJDER

REJSER 1874-1882
Kort efter Grevinde Danners Død fik Fader i 1874 Tegneplads
hos Arkitekt Hagemann29, der i en ung Alder fik overdraget det
store Arbejde at bygge Stiftelsesbygningerne paa Jægerspris.
Fader beklagede bittert, at ikke en mere moden Mand fik denne
Opgave betroet, thi Resultatet er, som man ser den Dag i Dag —
selv maalt med „Tidens" Maalestok — ringe. Der var følgeligt
ikke meget at lære i den Plads, men Lønnen var høj, og Hage
mann var et behageligt Menneske at omgaas, og Fader blev hos
ham i
Aar, „og det var alt for længe". Men det blev alligevel
af Betydning for Fader, fordi han i 1884 afløste Hagemann som
Stiftelsens Arkitekt. Formanden for Kong Frederik den VII Stif
telses Bestyrelse, Højesteretsadvokat Nellemann, havde noget
Kendskab til Fader — hvis Broder Peter blev Godsinspektør
og senere Skovrider paa Jægerspris, — og han viste gennem
Aarene Fader megen Tillid og skaffede ham gennem sin Anbe-
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faling forskellige Arbejder. Paa Jægerspris gjorde Fader et Be
kendtskab af allerstørste Betydning for ham, nemlig med Inspektør
Leemejer30, som opholdt sig der for at ordne Grevinde Danners
Dødsbo. Han blev Fader en trofast Ven og indførte ham i den
uforglemmelige Kunstnerkreds, som han samlede om sig, og som
senere skal omtales i et særligt Afsnit. Efter de 3% Aar hos Hagemann tegnede Fader en kort Tid hos Arkitekt Vilh. Friedrichsen31
paa nogle Bygninger til Københavns Kvægtorv, og efter forgæ
ves at have søgt Tegneplads hos de bedre Arkitekter tog Fader
en Plads hos Murermester Sophus Beckman, der skulde bygge
et Bryggeri paa Carlsberg. Dette Arbejde kunde forudses at vare
i 3 Aar, og paa det giftede Fader sig. Fader kom derved saa nøje
ind i hele Tekniken for Bryggerier, at han, som han sagde, kunde
tegne et komplet Bryggeri ud i eet Træk og uden Vejledning. I
Sommeren 1878 deltog Fader sammen med Nyrop, Axel Berg32
og Arnold Krog 33 i Opmaalingen af Kronborg og havde en
lystig Tid sammen med disse gode Venner, og i Efteraaret 1878
var Fader paa arkæologisk Rejse med Professor Engelhardt34
i Thy som hans Tegner og tegnede bl. a. en stor, smuk Opmaaling af Alteret i Jannerup Kirke, der findes i Nationalmuseet.
I 1879 tegnede Fader en kort Tid hos Dahlerup, „men var alt for
tung paa Haanden for ham. Han tegnede selv med en aldeles for
bløffende Lethed og kunde naturligvis vanskeligt finde sig i at
se sine Tegnere staa og kludre med Blyanten". Denne Ytring
beviser, at Dahlerup maa have haft et ualmindeligt Tegnetalent;
thi Fader var sandelig ikke nogen Sinke. Han kunde langt op i
Aarene tegne sine Medarbejdere sønder og sammen.
Et Par smaa Udenlandsrejser havde Fader allerede været paa:
i 1874 sammen med Nyrop i Berlin, Hildesheim og Lübeck, og
i 1876 med Arkitekturskolen i Hamburg (for at studere Resultatet
af en Konkurrence om det nye Raadhus i Hamburg) og Lübeck.
Til Minde om denne Tur lavede Fader en Serie Tegninger i en
Skitsebog, som er i mit Eje, og efter dem at dømme har Turen
ikke været kedelig.

I Marts 1878 konkurrerede Fader til Akademiets Guldmedaille
med Opgaven: Et Bibliotek i gothisk Stil. Motiverne var som
venteligt fra den nordtyske Gothik. Projektet blev belønnet med
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Blad fra Skitsebogen fra Rejsen til Hamburg og Lübeck :
A. Clcmmensen har mistet sit Rejsetæppe paa Sejlturen fra Lübeck.

den lille Guldmedaille. I Aaret 1880 skaffede Beckman Fader
Opførelsen af en Spritfabrik i Roskilde, og dette Arbejde med
førte igen, at Fader blev Arkitekt for „De danske Spritfabrikker".
Da Fremtiden saaledes syntes nogenlunde sikret, opfordrede
Moder til, at Fader nu anvendte 1500 Kroner til en Rejse til
Italien, og denne kom da i Stand i 1882. Fader rejste sammen
med Axel Berg, Salomon Sørensen35 og Jørgen Lcemejer. Over
Lüneburg, Hannover, Hildesheim—Goslar gik Rejsen til Dresden
—Prag, hvor Leemejer skiltes fra de andre. Over Wien—Triest
gik Rejsen videre til Venezia—Verona—Mantova. I Venezia traf
de Nyrop, Arnold Krog med Kone, Clemmensen36 og nogle
svenske Arkitekter og Malere, saa at en hel Flok Skandinaver
rejste sammen. Fra Mantova rejste Fader sammen med Vilhelm
Ahlmann over Piacenza — Ravenna — Bologna — Rom — Pom
peji og tilbage over Orvieto, Siena til Florens, hvor de skiltes.
Alene rejste Fader hjem over Nürnberg—Berlin og kom hjem
lidt før Julen 1882. Moder havde under Faders Fravær opholdt
sig i Jylland hos forskellige af Borch-Slægtens Medlemmer. Fader
udtaler, at han først paa denne Rejse „fik Haanden nogenlunde
paa Gled“, og han var flittig — som altid paa sine Rejser —,
tegnede og malede utrætteligt og hjembragte Mængder af Opmaalinger. Det var jo „Detaillernes" Tidsalder, man interesserede
sig næsten udelukkende for Enkelthederne, samlede paa „Moti266

ver“ til Vinduer, Døre, Gesimser o. 1. og berusede sig i italiensk
Arkitekturs Rigdom paa disse Dele uden at gaa dybere ind i
Bygningernes Planer eller Facadernes Hovedforhold. Dette præ
ger ogsaa Faders Skitsebogsblade og Opmaalinger, som alle
vidner om hans store Evner til at tegne smukt og nøjagtigt.
ARKITEKTVIRKSOMHED

OG STUDIEREJSER 1882-1903
Nu stod Fader rustet til at begynde paa den Gerning, som
gradvis skulde gøre ham til en kendt og skattet Arkitekt. Han
deltog i 2 store Konkurrencer — Kunstmuseet 1885 og Christi
ansborg 1887—88. I begge Konkurrencer fik han Præmie og i
Christiansborg-Konkurrencen blev han udtaget til at deltage i
en snævrere Konkurrence, hvor hans Projekt stod som Nr. 2.
Mange syntes, at hans Projekt var bedst, men han havde placeret
Rigsdagen i 2 lavere Forbygninger, medens selve Kongeslottet
rejste sig højt derover, og det passede ikke den danske Rigsdag,
og det var nok den væsentligste Grund til, at man ikke vilde give
hans Forslag Fortrinet fremfor Meldahls & Albert Jensens37, der
blev tilkendt en højere Præmie. Ingen af Projekterne blev dog
antaget til Udførelse, og hele Sagen blev henlagt og først optaget
igen, da Thorvald Jørgensen38 sejrede i Konkurrencen i Aaret
1905.
At opregne alle de Arbejder, Fader gennem Aarene har udført,
vilde næppe interessere Læserne. De Læsere, der har speciel arki
tekturhistorisk Interesse for sligt, maa jeg henvise til Kunstaka
demiets Bibliotek (Studiearkivet), hvor der findes en komplet
Fortegnelse over alle Faders Arbejder. Her skal i det følgende
kun omtales de Arbejder, som er nogenlunde kendte, eller hvortil
Fader selv har knyttet Erindringer om Mennesker og Forhold.
I 1889 restaurerede han Holstenhus og byggede samme Aar efter
Herholdts39 Skitser Kapellet paa Storehedinge Kirkegaard. Det
daglige Tilsyn blev sidstnævnte Sted udført af Ulrik Piesner40.
„Fra jeg lærte ham at kende, har jeg holdt meget af ham; thi
foruden at han er en rigtig Arkitekt, er han tillige et fortræffeligt
Menneske; altid siger han sin Mening lige ud, og der er ikke Svig
i ham.“
I 1889 fik Fader Understøttelse til en Rejse til Paris og rejste
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sammen med Moder, Martin Nyrop og dennes Hustru. Der var
Verdensudstilling i Paris i 1889, som de ogsaa besaa, og Hjem
turen gik over Belgien og Holland.
I 1891 rejste Fader med Akademistipendium i Selskab med
Mørk-Hansen41 og Emil Jørgensen42 til Norditalien og Florens
fra 27. August til 7. November og hjembragte ogsaa fra denne
Rejse en Mængde Tegninger.
I 1892—93 byggede Fader Provinsarkivet — nu Landsarkivet
— i Odense, og han dvæler i sine Erindringer med særlig Glæde
ved dette Arbejde, der — sammen med Andreaskirken — efter
hans Udsagn er de eneste 2 Bygninger, hvor han har været fri for
Indblandinger fra Bygherrens Side ved Projekteringen. Han siger
herom: „Hvad der især gør Udøvelsen af Arkitektur saa vanske
lig i mange Tilfælde, er Bygherrens forunderlige Mangel paa Forstaaelse, thi medens det aldrig vilde falde Bestilleren af et Kunst
værk hos en Billedhugger ind at sige: den Arm vil jeg have i
den Stilling, og det Ben skal staa saaledes, idet han vilde vide,
at paa den Maade laver man ikke et Kunstværk, maa vi Arkitek
ter ofte finde os i den smaaligste Indblanding fra Bygherrens Side
i vort Arbejde, idet han gerne har sat sig et eller andet i Hovedet,
som skal gennemføres, om man saa nok saa meget protesterer
derimod. Jeg har kun bygget 2 Huse, hvor jeg har været fri for
Indblandinger af denne Art og derfor selv staar til Ansvar for
Resultatet, nemlig Arkivet i Odense og Andreaskirken. Hvad jeg
ellers har bygget, er Kompromisarkitektur." Jeg maa dog hertil
bemærke, at disse Ord vist maa være skrevet i en noget bitter
Stund, thi jeg har det Indtryk, at Fader dog adskillige Gange
fik det frem i Bygningerne, som han tilstræbte.
Der blev bygget 3 Arkiver omtrent paa samme Tid, først
Arkivet i Viborg, som Hack Kampmann43 opførte, saa Arkivet
i Odense og endelig Arkivet i København, som Martin Nyrop
var Mester for. De 3 Arkitekter fik disse gode Arbejder over
draget i indbyrdes Konkurrence. Rigsarkivar A. D. Jørgensen gav
Programmet og opgav Fader sine bestemte Krav om Hyldelæng
der o. 1. og forlangte samme Hovedordning som i Viborg-Arkivet
og at Facaderne skulde udsmykkes med By- og Herredsvaaben,
men iøvrigt gav han fuldstændig frie Hænder. Han sagde ogsaa,
hvorfor han gjorde dette, nemlig for at Arkitekten ikke bagefter
skulde kunne sige, at det skyldtes Indblanding fra Rigsarkivarens
Side, hvis Resultatet blev daarligt.
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Arkivet i Odense. Fot. efter Originaltegning af Martin Borch.

Monument for Hedeselskabet i Plantagen »Dalgas«. 1892.

For Arkivet fik Fader tilkendt Akademiets Aarsmedaille.
At Viborg-Arkivet allerede var bygget, kan man jo nok se
paa Odense-Arkivet, hvis Hoveddispositioner og hele Karakter
bærer umiskendelige Tegn paa Paavirkning af Kampmanns Værk,
men i Detaillerne er Faders Arkiv alligevel selvstændigt nok og
efter min Mening med et Præg af mere Blidhed og Ynde, medens
Kampmanns er stærkere og dristigere. Som Kvinde og Mand staar
de 2 Arkiver for mig og repræsenterer — sammen med nogle af
Storcks Arbejder — det bedste fra den Periode, hvor danske og
norditalienske Motiver søgtes sammensmeltede til en Helhed.
Nyrops Arkiv ligner ikke de andres, har mere Alvor over sig, og
de Vanskeligheder, som Nyrop havde — her var nemlig „Ind
blandinger" nok, dog ikke fra Rigsarkivarens Side — har ligesom
sat deres Præg paa Huset.
Medens Fader i 1891 var i Florens, fik han Bestilling fra Hede
selskabets Bestyrelse paa en „Varde" til Minde om Selskabets
25-aarige Bestaaen, som skulde opstilles i Plantagen „Dalgas"
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mellem Viborg og Skive. Det blev et ejendommeligt Monument
af en egen stærk Virkning, kun kendt af faa paa Grund af den
afsides Beliggenhed. „Da Stedet for Opstillingen skulde bestem
mes, var Dalgas nærværende, og jeg beundrede i højeste Grad
hans Utrættelighed, han foer omkring med Kæden og Landmaalerstokkene, som om han var 20 Aar, og medens jeg var
aldeles udaset, da vi var færdige, kunde jeg ikke spore nogen
Træthed hos ham, og dertil var han livlig og morsom.“
I Køge byggede Fader i 1892 en Kommuneskole og senere
Vandtaarn, Sygehus og Ligkapel paa Kirkegaarden og fik tillige
Arbejdet ved Istandsættelsen af den dejlige store Kirke, som var
et interessant Arbejde, hvori Fader lagde al sin Kærlighed til
ældre dansk Kirkearkitektur. I 1896 kom der et Tilbud til Fader
om i Samarbejde med en anden Arkitekt at lave en ny Regens.
Det var Bankdirektør Heide, som havde faaet den Idé, at han
vilde levere Staten en ny Regens, som skulde ligge paa nogle
Grunde i Studiestræde, mod at faa overladt den gamle Regens,
paa hvis Grund der skulde ligge en moderne Forretningsejen
dom. Der var allerede forhandlet med Konsistorium underhaan—
den om Sagen, og Konsistorium havde — saavidt jeg forstaar —
ikke stillet sig afvisende overfor Tanken. Men Heide var her
kommet til den Rette: Fader takkede ham for Henvendelsen men
erklærede, at han agtede at gøre alt for at forhindre Planen og
vilde paakalde Offentlighedens Hjælp gennem Dagspressen, om
ikke andet kunde hjælpe. Heide mente, at Fader var en Fantast,
og at der ikke var een eneste Arkitekt, som vilde være af samme
Mening, men det endte dog med, at han vilde frafalde Sagen, hvis
Martin Nyrop, paa hvis Dom han satte særlig Pris, vilde være
enig med Fader. Den 30. April 1896 mødtes de hos Nyrop, der
— naturligvis — ganske delte Faders Syn paa Regensens Værdi,
og saa frafaldt Heide at gaa videre med Sagen. Lidet anede Fader
dengang, at han senere skulde være med til at give Regensen den
„Foryngelseskur", som Buegangen og Moderniseringen af For
holdene indendørs var, og som forhaabentlig gør, at den vil staa
nogle Aarhundreder endnu.Fader var ganske klar over, at Tabet
i arkitektonisk Henseende ikke var det afgørende, men det var
hans historiske Sans, som oprørtes ved Tanken om, at alle de
Minder, som knytter sig til den røde Gaard, skulde tilintetgøres
for lumpen Vindings Skyld.
En Del Arbejder fra disse Aar skal korteligt omtales, for at
14*
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vise, hvor beskæftiget Fader var: Gaardbogaard for Etatsraad
Jørgen Larsen, Præstegaarden i Ølstykke, Højbroplads Nr. 5 for
Grosserer Borgen, Skovkirken ved Nordskoven i Horns Herred,
Skolen i Hørsholm, en Del Avlsbygninger under GI. Køgegaard,
Viskum og Nysø, Herregaardene Erholms og Espes Ombygning,
og „Det danske Selskab“s Skole for Dr. Starcke paa Forchham
mersvej i København; Højbroplads Nr. 5 er opført i nederlandsk
Renæssance, og man kan se paa Huset, hvor fortrolig Fader var
med at arbejde i denne Stil gennem sit Opmaalingsarbejde paa
Kronborg. løvrigt er de nævnte Bygninger af højst forskellig
Karakter, men Tiden var jo saadan: man arbejdede i historiske
Stilarter, valgte til vedkommende Bygningsværk den Stilart, som
forekom bedst egnet og mest karakteristisk for Formaalet, og alle
Detailler rettede sig efter dette Valg. Det var „Eklekticismen" i
Renkultur. Fader og Nyrop disputerede engang om dette Begreb;
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Fader havde kaldt Nyrop „Eklektiker", fordi han i samme Byg
ning anvendte Motiver hentet fra mange forskellige Stilperioder,
Nyrop hævdede, at Fader ligesaa godt var Eklektiker, fordi han
snart byggede med een, snart med en anden Stilperiodes Motiver.
De blev ikke enige om Forstaaelsen af Begrebet Eklektiker, men
begge havde vel nok Ret paa deres Vis, da man bruger Beteg
nelsen for begge Metoder i Flæng.
I 1895 rejste Fader til Nord-Norge for at bese de Ankerske
Marmorbrud, da der var Tale om, at Landmandsbanken vilde
financiere Købet af dem, og et Aktieselskab vilde overtage Impor
ten og Forarbejdningen af norsk Marmor; Fader skulde bygge
Selskabets Fabrik i Frihavnen, hvad han da ogsaa gjorde i 1896.
Rejsen foretoges sammen med Geologen, Professor Rørdam,
Stenhuggermester Rudolf Nielsen og Ingeniør W. Konow, og i
det tidlige Foraar sejlede de fra Trondhjem til Saltenfjord langs
de sneklædte Bjerge, som Fader ivrigt malede Akvareller af, saa
at han kom hjem med en Mængde Billeder. Oplevelserne var
mange og fornøjelige, Faders Forsøg paa at staa paa Ski — den
eneste Maade at komme af sted paa deroppe —var dog ikke nogen
afgjort Succes. Han vandt sig en Ven for Livet i Konow og havde
gennem Aarene mange glade Timer sammen med denne. Samme
Aar (1895) var han i London og Paris for at undersøge Anven
delsen af Marmoret i Bygninger der.

En særlig Omtale maa her ske af Faders Lærervirksomhed i
Akademiets Arkitekturskole, hvor han i 2 sammenhængende
Perioder, fra 1893—99, var Assistent under Professor Hans J.
Holm. Jeg har hørt adskillige omtale hans Lærergerning med den
største Taknemmelighed og har ogsaa det Indtryk, at Fader selv
var meget glad ved at være i Kontakt med Ungdommen og blive
paavirket af dens friske Syn paa saa mange Forhold; jeg tilskri
ver denne Paavirkning adskilligt i Faders senere Produktion og
hans Stilling til Problemerne. Fader beklager, at hans Kundskaber
var saa mangelfulde, fordi han gjorde den Erfaring, at Elevernes
Kundskabstørst var umættelig, og han fyldte i dem alt, hvad han
formaaede. Han mærkede, at det, Eleverne især savnede, var
de store Overblik over Udviklingen; Forelæsningerne havde den
Fejl at gaa for meget i Detailler, og dem kunde Eleverne ikke for273

døje, naar de manglede Forudsætningerne, nemlig en grundig
Viden om Hovedlinierne i Arkitekturens Udvikling. Han græm
mede sig over den Uvidenhed, Elevernes store Flertal udviste om
Arkitekturhistorien i Almindelighed, og bebrejdede Skolen, at
den ikke paa et tidligere Tidspunkt havde bødet derpaa. Da Fader
omsider mærkede, at Professor Hans J. Holm gerne saa Assistent
pladsen beklædt med yngre Folk, som lige kom hjem fra Studie
rejserne og derfor var rigtig fyldt med Kunst, og da Fader ikke
kunde samstemme med ham i forskellige, af ham hævdede, Synsmaader for Ledelsen af Undervisningen, trak Fader sig tilbage i
1899. „Han var en elsket Lærer,“ sagde — med stærkt Eftertryk
paa det spærrede Ord — en af hans gamle Elever til mig ved
Faders Begravelse. Et andet Bevis paa, at hans Lærergerning
mindedes med Glæde, var den Henvendelse, der et Par Aar efter
skete til ham fra en Kreds af Elever, som var meget misfornøjede
med Undervisningen og tænkte paa at danne en fri Arkitektur
skole. Han var ikke uvillig dertil, men mente af gode Grunde,
at Ledelsen af en saadan Skole ikke kunde eller burde hvile paa
een enkelt Mands Skuldre, og han stillede som Betingelse, at
Piesner, om hvem han havde meget høje Tanker, skulde paatage
sig en Del af Ledelsen. Piesner vilde — eller turde — ikke paa
tage sig dette Arbejde, og dermed faldt Sagen. Hvad en saadan
fri Arkitekturskole vilde have betydet for Udviklingen af Byg
ningskunsten i Danmark, er slet ikke til at overse. Den vilde i
hvert Fald have fremskyndet den Udvikling der nu fandt Sted
mere spredt og individuelt, og som snart rev over Ende Resterne
af den med udenlandske Stilmotiver overbroderede Arkitektur,
og med Piesner og Fader som Lærere vilde Skolen sikkert have
fremkaldt en robust, detaillefattig men kernesund og af gamle
danske Forbilleder paavirket Bygningskunst, der rimeligvis mere
direkte havde ført over i den nuværende, end Tilfældet blev. Nu
foretog man som bekendt forskellige „Opkog“ af Empire og C. F.
Hansen, inden man fandt sig til Rette i den rene detailleløse Arki
tektur, der nu for Tiden hersker suverænt. Desværre vedvarede
dette gode Forhold mellem Fader og de mere fremskridtsvenlige
blandt de Unge ikke ubrudt lige til hans sidste Aar — i Bunden
bevarede begge Parter dog en vis Sympati for hinanden — men
hele den usalige Strid om Frue Kirkes Spir affødte en Bitterhed,
som gik Fader meget nær, og som det tit gaar under slige Stridig
heder blev han drevet ud i et mere yderliggaaende Standpunkt,
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end egentlig tilsigtet af ham selv og svarende til hans Opfattelse.
Den internationale Arkitektur, som den nu udformer sig, kunde
han i sin Alderdom slet ikke se noget godt i; men jeg er vis paa,
at hvis han havde bevaret Kontakten med den dygtige yngre
Arkitektgruppe, der bl. a. senere dannede Grundstammen i den
frie Arkitektforening, havde hans Syn paa Nutidens Arkitektur
været anderledes. I Virkeligheden havde han — trods sin stadige
Brug af de historiske Stilarter — saa megen Forstaaelse af, hvad
der er det afgørende i god Bygningskunst, at han kunde have
fulgt Udviklingen med Sympati, i hvert Fald indtil et vist Punkt.
Men den absolutte Mangel paa Sansen for de gode Hovedfor-
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hold, som præger meget af den nyeste Arkitektur, vilde sikkert
altid have frastødt ham.
I 1897 blev Fader indbudt til Konkurrence om en ny Kirke i
Nørrevoldkvarteret sammen med Axel Berg og Ludvig Clau
sen44. Han gav sig med Glæde til Arbejdet, men det var en
vanskelig Grund at bygge paa, og efter flere forgæves Forsøg
tænkte han paa helt at opgive det. Moder opmuntrede ham dog
til at fortsætte — og hun raadede ham til at forsøge at give Kir
ken romansk Karakter — og efter en lille Rejse tog han fat med
friske Kræfter, og saa en Dag fandt han Løsningen — Set.
Andreaskirken. Hans Projekt blev antaget, og Axel Berg skrev
et kønt Brev til ham med mange venlige og anerkendende Ord;
han var en Gentleman og en god Ven, og det var han under alle
Forhold.
Fader arbejdede meget med dette Værk; i de første Skitser
var antydet en hel Del Detailler, men da Tegningerne kom op i
større Maal, tog Fader en Dag resolut den Beslutning at radere
næsten dem alle bort og gav Kirken en kraftigere Karakter end
fra først af tænkt. Hertil bidrog ogsaa, at han fik gennemført, at
Murværket blev af Munkesten, hvori jo alle Former bliver kraf
tigere og mere usammensatte. Den store Lock-out, som i Forbin
delse med streng Vinter standsede Arbejdet omtrent hele Aaret
1899, gav ham ogsaa god Tid til at gennemarbejde det hele, da
Arbejdet varede fra Juli 1898 til Indvielsen den 3. Marts 1901. Det
betyder jo saa uendelig meget for en Arkitekt, om der levnes ham
Tid til en virkelig Fordybelse i Arbejdet — det er i vor Tid des
værre sjældent Tilfældet. Som Kirken nu staar, er den sikkert
Faders bedste Arbejde og er anerkendt af alle som et sjældent
godt Bygningsværk. Han fik Aarsmedaillen for 2. Gang for dette
Arbejde og var dermed Medlem af Akademiet. I talrige Artikler
er Kirken omtalt med megen Anerkendelse.
Arkitekt Rafn45 har i en af disse Artikler træffende bemærket,
at Fader havde indlevet sig saaledes i dansk-romansk Kirkearki
tektur, at han komponerede ganske frit i denne Stilart, som om
det var Tidens Stil. Derfor er hans Anvendelse af de romanske
Former saa personlig og utvungen.
I Efteraaret 1900 deltog Fader i en indbudt Konkurrence om
en Nybygning for Privatbanken. Axel Bergs Projekt blev det
foretrukne, men alle, der saa de udstillede Projekter, og alle
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Andreaskirken. Plan af Gulvet. Fot. efter Originaltegning.
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Andreaskirken. Side mod Kommunehospitalet. Fot. efter Originaltegnng.

Artikler derom i Dagspressen udtalte Sorg over, at Faders Pro
jekt ikke blev antaget. Der var noget umiddelbart indtagende og
stemningsfuldt over hans Projekt, der med Anvendelse af gamle
danske Herregaardsmotiver og med en Række Gavle, der min
dede om de „6 Søstre" (det gamle Gavlhus, der maatte nedrives
for at skaffe Plads for Bankens Nybygning), talte sit stærke
Sprog til Beskueren og begejstrede i lige Grad Fag- som Læg
folk. Resultatet var en Skuffelse for Fader — han kunde godt

Andreaskirken. Langsnit. Fot. efter Originaltegning.
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selv se, at han igen her havde udført noget virkeligt godt —
men han havde meget andet Arbejde mellem Hænderne, og det
glædede ham paa den anden Side for Axel Berg, at denne fik
Lejlighed til at udføre et stort og monumentalt Bygningsværk.
Omtrent paa samme Tid byggede Fader Svaneapoteket i Ros
kilde og havde her en udmærket Bygherre, Apoteker Petersen,
der var stærkt kunstinteresseret og med Glæde gik ind paa
Faders Ideer. Den lille Ejendom paa Hjørnet af Nørregade og
Skindergade for Boghandler Hans Frandsen blev færdig i 1900;
Fader havde her forsøgt at lave et stilfærdigt Empirehus af Hen
syn til Omgivelserne. Som disse nu er bievne, kan man jo nok
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Brattingsborg. Vadstrupgaard.

sige, at Forsøget var uden Resultat, da den senere Bebyggelse paa
Gammel Torv blev i højeste Grad uensartet. Endelig vandt Fader
1. Præmie samme Aar i Konkurrencen om en Bygning for For
sikringsselskabet „Danmark", et Hus, der ligesom falder udenfor,
hvad Fader ellers har lavet, idet det er opført i gennemført Rococcostil. Det er smukt i Forholdene og med nydelige Enkeltheder.
Der var desværre ikke Raad til at opføre det i Natursten, og den
støbte Sten virker tungt i Farven, hvad Fader var meget ked af.
Det blev færdigt i 1903.
Paa Gisselfeld blev Fader Arkitekt i 1901 efter Nyrop, som
dengang paa Grund af megen Travlhed med Raadhuset maatte
frasige sig Arbejdet, og her fandt han i Lensgreve DanneskjoldSamsøe en ivrig og forstaaende Bygherre, som i Aarenes Løb stil-

Gammeltorv, set mod Nørregade. I Midten Ejendommen Nørregade 2.
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lede ham en Mængde Opgaver: Forstbygninger, Avlsgaarde, Hus
mandshuse, Ridehus, Porttaarne og — efter at Greven havde sør
get for gode Boliger for sine Folk — endelig en meget omfattende
Ombygning af selve Gisselfeld, thi denne Forbedring af Grevens
Boligforhold burde efter hans egen Udtalelse vente til sidst. Ogsaa paa Brattingsborg blev foretaget en stor Ombygning. Tilsidst
blev Grevens Ejendom i København, Amaliegade Nr. 5, ombyg
get, og en stor Tilbygning i Gaarden blev foretaget. Grev Danne
skjold var en grand seigneur i alle Forhold og enestaaende som
Bygherre. Der bestod et varmt Venskabsforhold mellem ham og
Fader. Disse Arbejder strakte sig over Aarene 1901 —1914.
Endnu een stor Konkurrence skulde Fader deltage i, nemlig
om en Tilbygning til Ny-Carlsberg Glyptotek, hvor Kampmann,
Clemmensen og Fader konkurrerede. Som bekendt blev Kampmanns Arbejde antaget. Faders Projekt er gengivet i „Architek-

Taarn ved Gisselfeld.
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Regensen. Buegangen, set fra Kannikestræde.

ten“, Aargang 3, Side 98; hans Forslag var nærmest bygget over
iransk Empirestil og vilde nok være bleven en større Kontrast
til Dahlerups gamle Glyptotek end Kampmanns Bygning, som
jo danner en behagelig sober Baggrund for den meget urolige
Dahlerupske Bygning mod Dantes Plads.
Efter det mislykkede Attentat paa Regensen i 1896, som er
omtalt foran, varede det kun nogle faa Aar, inden man fra For
skønnelsesforeningens Side tog Spørgsmaalet om en Forbedring
af Trafikforholdene ved Rundetaarn op til Drøftelse. Fader havde
allerede for Foreningen tegnet de 2 dekorative Lygteholdere, der
blev opsat for at belyse den smalle Gade udfor Regensen, og nu
fremkom Fader efter Opfordring fra Foreningen med et Forslag
til en Buegang under Regensen. Anton Rosen46 havde da allerede
fremsat sit sensationelle Forslag om at flytte Rundetaarn. Paa
samme Tid modnedes Tanken om en Modernisering af Regensens Indre, som var i højeste Grad paakrævet, og Universitetet
erhvervede den Nabogrund, hvor Trinitatis Præstegaard laa, for
at man her kunde faa opført en fjerde Fløj til Regensen med sup284

pierende Plads, naar man reducerede Værelsernes Antal og Be
lægning i de ældre Fløje af Hensyn til en Forbedring af Stu
denternes Boligforhold. Buegangen blev inddraget under disse
Byggeplaner, og Fader kom da til at lede hele det store Arbejde,
som var ham til megen Glæde og Ære. Den gode Løsning af
Buegangs-Problemet kunde kun faa have gjortjham efter, og man
mærker ikke i Løsningen de Vanskeligheder, der maatte over
vindes. Dette Arbejde blev færdigt i 1908.

Under al denne Travlhed fik Fader Tid til en 4 Maaneders
Italiensrejse i 1901 med Hustru og Søn; hans Tegneevne var
usvækket, og han tegnede og malede, naar Lejlighed gaves, og
jeg søgte efter bedste Evne at følge ham, men savnede naturlig
vis ganske Haandelaget som nybagt Student. Men hans Glæde
og Begejstring over det elskede Italien og dets Bygningsværker
delte jeg i fuldeste Maal.

1903-1923
Efter Etatsraad Vilh. Petersens47 Død i 1903 blev Fader ud
nævnt til Kgl. Bygningsinspektør og havde denne Stilling i 20
Aar. Hans Embeds- og Tilsynsomraade omfattede Statens Byg
ninger paa Sjælland Syd for Kalundborgbanen og paa Bornholm,
og i København en hel Del Statsbygninger under Kultusministe
riet, Finansministeriet m. m. Hans private Arkitektvirksomhed
indskrænkedes derfor efterhaanden, og det var i denne Periode
omtrent udelukkende Statsbyggeri, han udførte. Han blev meget
benyttet og havde Sæde i mange Kommissioner, hvor Staten nød
godt af hans klare Omdømme og praktiske Sans.
At nævne alt, hvad han i denne Periode udførte, er uover
kommeligt, men et Uddrag giver et Begreb om Omfanget: Frue
Kirkes Restaurering, ny Fløj med Bogmagasin ved Universitets
biblioteket, Restaurering af Konsistoriebygningen og Kommuni
tetsbygningen mod Nørregade, ny Studiegaard i Studiestræde,
Forslag til ny Talescene Hj. af Tordenskjoldsgade og Kgs.
Nytorv, Postgodstoldbygning i Amaliegade, Studentergaarden
Tagensvej, Nationalbankens Om- og Tilbygning, Mønten ved
Amager Boulevard, Institut for teoretisk Fysik, flere Posthuse i
Provinsbyer, Istandsættelse af Universitetskirker, Modernisering
af samtlige Studenterkollegier i København, Ombygning af
15
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Kunstmuseet. Og samtidig med Bygningsinspektoratet fik han
endda det store Arbejde at bygge Rigshospitalet. Intet Under,
at disse Aar sled stærkt paa Faders Kræfter, og at han, da han
i 1923 tog sin Afsked som Bygningsinspektør, var en træt Mand.
Men han var jo ogsaa 71 Aar og havde i sin omfattende Virk
somhed aldrig sparet sig selv. Stillingen som Bygningsinspektør
fører en Masse Kontorarbejde med sig, et Utal af Konferencer
og Møder i Ministerierne samt Udarbejdelse af mange Projekter,
som langtfra alle bliver til Virkelighed, og for en udøvende Arki
tekt, som gerne selv vil præge de Arbejder, der udføres, er det
vanskeligt at skaffe sig den fornødne Tid til Fordybelse i Op
gaverne. Det mærkes da ogsaa paa Faders senere Arbejder, at
han til en vis Grad har maattet overlade mere til sine Medarbej
dere end tidligere.
Allerede i Aaret 1900 henvendte Professor Knud Faber sig til
Fader med Anmodning om at lave et Skitseprojekt til Rigshospi-
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talet. Forud herfor havde Lægerne haft Arkitekt Friedrichsen til
Hjælp ved Projekteringen igennem en Aarrække, men fra begge
Sider var man saa at sige kørt fast og kunde ikke blive enige om
en god Løsning. Der skulde nu i Hast laves et nyt Forslag, og
paa 4 Ark Papir blev saa fremstillet et ret løst Skitseforslag og
Overslag, som gik til Finansudvalget, hvor det imidlertid blev
begravet. Professor Faber arbejdede dog ihærdigt for at faa
Sagen fremmet, og I. C. Christensen forelagde den saa i Rigs
dagssamlingen 1902—03 og fik den gennemført paa det forelig
gende „overmaade spinkle" Grundlag. Det varede 2 Aar derefter,
inden Arbejdet kunde komme i Gang, fordi Kommunen modsatte
sig Hospitalets Kloakers Tilslutning til det kommunale Lednings
net, men i 1905 afgjordes Sagen ved et Magtbud af Minister
Alberti. Fra 1905 til 1910 foretoges saa det store Byggearbejde,
og den 3. September 1910 blev Hospitalet taget i Brug. For dette
Arbejde fik Fader Fortjenstmedaillen i Guld.
Da det var Knud Faber, som havde været den drivende Kraft
ved Forslagets Gennemførelse, var det meningsløst, at det ikke
blev ham, der fik Sæde i Byggekomiteen, men da han afløstes
som Dekan i Fakultetet af Professor Chr. Gram, blev det denne,
der kom ind i Komiteen, og skønt Samarbejdet med Gram var
særdeles tilfredsstillende, savnede Fader dog meget ikke at have
Fabers Støtte. „Ved de Forhandlinger, jeg havde med ham under
Udarbejdelsen, var det en Fornøjelse at bemærke den Klarhed,
hvormed han — uden Vaklen — fremlagde Fordringerne ved hver
Bygning og Gangen for Arbejdet deri, saa jeg, der var ganske bar
for Viden om disse Ting, hurtigt fik et godt Grundlag at arbejde
paa. Der kunde vel ofte være Divergenser mellem os og Smaagnaveri, men det jævnedes hurtigt, da vi fra begge Sider var klare
over, at vort Maal kun var at naa det bedst mulige Resultat." Det
var et Held for Fader, at omtalte Forsinkelse paa 2 Aar i Anled
ning af Afløbsspørgsmaalet indtraf, fordi disse Aar kunde be
nyttes til i Ro at udarbejde Tegningerne, saa at man i 1905, da
Arbejdet i Marken kom i Gang, havde gennemarbejdet det hele.
Der opførtes en Tegnestue paa Fælleden, med Kontorer og Tegne
stuer baade for Arkitekter og Ingeniører, og her blev i Aarene
1903—10 arbejdet intensivt af den store Stab af Medarbejdere, ca.
10 yngre Arkitekter, blandt hvilke min Fætter Kristoffer Vanning,
G. Laage, Vilh. Clausen, Svend Sinding og Otto Langballe kan
nævnes. Ingeniørarbejdet lededes af O. K. Nobel og Svend Koch
15*
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Athenernes Skatkammer i Delfi. Akvarel af Martin Borch.

med Ingeniør Krogboe som Konduktør. Varming var Faders nær
meste Medarbejder og Leder af Tegnestuen. Foruden hele denne
Stab havde Fader Tegnestuer og Kontorer ved sin Bolig Aaboulevard 38, hvorfra Bygningsinspektoratet lededes. Her havde han
bl. a. sin meget skattede Assistent Carl Munch, der begyndte hos
ham som ung Mand i 1898 ved Andreaskirken og blev fast Kon
duktør i Bygningsinspektoratet, Egil Fischer, H. Ewers, Soiling,
C. C. Hansen o. fl. Fra disse Aar erindrer alle Faders „gamle
Svende“ de aarlige Skovture, der var Heldagsudflugter med rigt
Program, og som var uhyre fornøjelige. Til Dragør, til Køge og
Vallø, til Gisselfeld, til Frederiksborg for at nævne enkelte Steder,
drog den store Flok pr. Tog og Vogne, og ved Middagen veks
lede Taler og Sange, og Stemningen var høj.
I 1909, da jeg havde faaet Afgangsbevis fra Akademiet, rejste
mine Forældre og jeg til Grækenland og Konstantinopel, og for
Fader var det en stor Glæde endelig at møde den græske Kunst
lyslevende under Hellas Sol. Han malede mange gode Akvareller
og var ret i sit Es. Ved Hjemkomsten fra denne Rejse holdt han
paa Akademiet et Par Forelæsninger om Rejsen og fortalte liv
ligt og fængslende om sine Iagttagelser og Oplevelser. Dengang
var der jo endnu ikke saa mange, der rejste ad de Veje, og Kon
stantinopel med de skønne Moskeer var lidet kendt.
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Frue Kirkes Restaurering i Aaret 1903 omfattede dels en ind
vendig Istandsættelse af Kirkerummet, hvor Fader benyttede Lej
ligheden til at fjerne de malede Striber (Kannelurer) paa Søjlerne,
og i Kasetterne i Loftshvælvingen erstattedes paamalede Stjerner
med Stjernefigurer, der blev skaaret ud i Kasettebunden og for
gyldte. Bunden bag Christusskikkelsen, som var i en brunsort
Farve, blev malet lysere rød, men iovrigt rørte han ikke ved In
teriørets Farver, der stammede fra en tidligere Restaurering under
Professor Chr. Hansen48.
Fader blev i den Polemik, der senere opstod angaaende Frue
Kirkes Spir, og som nedenfor skal omtales, beskyldt for, at det
var ham, der havde ødelagt Kirkens Indre ved at paaføre de blaa
og røde Farver i Gesimsen og Baandet mellem Gallerierne, og
det endda af Arkitekter, der burde vide bedre Besked, hvilket
han med nogen Malice konstaterede. Ved Faders Restaurering
blev endvidere de 2 Sideindgange nærmest Taarnet indrettede og
Trappeforholdene ved Forhallen noget ændrede.
I 1905 skulde Fader undersøge Højerup Kirke med Henblik
paa dens truede Stilling ved Kanten af Stevns Klint, og han fore
slog at støbe et Par svære Betonpiller for at understøtte Klintens
Udhæng og at lægge en Stenbarre i Havstokken for at bryde
Bølgeslaget. En Komité, nedsat af Ministeriet, med Jacob Scavenius, Vejinspektør Winkel, Geologen Professor Ussing, Provst
Oxen samt Fader som Medlemmer, holdt Møde paa Stedet, og
efter at Faders Forslag var fremsat, ytrede Scavenius, at da jo alle
Nedstyrtninger skete efter en lodret Linie, var der ingen Fare for
Kirken, hvorefter man eenstemmigt forkastede Faders Forslag. Da
Fader var sikker paa, at en Nedstyrtning vilde rive Jord med sig
indefter, ærgrede det ham, at Komiteen uden Kritik rettede sig
efter Scavenius, og det var ham kun en Bekræftelse paa, at han
havde Ret, da et Skred Syd for Kirken senere tog Jord med sig
ca. 10 Meter ind i Landet, hvorefter Kirken blev lukket og en ny
opført. 8 Dage før det Skred, der tog Koret af Kirken med sig,
havde Fader Besøg af Ingeniør A. Kring, der med en Kollega
havde sat sig i Bevægelse for at faa gennemført Faders Forslag,
men de kom altsaa for sent.
I 1910 rejste Fader sammen med Dr. Mantzius til Berlin for at
bese en Teaterudstilling og studere moderne Teaterindretninger,
da Ministeriet havde anmodet om et Skitseforslag til en ny Talescene. Der blev udført 2 Forslag, et paa Grunden, hvor Brønnums
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Café ligger, og senere et, hvor Teatrets Magasinbygning ligger.
Paa dette Tidspunkt var Arkitekt Bunch allerede i Gang med lig
nende Projekter, og Ministeren (Keiser-Nielsen) opfordrede nu
Fader til at samarbejde med Bunch om Talescenen i Haab om
derigennem dels at kunne gennemføre Arbejdet, dels at skaffe
Bunch en Del deraf med Faders Navn som Garanti overfor Of
fentligheden. Fader afslog denne Opfordring og undskyldte sig
med, at han var overbebyrdet med Arbejde, hvilket Ministeren
ikke var glad over. Han udtalte, at det nu var Faders Skyld, at
denne Sag ikke blev ordnet. Senere blev Fader tilforordnet Kom
missionen for Talescenen og Det kgl. Teaters Ombygning (sam
men med Generalkonsul Joh. Hansen, Teaterchef Brockenhuus
Schack, Folketingsmand,Mølleribestyrer Hansen, Folketingsmand
Søgaard, Ingeniør Svend Koch m. fl.), hvoraf de 3 førstnævnte
var Bunch-begejstrede, men trods Modstand blev det dog efter
Faders Forslag vedtaget af Ministeriet at tilbyde Arkitekt Holger
Jacobsen et Samarbejde med Bunch. Dette Samarbejde viste sig
hurtigt ugennemførligt, og Bunch gled saa ud, og Holger Jacob
sen — hvem Fader efter hans Arbejder vurderede højt som
Kunstner — fik Arbejdet overdraget alene. Den Udformning,
„Stærekassen" fik, var dog meget imod hans Ønske. I en anden
Kommission — til Udarbejdelse af en ny Fundats for Kunstaka
demiet — gjorde Fader et stort og forgæves Arbejde for at refor
mere Akademiets Undervisning og Sammensætning. Der var i
Kommissionen en stærk Opposition mod det bestaaende, men
— som Kunstnere nu engang er — de kunde ikke finde sammen
og manøvrere paa samme Linie, og til Gengæld var Formanden
(Weis)49 en ypperlig Taktiker, der var stærkt stemt for saa lidt
Reformeren som mulig (med Undtagelse af Forslaget om Ansæt
telse af en Administrator!), og heri støttedes han af dem, som
Fader kaldte „det Karl Madsen’ske Parti". Hans Ledelse af Kom
missionsforhandlingerne resulterede da ogsaa i, at der intet godt
kom ud deraf. „Jeg betragter Kommissionens Arbejde som en
Forringelse af det tidligere bestaaende og deler med mange den
Mening, at det vilde være heldigt at nedlægge Akademiet, der
mellem kunstforstandige har tabt al Betydning. For dem var
Resultatet en Skuffelse, og en — ganske vist meget mindre —
Skuffelse blev det, at Minister Appel glemte sit Løfte om at ville
festligholde Komiteens Arbejde med en Festmiddag."
Derimod noterer Fader, at Sparekommissionen af 1922, hvoraf
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han ogsaa var Medlem, og som „ikke var morsom", afsluttedes
med en — ovenikøbet flot — Middag. Ogsaa om Kultusministe
riets Fejlgreb med Hensyn til Fastsættelse af anstændige Afløs
ningssummer for Kirker, naar disse overgaar til Selveje og om
andre Fejlgreb ved Salg af Præstegaardsjord og ved Mangel paa
Sans for de gamle Præstegaardes Bevaring skriver Fader mange
bitre Ord.
Een Ting omtaler han ikke, men jeg ved, at det ogsaa ærgrede
ham, at Ministeriet forpassede den gunstige Lejlighed til at kunne
bevare Metropolitanskolen paa dens gamle Plads, da der udefra
blev tilbudt en ret betydelig Sum til Køb af Nabogrundene, og
da K. F. U. K. tilbød at afstaa sin nykøbte Grund for, hvad For
eningen selv havde givet derfor. — Men trods disse forskellige
Skuffelser, som jo uundgaaeligt rammer en Mand med friskt Ini
tiativ og bestemte Meninger, var Fader glad ved sit Arbejde som
kgl. Bygningsinspektør.
Istandsættelser af Landsbykirker havde ganske særligt hans
Hjerte, og han nød de mange Ture ud i Sjælland (i Landauer
fra nærmeste Købstad!) til Universitetskirkerne og de andre
Kirker, naar hans Tilsyn krævedes. Han hvilede ud paa disse
Ture og nød Stilheden. Paa Turene til Bornholm var han fast
Gæst hos den udmærkede Skovrider Bramsen paa Rømersdal,
og de 2 spillede ivrigt Skak til langt ud paa Natten.
I Aarene 1914—16, inden Krigsvanskelighederne endnu havde
meldt sig, opførtes Studiegaarden i Studiestræde med Øvelses
sale og Bibliotheker for de Studerende. Fader stræbte i dette
Arbejde at fortsætte Kvarterets Karakter og i Gadebilledet ikke
at knuse Bispegaarden.

Nationalbankens Ombygning og Udvidelse var et stort Ar
bejde, som varede fra 1914 til 1917. Nationalbankdirektør Knudtzon, som Fader kendte bl. a. fra Bestyrelsen for Kysthospitalet
paa Refsnæs, hvor de begge havde Sæde, skaffede Fader dette
Arbejde, og Fader nærede megen Agtelse for denne udmærkede
Mand. Han døde desværre, inden Arbejdet blev færdigt, saa at
det Samarbejde, Fader havde glædet sig saa meget til, kun blev
kort. I den nye store Banksal fik Fader gennemført en Udsmyk
ning med Billeder paa Overvæggen hele Vejen rundt, og N. V.
Dorph50 udførte her en Række gode Billeder, tilpas rolige i
Farven og af betydelig dekorativ Virkning.
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I 1918 anmodede Ministeriet Fader om at deltage i det for
beredende Arbejde for Grundtvigskirkens Opførelse i en nedsat
Komité. Selve Placeringen havde Fader saavidt mig bekendt tid
ligere angivet51, idet han tilraadede Bispebjerg fremfor Christianshavns Vold, hvor P. V. Jensen-Klint52 først havde tænkt
sig Kirken liggende. I Komitémøderne maatte Fader tit korrigere
Klint for hans altfor luftige Optimisme med Hensyn til Over
slagsberegning og for hans mærkeligt upraktiske Forslag, hvad
der indbragte ham mange Bebrejdelser fra Klint. Fader var ogsaa
Skyld i, at man foreløbig nøjedes med at opføre Taarnet og at
indrette et Kirkerum i dette, da Fader paaviste, hvor betydelige
Udgifterne til hele Kirken vilde være i Forhold til, hvad Komi
teen havde til Raadighed. Fader følte i høj Grad, at han her havde
et Ansvar overfor Offentligheden og maatte vejlede Komiteen,
som — hvis de havde fulgt Klint uden Kritik — vilde have bragt
hele Sagen ud i et ubeskriveligt Uføre. Han tog de Skænd, han
fik af Klint, uden at de gjorde noget stærkere Indtryk paa ham,
fordi han betragtede Klint som en virkelig Kunstner, der burde
støttes, og som en ret upraktisk Mand, der burde vejledes.
Kommunitetsbygningens Istandsættelse (1919), hvorved der
indrettedes Køkken og Spisestue for de studerende, en stor Lærerraadssal, Udvalgs-, Rektor- og Kontorværelser, var et meget
stort Arbejde. Der blev udgravet Kælder under det meste af Byg
ningen, og en Masse store, gamle Grundsten maatte kløves og
med Besvær transporteres op, medens Bygningen ovenover afstivedes. Facaderne var før Istandsættelsen pudsede og oliemalede
men blev befriede for dette Lag og fremtraadte, som de havde
været i Frederik den 4des Tid, med afvekslende gule og røde
Murstensskifter, hvad der rejste 40 Arkitekter til Protest i en
Skrivelse til Konsistorium, fordi Enheden i Omgivelsernes Karak
ter blev forstyrret. Fader lod dog — som man kan bemærke —
Gavlen mod Frue Plads beholde sin graa Puds af Hensyn til
Universitetet og mente iøvrigt, at hans Restaurering ikke var saa
forfejlet, som de 40 ansaa den for, og heri gav Konsistorium ham
Medhold.
I de for Byggeriet saa vanskelige Aar 1919—22 opførte Fader
bl. a. en stor Hal for Toldgods ved Godsbanegaarden, Niels
Bohrs Institut paa Blegdamsvej og en Røntgenafdeling paa Rigs
hospitalet. Han fortæller om, hvor besværligt det var at skaffe
Materialer frem, og hvor umedgørlige Haandværkerne var, der
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tjente saa store Penge, at de følte sig som Samfundets Herrer
og ikke taalte den mindste Kritik af deres Arbejde.
I Professor Bohr lærte han det beskedneste og elskeligste
Menneske at kende; „naar han kom op til mig for at drøfte en
Ændring i Planerne, gjorde han mange Undskyldninger for
den Ulejlighed, han gjorde mig, og bad mig om Forladelse paa
den elskeligste Maade.“ Intet Under, at Fader altid omtalte ham
med stærk Sympati og — naturligvis — med Højagtelse for hans
Geni. Til Bohrs Institut er Murstenene samlet sammen allevegne
fra, og man vil finde baade halvbrændte Sten og Klinker saa
haarde som Flint mellem hinanden, et Bevis paa, hvor vanskelig
Materialesituationen var i Aarene efter første Verdenskrig.
En stor Ombygning af Kunstmuseets 1. Sal foretoges i Aarene
1918—22. Fader blev af Karl Madsen53 henvist til at forhandle
med Mario Krohn54 bl. a. om Opsætning af nogle Paneler i den
danske Samling. Da de ikke kunde blive enige om Bredden paa
Panelets Ramtræ, og da Fader fastholdt sit Standpunkt, tog
Krohn i sin Forbitrelse sin Afsked. Fader skrev til ham og fore
stillede ham det taabelige i at sætte sin Stilling ind paa et saa
ringe Spørgsmaal, men forgæves. Fader blev noget ilde berørt
over, at Museumsinspektør Falck havde bedt Professor Carl
Petersen55 om at være behjælpelig med Afsætning af Farver paa
Væggene, uden at Fader blev underrettet derom, men Sagen var
jo nok den, at man paa Kunstmuseet var ked af, at man ikke
kunde benytte de Kunstnere, man sympatiserede med, men maatte
„nøjes“ med den kgl. Bygningsinspektør.
Studentergaarden blev opført paa Tagensvej 1922—23. Det var
Professor Rovsing, der gennemførte dette Projekt, og han var
en inciterende Bygherre. Samarbejdet med ham og Universitets
inspektør Fønss, hvem Fader satte megen Pris paa, var det bedst
mulige. Her traf han Billedhugger Kaj Nielsen, hvis friske Sind
han glædede sig over. En stor Ærgrelse havde Fader ved Studen
tergaarden: En af hans Kolleger, der var Statens tilsynsførende
1 Anledning af Statstilskudet til Byggeriet, indstillede, at Statstilskudet nedsattes med 10.000 Kroner, fordi der var brugt ikkemarvskaaret Træ og Træ af ringe Kvalitet til Dørramtræ. Skønt
det blev oplyst af en Undersøgelseskommission, bestaaende af
2 Snedkermestre, at Paastanden var komplet urigtig, maatte Mini
steriet for at dække sin Konsulent fastholde, at en Nedsættelse
maatte ske, men den blev dog reduceret til 5000 Kroner. Fader

295

var meget ærekær, og at blive beskyldt for Forsømmelse, tilmed
af en Kollega, som burde og kunde have undersøgt Forholdene
grundigt inden Afgivelsen af sin Kritik, aldeles uden nogen
Grund, det pinte ham ubeskriveligt.
Den kgl. Mønt ved Amagerboulevard var Faders sidste større
Arbejde (1922—23), og han valgte en ny Udformning af Planen,
som indbragte ham megen Anerkendelse. I alle andre moderne
Møntbygninger ligger Værkstederne ud mod Omgivelserne, og
mod den lukkede Gaard løber en Vagt- og Transportgang. Man
maa derfor sikre alle Vinduer med Jernskodder og Jerngitre mod
Indbrud. Fader foreslog det modsatte: at Gangen med faa og
smaa Vinduer kom udad og alle Værkstederne indad, hvad der
gjorde Sikringsforanstaltningerne uendelig simplere og lettere at
etablere. Det undrede Fader, at ingen havde fundet paa det, „skønt
det jo ligger lige for Næsen.“
I 1923 tog Fader saa sin Afsked som kgl. Bygningsinspektør og
frasagde sig efterhaanden de fleste af sine mange Tillidshverv.
Kun som Medlem af „Det særlige Bygningssyn“ vedblev han at
fungere til faa Aar før sin Død. I 1922 fejredes hans 70-aars Fød
selsdag i Menton sammen med hans Nærmeste og med Arkitekt
Varming og dennes Hustru og Datter, og han havde den Glæde
paa Hjemrejsen gennem Sydfrankrig at træffe sin Ungdomsven
Dorph-Petersen56 fra Perpignan, der mødte ham i Nimes og var
nogle Dage sammen med ham.
SIDSTE AAR (1923—1937)
For en flittig Mand som Fader var det drøjt at holde op. Men
han gik, medens han var klar over, at han burde gaa, „thi,“ som
han sagde, „bliver jeg ved endnu nogle Aar, kan jeg maaske ikke
se, at jeg bør gaa, og jeg vil ikke risikere, at man beder mig om
at gaa.“ Men i Virkeligheden havde de senere Aar tæret en hel
Del paa Faders Kræfter, og han følte det selv. Han havde dog saa
mange Interesser, at Tiden ikke faldt ham lang. Han læste en
Masse, han ordnede sine gamle Breve, han skrev sine Erindringer,
og om Sommeren gravede han Tørv paa sin Ejendom ved Tegl
strup Hegn, arbejdede i Haven og — navnlig — huggede han i
Granit. Hele Dagen genlød Haven af hans Hammerslag, og det
var ikke Smaating, han huggede: Fra et gammelt nedrevet Udhus
havde han samlet en Mængde store Grundsten, og dem arbejdede
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Granitstenen, hvori Døbefonten udhuggedes. Fot efter Originaltcgning.
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han i, og han skabte mange morsomme og smukke Relieffer, de
korative Dyre- og Blomsterornamenter, en liggende Hund, en
Frø, Skildpadder, Scarabæer o. m. a. og i sin høje Alder omkring
de 80 Aar paatog han sig endda den store Opgave at hugge en
Døbefont til Slesvighus’ Kirkesal, men det oversteg næsten hans
Kræfter. Fonten blev meget smuk, i romansk Stil med Relieffer af
Faar og Tovsnoninger, men hans Familie var ængstelig ved at se
ham bakse med de tunge Sten paa Plænerne ved „Teglstrup“. De
bedste af hans Billedhuggerværker har jeg bragt til min Ejendom
i Hørsholm, hvor de pryder min Have.
Endnu engang gensaa han sit elskede Italien, da han i Efteraaret 1926 var i Schweitz og Norditalien (Venezia). Men nu ma
lede og tegnede han ikke mere, og han selv havde en bestemt
Fornemmelse af, at det var sidste Gang.
I 1929 blev Fader udnævnt til Æresmedlem af Akademisk
Arkitektforening, hvad der overraskede ham en Del, idet han
mente, at de unge ikke længere anerkendte hans Arbejder, hvil
ket dog sikkert beroede paa en Misforstaaelse. Thi selv om en
Kreds af de yngre havde været meget aggressive mod ham ved
flere Lejligheder, er jeg overbevist om, at de alligevel inderst inde
anerkendte ham for hans bedste Arbejder. Det er jo ogsaa dem,
en Kunstner skal bedømmes efter, og ikke for sin Produktion i
dens Helhed.
Ser man tilbage over denne Produktion, vil der sikkert være
Enighed om, at Fader i sine bedste Arbejder lykkeligt har kunnet
føre Stemningen fra ældre Arkitektur videre, uden at hans Byg
ninger er Kopier. Han har evnet at komponere saa frit, at Motiv
valgene synes selvfølgelige, og at hele Kompositionen smelter
sammen. Og saa er der altid over hans Bygninger noget sundt.
Han indlader sig aldrig paa uægte Virkninger. Hovedforholdene
er vel afvejede og Detaillen altid underordnet, hvor rig den (som
f. Eks. i Provinsarkivet i Odense) end kan være.
Han var ogsaa selv sund i Sindet, skeptisk overfor al forloren
Begejstring, hans jydske Virkelighedssans holdt ham paa den lige
Vej, men i hans Hjerte brændte en Kærlighed til den gode og
store Arkitektur, og han gjorde, hvad han kunde, for at yde det
bedste, og gik aldrig paa Akkord med sin Samvittighed.
Han led Skuffelser i sin Omgang med Mennesker og i sin Kamp
for sine Ideer, men det kunde jo ikke være anderledes, naar han
havde med saa mange Sager og Forhold at gøre. Det gjorde ham
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dog ikke bitter paa Mennesker i Almindelighed. Han skriver selv
— og dette kan passende være Slutningen paa dette Afsnit: „Naar
jeg ser tilbage paa mit Liv, da kan jeg kun være taknemmelig for,
at det har været saa lykkeligt. Arkitekturen giver sine Dyrkere
mange Glæder, ikke saa meget Skaberglæden ved Løsningen af
foreliggende Opgaver — for her dæmpes hyppigt Glæden ved
Erkendelsen af, at Evnen til at skabe noget godt ikke har staaet
Maal med Viljen dertil — men Glæden ved at fordybe sig i for
rige Slægters herlige Værker er ubeskaaren, og det er en god Ting,
at enhver ny Opgave kræver nye Anstrengelser for at løse dens
æstetiske og tekniske Krav i Modsætning til de mange andre
Hverv, hvor Gerningen i sig selv er interesseløs, uden for saa vidt
den skaffer En Brødet.“

FADERS STILLING TIL TIDENS PROBLEMER
ARTIKLER I DAGSPRESSE OG TIDSSKRIFTER

POLEMIK

Det kendetegnede Fader, naar han følte varmt for en Sag, at han
gerne henvendte sig til Offentligheden og fremlagde sine Mening
er og Tanker paa Tryk. Han har derfor i sit lange Liv skrevet et
ikke ubetydeligt Antal Artikler, og han var ikke bange for sit
Skind, men gik hyppigt ind i en Polemik, hvor han maatte være
forberedt paa, at der vankede Knubs. Den første store Sag drejede
sig om Kammerherre Meldahls Restaurering af Kronborg; Kam
merherren havde i Overensstemmelse med den tidligere raadende
Restaureringsteknik restaureret Frederiksborg og Rosenborg til
liden Glæde for dem, der havde kendt disse Bygninger før Re
staureringen. Da nu Kronborg blev underkastet samme haardhændede Behandling, fandt baade Fader, Nyrop og Professor
Storck57, at man burde forsøge at bremse dette. „Sammen tog vi
derop, betragtede de fornyede Partier, af hvilke Relieffet med de
2 springende Heste i Mørkeports Buesvikler ved Fornyelsen
var blevet til et Par Gyngeheste, forfærdigede af den skikkelige,
men maadelige Billedhugger Malthe. Vi kendte dette Parti nøje
fra Opmaalingstiden og vidste, at denne Fornyelse aldeles ikke
var paakrævet, og vi besaa Slotsarbejdets Stenhuggerplads i
Udenværkerne, som Storck kaldte Kronborgs Kirkegaard, og saa
der de mange Brudstykker af gamle Ornamentsten fra Kvistenes
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Gavle, der var helt uberørte af Tidens Tand, bl. a en stor balusterformet og aldeles ubeskadiget Sten. Storck spurgte den tilstede
værende Stenhuggersvend, hvorfor den var kasseret. „Jo,“ blev
der svaret, „man fandt, at den vilde skæmme det nye.“ „Det har
De vist Ret i,“ svarede Storck ironisk. Vi blev da enige om at
prøve gennem Pressen at raabe Vagt i Gevær som det sikreste
Middel til at faa Meldahl bremset, og som det vil vides, lykkedes
det os ogsaa at faa Slottet lagt under et paalideligt Tilsyn. Et
Resultat fik vort Angreb straks, thi Gyngehestene forsvandt, og
vel lavede Kopier af de oprindelige genopsattes. Hvor Origina
lerne findes, er ikke bleven opklaret."
Den 13. Jan. 1899 aabnede Fader Angrebet i Berlingske Tidende
med en Artikel „Om Restaureringen af vore Renæssancebygnin
ger/' hvori Opmærksomheden henlededes paa, at Meldahl tid
ligere har „behandlet" Rosenborg og Frederiksborg, og at nu
Kronborgs Behandling er i fuld Gang. En Kreds af Arkitekter
havde derfor henvendt sig til Ministeriet med en motiveret Hen
stilling om, at der for Slottene ligesom for de gamle Kirker maatte
blive oprettet et særligt Syn, saa at Bygningerne ikke overlodes
til en enkelt Mands vilkaarlige Behandling. Minister Ingerslev
havde lovet at støtte Sagen, men han døde kort efter, og af ukendte
Grunde blev der først i 1898 af Ministeriet udnævnt en Kommis
sion til at varetage de i Arkitekternes Indstilling anførte Interes
ser. Kommissionen har aabenbart ikke været udrustet med den
fornødne Myndighed til at bringe Sagen ind i et heldigere Spor,
thi Nedhugningsprincipet florerer stadigt, hvad den i 1898 for
nyede Kirkegavl tydeligt viser . . . De Partier af Kronborg, som
endnu er bievne forskaanede for Ombygning, vil ved. en Under
søgelse findes i saa god Kondition, at de ved nænsom Behandling
kan staa endnu i mange Aar, og den største Fare, der truer dem,
er aabenbart Kammerherrens Brækjern.
V. Koch og Axel Berg sekunderede Fader med 2 Artikler i
samme Blad, og der udviklede sig nu en længere Polemik, i
hvilken Kammerherre Meldahl sekunderedes af Albert Jensen,
L. Fenger m. fl. I Berlingske Tidende, Nationaltidende og Politi
ken i Januar—Februar 1899 vil man finde disse Artikler. Striden
gav Genlyd helt op i Folketinget, hvor Scavenius og Oscar Han
sen med Henvisning til det forefaldne anmodede Regeringen om
at faa Slottene under et betryggende Tilsyn. I Fru Helga Stemanns Bog om sin Fader, „F. Meldahl og hans Venner", 6. Bind,
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Side 41, er Striden omtalt i Udtryk, der aabenbart gengiver Kam
merherrens Indtryk af Angrebet, der karakteriseres som et smaaligt og hadefuldt Overfald af „den hidsige Martin Borch“. Fru
Stemann anfører i en Fodnote den positivt urigtige Bemærkning,
at man angreb Meldahl ogsaa for Restaurering af Børsen og Charlottenborg, med hvis Restaurering han intet havde haft at gøre.
For den, der læser Avisernes Artikler igennem med Opmærksom
hed, vil det staa klart, at der er Tale om visse Principper for
Restaurering, og at der i denne Forbindelse ogsaa nævnes de
uheldige Restaureringer af Børsen og Charlottenborg, men at
Kammerherren kun angribes for sine Restaureringer af Rosenborg
(naturligvis ogsaa Frederiksborg) og navnlig Kronborg.

Bindesbølls58 uheldige Monument for Slaget paa Rheden den
2. April foranledigede Fader til at skrive en ironisk Artikel i
„Dannebrog" af 11. April 1901, der efterfulgtes af en større Pole
mik, for og imod Bindesbølls præmierede Udkast. Eftertiden har
sikkert givet Fader Ret i hans Anskuelse, og den Omstændighed,
at Monumentet nu er anbragt paa et saa afsides Sted, at intet
Menneske mere drømmer om dets Eksistens, turde ogsaa være et
Bevis derpaa.
Da Brygger Jacobsen tilbød Konsistorium som Kirkens Patro
nat at genopføre „Thurahs Spir" paa Frue Kirke, var Fader kgl.
Bygningsinspektør og fik denne Sag til Erklæring. Han over
vejede sit Svar meget nøje og var ikke særlig begejstret for Spiret,
men hans Svar var alligevel en Anbefaling ud fra den Begrun
delse, at han altid havde anset Kirkens Facader for at staa saa
meget tilbage for det øvrige, at de kunde fortjene at faa en rigere
Udformning, og det vilde nærmest komme som en Selvfølgelig
hed, naar Spiret først var sat op. Men han betonede i sin Indstil
ling, at Spiret var noget hasarderet i sin Højde og ikke helt til
fredsstillende i sin Form. Han blev meget stærkt angrebet for
dette Standpunkt. Der var mange af hans Kolleger, der ubetinget
var begejstrede for Spiret; en Mand som Nyrop var f. Eks. af
gjort for Spiret. Vilhelm Wanscher59 og en Kreds af yngre
Arkitekter med Carl Petersen som Bannerfører var meget bitre
i deres Omtale af Fader, og i deres Vrede kom de saa langt ud,
at de endda — som et Bevis paa Faders Mangel paa Forstaaelse
16

301

af C. F. Hansens Arkitektur — beskyldte ham for i sin Tid at
have malet Kirken indvendig med de uheldige røde og blaa Farver
i Gesimsens Baand. Fader skrev i den Anledning i „Architekten“,
Aargang 14, en lille ironisk Artikel om det mærkelige Faktum, at
Underskriverne af Protesten mod Spiret ikke havde set Frue
Kirkes Indre før i Aaret 1903, nemlig i det Aar, i hvilket Fader
havde istandsat Kirken. Der var hos Carl Petersen og de øvrige
Spirmodstandere en Tendens til at monopolisere Kærligheden til
C. F. Hansens Arkitektur og til at fremstille alle Spirtilhængere
som helt uden Forstaaelse af denne Arkitektur. Naar man be
tænker, at Fader ene af alle inden Christiansborgs Opførelse tilraadede at opføre C. F. Hansens Slot igen, da det var et godt
Bygningsværk, som Nutiden ikke kunde gøre bedre, men at
han absolut ikke høstede nogen Tak herfor, kan man se, hvor
uretfærdig Beskyldningerne om manglende Forstaaelse var. I
„Architektens“ Aargange 1910—14 vil man finde et Utal af
Indlæg for og imod Spiret. Fader skrev om Slutningen paa denne
Strid: „Jeg holdt paa Spirets Genrejsning saa længe, jeg troede,
det skyldtes Thurah. Da Arkitekt Levy60 saa fandt den engelske
Arkitekts Tegning i Rigsarkivet, der viste, at Spiret var et Laan
fra England, var jeg afsvalet og ikke ked af, at vi beholdt, hvad
vi havde“. Og som det her gik Fader, gik det vel de fleste, der
fra Begyndelsen havde været Spirtilhængere, Stemningen slog
om, og det var nærmest en Befrielse, at Sagen døde hen og fulgte
Brygger Jacobsen i Graven. Thi Bryggerens Død gjorde vist Ud
slaget, og det Hensyn, man mente at skylde ham, var nok det
sidste Argument, der var tilbage. Fader syntes, at hans Stand
punkt var ærligt og fornuftigt, at afveje for og imod og at tage
mod Gaven skønt uden Begejstring, men han oversaa vel nok,
at et saadant Standpunkt er svagt og giver Angrebene saa meget
mere Vægt, som de tildels kan benytte den angrebnes egne Ræ
sonnementer. Striden efterlod i hans Sind en Del Bitterhed mod
den Kreds af yngre Arkitekter, der havde været fremtrædende
i Kampen mod Spiret.
I 1914 bragte Fader en Sag paa Bane, som medførte meget
Skriveri, baade privat og i Blade, nemlig den i Oldskrift-Selskabets Aarbog for 1914 optagne Afhandling: „Om Bevaring af vore
Ruiner, med særlig Henblik paa Hammershus“. Fader paapeger
her det meningsløse i, at de Ruiner, hvoraf ret betydelige Dele
302

endnu staar tilbage, f. Eks. Hammershus og Koldinghus, stadig
skal se ud som Ruiner, og at de Istandsættelser, der nødvendigvis
maa ske for at holde Murene vedlige, gøres i „Ruinkarakter“,
fordi det romantiske Ruinpræg absolut skal bevares. Ved Ham
mershus gik man endog saa vidt, at Ruinen voksede Aar for
Aar, men stadig maatte det for enhver Pris skjules, at det var
andet end gammelt Murværk, man saa. Man forfuskede jo derved
— arkæologisk set — det hele og lavede efterhaanden en kun
stig Ruin. Den bedste Maade at bevare Bygningsrester fra
Fortiden er, hævdede Fader, at indkapsle dem diskret i Nybyg
ninger. Ved Hammershus staar saa meget tilbage, og Sporene er
saa sikre, at man nemt vil kunne rejse et Hammershus paa de
gamle Mure og derved bevare de oprindelige Dele som et Led
i den nye Helhed. Direktør Sophus Müller bifaldt Faders For
slag; thi, som han sagde, „jeg holder heller ikke af hule Tænder",
men ellers var alle Arkæologer imod, og Bornholmerne vilde ikke
høre noget om en Genrejsning. Maleren Kristian Zahrtmann skrev
til Fader, at skønt han ikke kunde taale at tænke sig Ruinen
forandret, vilde han dog være tilbøjelig til at tro, at Fader havde
Ret. Paa Grund af det Rore, hele denne Sag havde rejst, stillede
Kunstakademiet som Opgave for den Neuhausenske Præmie
„En Genoprejsning af Hammershus". Præmien tilfaldt Arkitekt
Ørnsholt, der dengang tegnede hos Fader, for et meget smukt
Projekt (gengivet i „Architekten", Aargang 20, S. 101). Fader
fik ham til at udstille Projektet og en Model i Rønne, men Born
holmerne var stædige og ikke til at rokke. Og naar der ikke paa
selve Øen kunde rejses en Stemning for Sagen, var der jo intet
at gøre. Senere viste der sig nogen Interesse for Sagen baade i
Rigsdagen og paa Bornholm, og det er jo muligt, at det Frø, der
blev lagt i Jorden i 1914, en skønne Dag vil skyde op. Den nu
vedtagne Genopbygning af Koldinghus maa sikkert ogsaa ses
som et Resultat af denne Diskussion.
I 1901 skrev Fader en Artikel i „Architekten", Aargang 3, S.
89—94 „Om Arkitektur", der flere Gange er blevet citeret, og
som indeholder mange træffende og originale Bemærkninger om
Arkitekturens Kunst og paa et saa tidligt Tidspunkt som ved
Aarhundredskiftet paapeger, at det alene er de gode Forhold,
som gør et Bygningsværk til Kunst, og at selv de mest glimrende
Detailler ikke kan redde det, naar Proportionerne er daarlige. In
gen har senere klarere og bestemtere gjort Rede for dette, og Ar16*
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tiklen nød den Ære at blive genoptrykt i „Arkitekten„s Særnum
mer ved Arkitektforeningens 60-aars Jubilæum i 1939, velsagtens
fordi man fandt, at den indeholdt nogle af de evige Sandheder,
man altid bør have i Tankerne.
I „Architekten“, Aargang 31, S. 85 ff, er gengivet et Foredrag
i Oldskrift-Selskabet om Roskilde Domkirkes Alder, hvori Fader
ved Beregning af Stenantallet i Bygningen søger at fastslaa, hvor
lang Tid Opførelsen af Kirken har taget. Foredraget vakte nogen
Opsigt, da Arkæologerne her stilledes overfor en helt uventet
Metode til at bedømme Kirkens Alder.

Som gammel Mand gik det Fader, som det vel gaar de fleste,
at han mistede Kontakten med Samtiden og stod uforstaaende
overfor dens Frembringelser. Han dømte haardt om „CorbusierStil“ og „Lagkagehuse“ m. m. og ængstedes for, at Arkitekterne
skulde blive overflødige, og at Ingeniørerne skulde overtage
deres Arbejde, naar den mekaniserede Arkitektur blev eneraadende. Disse Tanker gav han Udtryk i en Artikel: „Teknik og
Æstetik" i Berlingske Aftenavis af 23. Januar 1930 og i et Inter
view i Anledning af hans 80-aars Fødselsdag i Dagens Nyheder
af 29. Februar 1932, men Udtalelserne sidstnævnte Sted havde
dog nok forekommet ham selv lovlig bitre, og han mildnede
noget derpaa ved en ny Artikel i Dagens Nyheder af 18. Maj
1932. I „Arkitekten" havde der ogsaa været taget til Genmæle
imod ham, ganske vist „med et overbærende Smil", og det er jo
muligt, at dette bragte ham til at indse, at han var gaaet noget
for vidt.
Men bortset fra disse „Gammelmandsbetragtninger", der jo
ikke bør tillægges større Betydning og kun nævnes her, fordi de
alligevel hører med i Helhedsbilledet, har Fader altid haft noget
vigtigt paa Hjerte og faaet det sagt paa en udmærket, paa een
Gang frisk og fornøjelig og dog vægtig Maade. Han har aldrig
været kedelig og tør, naar han skrev. Hans livlige Sind fandt
stedse rammende Udtryk, og han har gavnet sin Stand og sin
egen Stilling ved sin Deltagelse i offentlige Debatter om Tidens
Problemer.
Det vilde være helt ugørligt her at omtale alt, hvad der fore
ligger fra hans Pen, men i Tilslutning til „Noter og Tilføjelser"
er søgt givet en Oversigt over hans Artikler i Dagspressen og i
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Fagtidsskrifter med en kort Angivelse af Emnet. Her er kun
fremdraget det allervigtigste, som kan tænkes at have nogen
Interesse for Slægten.
SLÆGT OG VENNER

FERIER

HJEMMET

Trofasthed i Slægtsfølelse og i Venskab var en fremtrædende
Karakteregenskab hos Fader, og baade Slægten og Vennerne fik
dette at mærke.
Med sine Brødre og den næste Generation i Slægten stod han
i stadig Forbindelse, og selvom hans Liv og Virksomhed og
hans Udvikling blev meget forskellig fra Brødrenes, og disse jo
ikke alle kunde følge ham i hans Interesser, var han altid glad
ved at mødes med dem og genopfriske gamle Minder. Den kloge,
gamle Præst i Randlev var vel den, som bedst forstod ham. De
stod i stadig Brevveksling, udvekslede Tanker om Tidens og
Livets alvorlige Spørgsmaal, og Fader havde i ham en trofast
Ven og Raadgiver, lige til Døden skilte dem. Han havde, som
han engang skrev, altid næret faderlige Følelser overfor Fader, —
der var jo en stor Aldersforskel, — og han fulgte Faders Karriere
med den samme Følelse af Glæde og Stolthed, som enhver Fader
maa føle overfor en dygtig Søn. Af næste Generation var det
ogsaa Randlev-Børnene, som han havde mest Berøring med, og
blandt dem især Johannes. Medens denne ejede „Landlyst“, kom
de meget sammen.
Fader var bedrøvet, naar han syntes, at de unge i Slægten
ikke havde Fremdrift nok, eller naar han mærkede, at deres For
ældre ikke kunde give dem Forudsætningerne for at hævde Slæg
tens sociale Stilling gennem en god Uddannelse. Derfor traadte
han i flere Tilfælde hjælpende til og var glad ved at se et heldigt
Resultat af sin redebonne Hjælp.
Gennem sit Ægteskab kom han i meget nær Forbindelse med
sin Ungdomsven, Martin Nyrop. De to Martin’er var i Virkelig
heden saare forskellige, og gennem Aarene kunde det ikke undgaas, at de mangen Gang var meget uenige om mange Ting,
men de havde alligevel saa megen fælles Kærlighed til saa meget,
at det opvejede Forskellighederne, og Venskabet holdt sig varmt
og trofast, lige til Døden skilte dem.
Fader havde det Held allerede i sin Ungdom at komme ind i
en stor Kunstnerkreds, der som Midtpunkt og Samlingsmærke
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havde Inspektor Jørgen Leemejer paa Frederiksborg. Jeg kan
roligt sige, at det for Fader var af afgørende Betydning og gav
hans Liv en saadan Rigdom af Venskab, lyse Minder og kunst
nerisk og almendannende Paavirkning, at jeg slet ikke kunde
tænke mig Fader uden med denne Kunstnerkreds som Baggrund.
Ikke saaledes at forstaa, at han uden denne Paavirkning ikke var
blevet til noget, for det var han naturligvis nok, men han var
blevet en helt anden. Naar man betænker, hvor faa Skolekund
skaber han egentlig havde, og hvor kort hans Skolegang har
været, er det beundringsværdigt, i hvilken Grad han kunde til
egne sig Kundskaber og blive ved dermed til sin Død, og hvor
hans Interesser for alt menneskeligt stadig drev ham frem til
Iagttagelser, der bundfældede sig som rig Erfaring og dyb Men
neskekundskab. Jeg tillægger Paavirkningen fra Leemejer og hans
Kreds en ganske betydelig Andel i denne Faders aandelige Ud
vikling. Om Leemejer har Xylograf F. Hendriksen skrevet i den
smukke Bog, han udgav i 1928: „En dansk Kunstnerkreds fra
sidste Halvdel af 19ende Aarhundrede“ og S. 84—86 vil man
finde en kort Levnedstegning af ham. I „Architekten*', Aargang
26, S. 149—154, har F. Hendriksen mere udførligt omtalt Leemejer
og hans Vennekreds og gengivet nogle af Eugen Jørgensens Viser
fra Gilderne hos Leemejer.
Leemejer var Ungkarl og havde, da Fader lærte ham at kende
paa Jægerspris, hvor Leemejer ordnede Grevinde Danners Døds
bo, en Vinterbolig i Baghuset ved Studenterforeningen paa
Gammelholm og en Sommerbolig paa Frederiksborg i „Herluf
Trolles Taarn“. Han var nemlig paa een Gang Inspektør i Stu
denterforeningen og Inspektør ved Museet paa Frederiksborg.
Desuden var han Sekretær i Udstillingskomitéen og bistod Aka
demiforvalteren ved Charlottenborg. Hans Bekendtskabskreds
var uhyre stor. Han kendte Alverden. Fader sagde, at naar man
gik ned ad Gaden sammen med Leemejer, kunde man gaa med
Hatten i Haanden, og det var ingen stor Overdrivelse. Foruden
de mange Malervenner, som F. Hendriksen nævner, „samlede*'
Leemejer ogsaa paa Arkitekter. Hos ham kom altsaa Fader og
Axel Berg, Eugen67 og Emil Jørgensen, Nyrop, Kampmann,
Arnold Krog, Leuning Borch62, Valdemar Koch, Hoick63,
Salomon Sørensen m. fl., men der kom ogsaa andre Kunstnere
sammen med Arkitekterne, især Malerne Kr. Zahrtmann, Erik
Henningsen, Ludvig Kabell og Billedhuggerne Axel Hansen og
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Hammeleff. P. Købke (Søn af Maleren), Ekspeditionssekretær
i Kbh. Magistrat og Just Paulli (Broder til Stiftsprovsten), Skole
inspektør ved Krohns Skole, og Justitsraad Schou (Inspektør ved
Kvægtorvet) hørte ogsaa til Vennernes Kreds. De 2 Ungkarle,
Axel Berg og P. Købke, var vel nok dem, der stod Leemejer
nærmest. Alle disse højst forskellige Mænd fandt hos Leemejer
et Fristed, hvor man kunde glemme Døgnets Besværligheder og
lægge til Side alt, hvad ellers kunde skille dem af Meningsforskel
ligheder i Politik og Kunst. Leemejer havde en enestaaende Evne
til at glatte ud og med en Skæmt at faa det til at glide, naar en
Diskussion truede med at bryde Harmonien. Vinteraftenerne paa
Gammelholm i Leemejers „Hule“, de 2 Værelser, der var hans
Inspektørbolig, og om Sommeren paa Frederiksborg, naar Ven
nerne var paa Tur derud, som afsluttedes med Overnatning paa
Loftet i Herluf Trolles Taarn, stod for dem alle som noget ufor
glemmeligt. Rammen om Sammenkomsterne var smuk, thi Lee
mejer var vistnok den fineste Kunstkender, vi har haft, og havde
fyldt sine Hjem med dejlige Malerier og gamle Møbler. Trakte
mentet var ikke overdaadigt, — The med Hveder var Indled
ningen og saa et Glas Vin og lidt Frugt og andet Mundgodt. En
L’hombre afsluttede saa i Reglen Aftenen. Ved særligt festlige
Lejligheder slog Eugen Jørgensen Harpen og digtede sine berøm
melige Viser, af hvilke et Uddrag er trykt i 1910. De var prydede
med Vignetter og med elskværdige og vittige Karikaturer af
Personerne i Visen. Efter Leemejers Død fortsatte Axel Berg
den Tradition, at man samledes Lillejuleaften til en Fest, og
Axel Berg var i sin smukke Bolig i Privatbankens Bygning i
øverste Etage ud mod Havnen i en lang Aarrække Vært for
Kredsen, der jo efterhaanden tyndede ud, men saa suppleredes
med nye Medlemmer, bl. a. Kristoffer Vanning64, Gotfred
Tvede65 og Dr. Vilhelm Ryder og — tilsidst — med enkelte fra
næste Generation. Lillejuleaften 1910 kom det paa Tale, at man
burde give en Skildring af denne Kreds for Eftertidens Skyld,
og efter at man havde drøftet frem og tilbage, hvem der kunde
gøre det, var der med eet almindelig Enighed om, at den eneste,
som denne Opgave kunde betroes til, var Fader. Han var noget
betænkelig derved, men sagde ikke nej, og saa, næste Lillejule
aften (1911) medbragte han til Festen et stort Digt i Heksameter
— 35 Foliosider — med Titlen: „En Aften hos Lee og Silhouetter
af nogle af hans Venner", som blev oplæst under almindelig
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Spænding og med mange Kommentarer fra Tilhørerne, og som
tilsidst vakte en Storm af Jubel. Jeg var selv til Stede og var
stolt af min Fader, det vil jeg ikke nægte.
De første Linier af 1. Sang: En Aften hos Lee, lyder saaledes:
„Velkomment stedse det var, naar Postens rødkjolcde Bringer
stak os i Haanden et Brev med den velkendte, snørklede Haandskrift.
Thi en fornøjelig Aften i Hulen hos Lee mellem Venner,
vidste vi da, at usvigeligt sikkert snart der os vented’.
Og til den fastsatte Tid, naar Mulm indhyllede Staden,
glade begav sig Vennernes Flok fra Øster og Vester
gennem det nordre Athens sig langt henrækkende Gader
raskt mod det dragende Maal for deres utallige Fodslag,
og hverken bidende Vind eller Plaskregn og fygende Frostsne
kunde dem holde tilbage, naar Lee havde budet til Samlag.4*

Der følger saa en Skildring af Leemejers Bolig, hvordan man
blev hjerteligt modtaget af Værten, og hvordan Aftenen gik med
fornøjelig Samtale og et Slag Kort tilsidst. Og dernæst kommer
saa en meget fornøjelig Karakteristik af de nærmeste af Venne
kredsen: Berg, Købke, Krog og Kampmann, Emil Jørgensen,
Schou, Leuning Borch, Koch, Eugen Jørgensen, Hoick, Just
Paulli, Zahrtmann, Erik Henningsen, Kabell, Hammeleff, Axel
Hansen. Og Digtet slutter med disse Linier:
„Ja, mangfoldige andre Erindringer finder vi samlet
her i Mindernes Kammer, fra hin Tid vi færdedes sammen
med Jørgen Lcc i Skov og i Vang eller inde i Staden.
Kvægende er det at drage dem frem, naar sammen vi sidder.
Thi i en Sum de genspejler for os hine sorgløse Dage,
og som jo Himlen vi ser at gløde i flammende Genskin
længe efter, at Solen er dalet bag Bølgernes Toppe,
saaledes kaster endnu vor Ungdoms de glansfulde Tider
festligt sit Skær henover vort Liv, som lakker ad Aften."

Digtet burde vel engang trykkes i sin Helhed, fordi det giver
en træffende Karakteristik af de nævnte Kunstnere, men paa den
anden Side var det jo de fælles Minder, der overvejende blev
opfriskede, og der er, da disse Linier skrives, kun een tilbage af
den oprindelige Vennekreds, og det er vel et Spørgsmaal, om
udenforstaaende, udover en ganske lille Kreds, vil afvinde Digtet
nogen Interesse. Men det karakteriserer ihvertfald sin Forfatter;
det er skrevet med mere inderlig Glæde end andet fra Faders
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Lillejuleaften hos Axel Berg. Tegning af Erik Henningsen.
Fra venstre: Kampmann, Krog, Nyrop, Wahlin, Emil Jørgensen, Axel Hansen, Fredr. Christensen, Berg, Vanning, Hoick,
Hammeleff, Salomon Sørensen, Leuning Borch, Paulli, Erik Henningsen (tegnet af Krog). Siddende: M. Borch. Eugen Jørgensen.

Haand og vidner baade om Faders Stilførelse i det morsomme
Homerisk-farvede Ordvalg, om Faders fornøjelige Sind og hans
Iagttagelsesevne i Karakteriseringen af Vennerne.
Til Faders Spilleaftener i de senere Aar kom Ingeniør Konow,
Brandchef Mülertz, Erik Henningsen, K. Varming, Gotfred
Tvede, Vilhelm Ryder og som fast og selvfølgelig Gæst Axel
Berg, der var den af Leemejer-Kredsen, som stod Fader allernærmest. Fader elskede lidenskabeligt at spille Kort, og den eneste
Form for Selskabelighed, han satte Pris paa, var at komme sam
men med gode Venner til Middag og saa spille til de smaa Timer.
Naar der var Fremmede, og der ikke var Udsigt til at faa sig en
Bridge, kunde han se helt syg og ulykkelig ud. Til daglig igennem
de mange Aar spillede Fader og jeg Skak næsten hver Aften, og
det var saa heldigt, at vi spillede omtrent lige godt — eller daarligt — saa at Sejre og Nederlag blev nogenlunde ligeligt fordelt.
Men det kneb altid noget for Fader at tabe. Det var en Arv fra
Bedstefader paa Skjern, som — naar en af Sønnerne havde gjort
ham „Mat“ — maatte have fat i sin Stok og af Sted ud i Marken
for at svale sin Skuffelse. Igennem mange Aar kom Peter Købke
— vist næsten en Gang hveranden Uge — alene eller sammen
med Axel Berg i mine Forældres Hjem. Han var meget kund
skabsrig, og Samtalerne med ham var Fader til stor Glæde. Han
syslede jævnligt med litterære Arbejder, og naar han havde et
saadant under Udarbejdelse, optog det helt hans Tanker, og han
maatte drøfte det med Fader. Han har skrevet om de danske
Runer og Runemindesmærker, om Danmarks Kirkebygninger, og
som god Ven af Julius Lange udgav han dennes efterladte store
Værk om Menneskefiguren i Kunstens Historie og Langes Breve.
Medens Leemejer levede, kom han naturligvis ogsaa hyppigt i vort
Hjem, og jeg husker ham tydeligt. Hans klare, rislende Latter
og utallige morsomme Historier gjorde Samværet med ham til en
Fest.
Randlev Præstegaard var det Sted, hvor mine Forældre og jeg til
bragte Sommerferierne, medens jeg var lille, og elskeligere Menne
sker end „Onkel Christen" og „Tante Anna" fandtes ikke. Fader
nød Samværet med sin ældre Broder og de fik snakket ud om alt,
hvad der interesserede dem, og Fader var den yngste i Flokken
blandt de Unge i Præstegaarden, til at finde paa Skæmt. Han
dekorerede Konfirmandstuen med Silhouetter af Beboerne og
malede over Indgangs- og Havedøren Vers med Henblik paa
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Præstegaardens Historie og Blichers Ophold der. Det lille Hus
i Haven blev ogsaa rigt dekoreret, og de Besøgendes Ophold der
forlængedes mærkbart, fordi man maatte studere alle de malede
Indskrifter og Ordsprog paa Væggene.
Hos Gartner Nielsen, Hørsholm Planteskole, der boede i en
morsom gammeldags, stor Lejlighed i Kavallerboligen i Hørs
holm, fandt mine Forældre og jeg et andet Hjem, som gæstfrit
aabnede sig for os. Fru Cecilie Nielsen, f. Svane, var Barndoms
veninde med Moder fra Marstal, hvor min Morfar var Præst, og
Venskabet fortsattes, da Fru Nielsen kom til Hørsholm. Nielsens
Datter Anna var et højtbegavet, ualmindelig fornøjeligt Menne
ske, og i det gæstfrie Hus kom mange Gæster, ogsaa unge, og de
romantiske Omgivelser, hele Tonen i Hjemmet og Annas Nær
værelse paavirkede Gæsterne, saa alt bagefter staar i en forklaret
Glans. Her havde Fader mange lykkelige Timer og tilbragte om
kring Aarhundredskiftet en Række herlige Sommerferier. Jeg traf
ogsaa dér den unge Pige, der senere blev min Hustru, Helga Barfoed, som er født i Hørsholm Præstegaard.
Som nygifte boede mine Forældre i Linnésgade, Hjørnet af
Gothersgade, men i 1883 flyttede de — jeg var da l/> Aar — til
Dosseringen 16. Her boede vi i 3 Aar og flyttede saa til Dosse
ringen 32, hvor vi boede lige til 1903. Fader fik indrettet en Tegne
stue oppe paa Kvisten, som var berygtet mellem hans Tegnere,
fordi der var gloende varmt om Sommeren under Skifertaget. Da
Fader blev kgl. Bygningsinspektør, maatte han have mere Kontor
plads og flyttede derfor til Aaboulevard 38, hvor han fik 3 gode
Kontorer, 2 paa 1. Sal og 1 i Forbindelse med Lejligheden. I 1932
flyttede mine Forældre til Aaboulevard 18, og her boede Fader
lige til sin Død, og Moder beholdt Lejligheden og lever der endnu.
I 1915 købte Fader af Johannes Borch et gammelt Husmands
brug paa „Landlyst“s Jord, „Teglstrup“, beliggende lige op ad
Teglstrup Hegn, og byggede i den store Have et Sommerhus,
hvor mine Forældre boede en Række Somre, lige til de i 1935
solgte Ejendommen. Her udfoldede Fader en ivrig Virksomhed
og arbejdede i Haven, huggede Brænde og skar Tørv i et lille
Mosehul, men især hans Stenhuggerarbejde vil blive husket fra
denne Periode. (Se herom S. 296). Saa længe Johannes Borch ejede
Landlyst, var det ham en stor Glæde at komme sammen med ham
og hans Familie, og utallige Bridgepartier, Reversi-Spil, Skak og
L’hombre blev spillet i de Aar. Hjemmet paa Landlyst, hvor Jo-
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hannes’ Livlighed og Karolines hyggelige, venlige Sind skabte et
ideelt Feriested for Slægtens Medlemmer, blev haardt savnet, da
det ophørte, og for Fader og Moder var „Teglstrup“ ikke mere
det samme som for. Dog havde Fader Glæden af at faa sine
gamle Venner Axel Berg, Ryder, Tvede, Erik Henningsen m. fl.
derud til en Sommerbridge med Overnatning hver Sommer.
Axel Berg havde s i t Sommerhus ved Vrads, og dertil var Rejsen
jo mere omstændelig, men i en Aarrække var Fader derovre i en
Ugestid hver Sommer sammen med Vennerne, og de Billeder og
Beretninger, der fremkom fra disse Ophold, viste, hvor fornøjeligt
de havde det. Fader huggede en Indskrift i en meget stor Granit
sten, der blev rejst paa Vrads til Minde om Hack Kampmann, og
Erik Henningsen malede Fader under Arbejdet. Vilhelm Ryder
digtede, naar en af Vennerne skulde fejres paa Vers, og Henning
sen har tegnet og malet Vennerne om Kaminbaalet, ligesom han
tidligere havde tegnet Bergs Lillejuleaftensgilde (sidstnævnte Bil
lede hænger paa Frederiksborgmuseet).

Livet i Hjemmet var præget af Hvile efter Dagens Arbejde.
Fader læste meget og fulgte med i, hvad der fremkom, baade
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indenfor sit Fag og i Skønlitteraturen. Store Selskaber holdtes
ikke ofte, det var mest Faders Venner, der kom til Middag og
Bridge, og han var ofte ude hos Vennerne. Men de større Mær*
kedage forløb ikke uænsede, og Fader vilde gerne, at de fest*
ligholdtes paa passende Maade.
Ved Sølvbrylluppet 28. Juli 1905 blev der dog ikke holdt
nogen Fest, fordi jeg opholdt mig paa Prof. Jens Schous Klinik
som Rekonvalescent efter en Blindtarmsoperation. Men Prof.
Schou gav en nydelig Middag for os. Fader medbragte Cham*
pagne, og Stemningen var — ogsaa som Følge af det heldigt
overstaaede — meget lystig.
30*Aars Bryllupsdagen 1910 fejredes i Hornbæk hos Johannes
Borch, der havde lejet en Strandvilla for Sommeren, i Over*
værelse af den nærmeste Slægt og enkelte af Vennerne (bl. a.
P. Købke). Johannes og Karolines Gæstfrihed var her, som saa
mange Gange før og siden, Aarsag til, at Dagen staar som et
smukt Minde.
Faders 70*Aars Dag, 1. Marts 1922, fejredes som omtalt i
Menton under gule Mimoser og Duften af Foraarsblomster.
Mine Forældre, Varmings med den ældste Datter, min Kone
og JeK var sammen dér og havde en smuk Dag. 2 Sange blev
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sunget til megen Forbavselse for Hotellets øvrige Gæster, i en
pragtfuld Have ovenover Menton med vid Udsigt over Mid*
delhavet.
Da Moder blev 70 Aar (29. September 1923) gjorde Fader en
stor Fest for hende paa Langeliniepavillonen, hvor hendes endnu
levende 2 Søstre, Agnes og Gine, og mange af hendes Slægt og
Venner var med.
I 1930 fejrede mine Forældre deres Guldbryllup. Dagen be*
gyndte paa min Ejendom i Hørsholm, hvor de havde overnattet.
Billedet viser Brudeparret i Haven, Moder med en stor Buket
,,Brudeslør“ i Haanden. Middagen stod i Hjemmet paa Aaboule*
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vard, hvor Taler og Sange vekslede, og det blev en meget festlig
Dag med Blomster og Gaver i Mængde.
Faders 80*Aars Dag, 1. Marts 1932, gjorde vi en Automobiltur
til Jægerspris — bl. a. for at hilse paa en endnu ældre Ven, den
lOOO^aarige Kongeeg — og bagefter var der Fest i Hjemmet paa
Aaboulevard.
Ved Moders 80*Aars Dag, 29. September 1933, gjorde Fader
ligesom for 10 Aar siden en Fest paa Langeliniepavillonen, men
dennegang for en mindre Kreds. Den var i de forløbne 10 Aar
svundet meget ind, og det blev en stille Fest, præget af Mim
derne og af Vemoden over Savnet af saa mange, der var gaaet
bort.
Det var en Lykke for mine Forældre, at de fik Lov at blive

Guldbrudeparret 28. Juli 1930.
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saa gamle sammen, og det var en Lykke for Fader, at han ikke
overlevede Moder. Hun kunde lige til det sidste være hos ham
og hjælpe ham, og gennem hele sit Ægteskab havde han vænnet
sig til, at hun helt sørgede for hans personlige Fornødenheder.
En vis Upraktiskhed i alle saadanne Sager og hans Optagethed
af sit Arbejde havde straks fra Begyndelsen krævet hendes Hjælp
og Paapasselighed paa dette Punkt. Vennen Axel Berg dannede
heri en afgjort Modsætning, og Fader beundrede ham for hans
altid velplejede Ydre og hans Pertentlighed med sin Garderobe,
men de drillede ogsaa hinanden med denne Væsensforskel.
Fader oplevede mange muntre Episoder i sit Liv og noterede
jævnligt ned, hvad han med sin humoristiske Sans havde opfattet
og nødigt vilde glemme, og han var fuld af morsomme Historier,
især fra Leemejer?Kredsen. At gengive dem i Uddrag vil dog
næppe være paa sin Plads her. Han var ogsaa selv vittig og
slagfærdig og havde som Taler en Evne til at faa Stemningen
op eller til i en Diskussion at faa Latteren paa sin Side. — Jeg
vil kun lige her nævne følgende Eksempel: Ved Indvielsen af
Rigshospitalet talte Professor Carl Jul. Salomonsen for Fader og
gik ud fra — (pudsigt nok samme Motiv som anvendt i Bryl?
lupssangen i Randlev 1880!) — at Kain var den første Arkitekt.
I sin Takketale ytrede Fader, at han altid havde troet, at Kain
egentlig var Læge. Nemlig, fordi han jo som bekendt slog sin
Broder ihjel. Dette vakte stormende Munterhed under den ellers
saa alvorlige og højtidelige Indvielsesfest og virkede meget for?
friskende.

I religiøs Henseende var Fader en troende Mand, som holdt sig
til den „gammeldags" Kristendom og ikke lod sig betage af nyere
Retninger. Han var meget skeptisk overfor „Grundtvigianisme"
og kunde ikke dele den Begejstring for dette Livssyn, som fand
tes hos flere af Slægten. Han og Moder var i deres første Aar i
København trofaste Tilhørere hos Pastor Harald Stein i Emmauskirken og senere i Slotskirken hos Poulsen og Linnemann, altsaa
hos udpræget „højkirkelige" Præster. Pastor Julius Steen, der var
Moders Legekammerat fra Marstal, satte han ogsaa megen Pris
paa, og Samarbejdet mellem dem ved Andreaskirkens Opførelse
var udmærket.
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Fader var en meget danskfølende Mand, for hvem 1864 var den
store og stadigt nagende Sorg. Derfor var Oplevelsen af Genfor
eningen i 1920 ham en stor Glæde, og han, Moder, min Hustru
og jeg gjorde i 1920 en Rejse til Sønderjylland, hvor han frydedes ved at mærke Sønderjydernes stilfærdige Glæde og Taknem
lighed over at være kommen hjem. Han talte med saa mange af
dem paa denne Tur og mindedes senere disse Oplevelser med stor
Glæde. Fru Jutta Skrumsager satte Fader megen Pris paa for
hendes nationale Arbejde, og hun kom en Del i Hjemmet. Det
var paa hendes Opfordring, at Fader i sin høje Alder huggede en
Døbefont i Granit til „Slesvighus". Fader og Moder rejste ogsaa
efter Genforeningen med hende og flere andre, bl. a. Stiftsprovst
Ussing, rundt i Sønderjylland, ogsaa Syd for Grænsen, og talte
tit om denne Tur med stor Glæde. Af Interesse for den sønderjydske Sag oprettede han et Legat for sønderjydske Studenter,
der træder i Kraft, naar de, der midlertidigt oppebærer Renterne,
er døde.
I politisk Henseende var Fader udpræget Højremand, og i
Kampaarene kneb det tit for ham at forsone sig med, naar Slægt
eller Vennerne ikke var af samme Mening. Han saa op til Estrup
som det faste Punkt og græmmedes over Højres gradvise Tilbage
gang. Forsvarssagen havde naturligvis ogsaa derfor en varm Til
hænger i ham.

En Mand som Fader med hans bestemte Meninger og hans
varme Følelser for det, han mente var rigtigt, maa gennem Livet
møde mange Skuffelser. Men trods disse uundgaaelige Skuffelser
var han alligevel en lykkelig Mand. Først og fremmest var han
lykkelig i sit Hjem og forfaldt aldrig til Gnaveri. Og hans livlige
Aand og Interesse baade for Mennesker, Kundskaber og Kunst
gav ham altid fuldt op at beskæftige sig med i de Timer, hvor
hans Arbejde ikke lagde Beslag paa ham. Han kunde beklage sig
stærkt, naar et nyt, stort Arbejde blev ham overdraget, men vi,
som kendte ham, vidste, at der skulde klages, men at han inderst
inde var henrykt over sit Arbejde, og at han vilde have klaget
endnu meget mere, hvis han ikke havde haft noget at bestille.
Hans sidste Aar prægedes af tiltagende Døvhed, og nogen
Vanskelighed ved at huske, men han søgte at følge med efter
bedste Evne og vedblev til det sidste at beskæftige sig med Læs317

ning. Han var dog stærkt svækket, da han ramtes af en Hjerne
blødning, som 2 Dage efter — den 8. Februar 1937 — medførte
Døden.
Han sov roligt ind, og den flittige Haand, der havde udrettet
saa meget, laa nu stille.
Bisættelsen skete fra Andreaskirken, hvor Kirkens Præst (nu
afdøde Sv. Alsinger) talte. Jordfæstelsen fandt Sted paa Hørs
holm Kirkegaard.

Martin Borch: Kopi af Tegning af Rafael i Uffizierne, Florens.
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NOTER OG TILFØJELSER
Side

1. Om Karmark og Tøttrup se S. 50 ff.
2. Gammelskjern. Se Billede S. 39 og Tegning i Trap, 3. Udg., IV Bind,
S. 728, hvor ogsaa Skjern Slots Historie omtales.
3. Indskriften paa Stenen, anført S. 40.
255
256 4. Laurits Qvitzau, senere Kaptajn i Fodfolket og bosat i Viborg.
5. N. L. Høyen, Kunsthistoriker, f. 1798, d. 1870.
257
257 6. N. S. Nebelong, Arkitekt, f. 1806, d. 1871, restaurerede Viborg Dom?
kirke. Efter hans Død fortsatte Tholle og Storck dette Arbejde.
258 7. Carl August Borch, omtalt S. 20.
258 8. Omtalt S. 56-57.
259 9. Omtalt S. 25.
259 10. Niels Gylding Borch, omtalt S. 21—22.
260 11. Denne Svaghed havde udviklet sig i 1864 ved de mange Chok, som
de tyske Soldaters Opførsel havde givet ham.
260 12. C. V. Nielsen, Arkitekt, f. 1833, d. 1910. Dygtig Perspektivlærer. Har
udgivet »Perspektivens Historie«. Elev af Hetsch. Har bl. a. bygget
Herregaardene Kokkedal og Smidstrup.
260 13. D. C. E. Laub, Arkitekt, f. 1847, d. 1919 i Amerika. Søn af Biskop
Laub, som er omtalt S. 93, 126, 130.
260 14. Erik Schiødte, Arkitekt, Arkæolog og Kunstanmelder, f. 1849, d. 1909.
Som Medarbejder ved forskellige Blade har han skrevet en hel Del
om sin Samtids Arkitektur og Kunstindustri.
260 15. Martin Nyrop, Arkitekt, f. 1849, d. 1921, Faders Svoger. De bekend?
teste af hans mange Arbejder er Raadhuset og Bispebjerg Hospital
i København.
260 16. Vilhelm Ahlmann, Arkikekt, f. 1852, d. 1928, Søn af Sønderjyden
Nicolai Ahlmann, der var Broder til min Mormoder. Har bygget
Kirken i Frederikshavn.
250 17. Valdemar Koch, Arkitekt, f. 1852, d. 1902, Professor. Har udført
mange glimrende Opmaalinger og Tegninger af gi. dansk Arkitektur
og bygget en Del Kirker i København.
260 18. Jens Vilhelm Petersen, Arkitekt, f. 1851, d. 1931. Kgl. Bygningsin?
spektør i Odense. Har bl. a. bygget Katedralskolen og Toldkamme?
ret i Odense.
261 19. Frederik Vilhelm Tvede, Arkitekt, f. 1826, d. 1891. Var i sin Tid
en meget benyttet Herregaardsarkitekt. Fader til nedenn. Arkitekt
Gotfred Tvede.
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266

266

267

267

267

320

20. Ludvig Knudsen, Arkitekt, f. 1843, d. 1924. Professor. Har bygget
en Del Kirker, Bethesda, Opfostringshuset m. m.
21. P. C. Bønecke, Arkitekt, Stadsbygmester i Kbh., f. 1841, d. 1914.
22. Jens Vilhelm Dahlerup, Arkitekt, f. 1836, d. 1907. Etatsraad. Hans
bedste Arbejder er Pantomimeteatret i Tivoli, Kgl. Teater (sammen
med Ove Petersen), forskellige Bygninger paa Ny?Carlsberg Bryggeri,
Jesuskirken. Har desuden bygget Kunstmuseet og Glyptoteket.
23. Jørgen Roed, Kunstmaler, Professor ved Akademiet, f. 1808, d. 1888,
24. F. G. Hertzog, Billedhugger, f. 1821. d. 1892.
25. Ludvig Fenger, Stadsarkitekt i København, Professor, f. 1833, d. 1905.
26. Christian Hansen (Broder til Theophilus H.), Etatsraad, Arkitekt,
Professor ved Akademiet, f. 1803, d. 1883. Har bl. a. bygget Univer?
sitetet i Athen og Kommunehospitalet i København.
27. Hans Jørgen Holm, Arkitekt, f. 1835, d. 1916. Professor ved Aka?
demiet. Har bl. a. bygget det gi. Overformynderi, Kgl. Bibliotek,
genopført Vallø Slot efter Branden.
28. Ferdinand Meldahl, Arkitekt, f. 1827, d. 1908. Kammerherre, Pro?
fessor ved Akademiet, Kgl. Bygningsinspektør. Har bygget en Del
Herregaarde og Raadhuse og Blindeinstituttet i København, Aands?
svageanstalten GI. Bakkegaard, Smedjen paa Orlogsværftet og Mar?
morkirken i København. Genopført Frederiksborg Slot efter Branden.
29. Henrik Hagemann, Arkitekt, f. 1845, d. 1910.
30. Jørgen Leemejer, Inspektør ved Frederiksborg m. m., f. 1831, d. 1897.
Omtalt nærmere S. 306 ff.
31. Vilhelm Friedrichsen, Arkitekt, f. 1841, d. 1913.
32. Axel Berg, Arkitekt, Faders gode Ven, f. 1856, d. 1929. Har bl. a. om?
bygget og restaureret Bregentved og Næsseslottet. Har bygget Vemme?
tofte Kloster, Privatbankens Bygning, Nationalbanken i Aarhus m. m.
33. Arnold Krog, Arkitekt og dekorativ Kunstner, f. 1856, d. 1931, Pro?
fessor. Har gjort sig berømt med sine dekorative Arbejder, især Kgl.
Porcelænsfabriks Underglasur.
34. H. C. C. Engelhardt. Professor, Arkæolog, f. 1825, d. 1881.
35. Salomon Sørensen, svensk Arkitekt. Bosat i Malmø. F. 1856, d. 1937.
Gift 1. Gang med Arnold Krogs Søster. Han kom meget sammen
med danske Kolleger og hørte til Axel Bergs Vennekreds.
36. Andreas Clemmensen, Arkitekt, f. 1852, d. 1928. Har bl. a. bygget
Immanuelskirken i Kbh., Alfr. Benzons Villa, talrige Etagehuse i
Østbanekvarteret, Seruminstituttet, Amagerboulevard. Kgl. Bygnings?
inspektør.
37. Albert Jensen, Arkitekt, f. 1847, d. 1913. Kgl. Bygningsinspektør. Har
bl. a. bygget Hagemanns Kollegium. I mange Aar Medarbejder hos
F. Meldahl.
38. Thorvald Jørgensen, Arkitekt, f. 1867. Vandt 1. Præmie i Konkur?
rencen om Christiansborgs Genopførelse og byggede Slottet, Kgl.
Bygningsinspektør.
39. Daniel Herholdt, Arkitekt, Etatsraad, f. 1818, d. 1902. Har bl. a.
bygget Universitetsbiblioteket, den forrige Hovedbanegaard og Na?
tionalbanken.
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40. Ulrik Piesner, Arkitekt, f. 1861, d. 1933. Er bekendt for sine udmær?
kede Arbejder i Skagen og for »Aahusene« ved Aaboulevarden i
Kbh. o. m. a.
41. V. J. Mørk?Hansen, Arkitekt, f. 1856, d. 1929. Har skrevet Artikler
i »Berl. Tidende« om Arkitektur. Har bl. a. bygget Apoteket i Fre?
derikshavn.
42. Emil Jørgensen, Arkitekt, f. 1858. Har bygget Elisabeth?Søstrenes
Hospital og en Del andre Bygninger for den katholske Kirke. Var
Nyrops meget betroede Medarbejder baade ved Raadhuset og Bispe?
bjerg Hospital.
43. Hack Kampmann, Arkitekt, f. 1856, d. 1920. Har bl. a. bygget Pros
vinsarkivet i Viborg, Carl Jacobsens Villa paa Carlsberg, Glypto?
tekets Tilbygning, Teater og Toldkammer i Aarhus, Marselisborg
Slot, Udkast til Politigaarden. Kgl. Bygningsinspektør i Jylland, se*
nere Professor ved Akademiet.
44. Ludvig Clausen, Arkitekt, f. 1851, d. 1904. Har bl. a. bygget den
store Karré Ny Rosenborg ved Vester Boulevard.
45. Aage Rafn, Arkitekt, f. 1890. Kampmanns nære Medarbejder ved
Politigaarden.
46. Anton Rosen, Arkitekt, Professor, f. 1859, d. 1928. Har bl. a. bygget
Aarhus?Udstillingen 1909 og Palads?Hotellet.
47. Vilhelm Vald. Petersen, Arkitekt, Etatsraad, f. 1830, d. 1913. Har
bygget Carlsbergfondets Bygning paa Dantes Plads 35. Kgl. Bygnings?
inspektør.
48. Jeg har senere, da jeg i 1921 foretog en ny Maling af Kirkerummet,
afskaffet omtrent alle de af Chr. Hansen anbragte Farver og ført
Rummet tilbage til den Farvevirkning, C. F. Hansen havde givet
det. Kun de blaa Kasetter i Loftshvælvingen med Stjernerne har jeg
bibeholdt, da de skønnedes at virke bedre end C. F. Hansens Loft,
hvor det hele stod i een gulhvid Farve. Den røde Farve bag Christus?
skikkelsen blev ligeledes bibeholdt, da den Forgyldning af Nichen, som
C. F. Hansen oprindeligt udførte, havde vist sig meget uheldig, fordi
Guldet ikke virkede efter Bestemmelsen og ikke gav nogen Refleks.
49. Andreas Weis, Departementschef i Kultusministeriet, f. 1851, d. 1935.
Administrator for Kunstakademiet.
50. N. V. Dorph, Kunstmaler, f. 1862, d. 1931.
51. Det er mig bekendt, at Arkitekt Charles Schou har fremsat denne
Tanke i 1918.
52. P. V. Jensen Klint, Arkitekt, f. 1853, d. 1930. Har bl. a. bygget
Grundtvigskirken, KFUM, i Odense og flere Kirker.
53. Karl Madsen, Kunsthistoriker, Professor, f. 1855, d. 1938. Direktør
for Kunstmuseet.
54. Mario Krohn, Kunsthistoriker, f. 1840, d. 1905. Inspektør ved Kunst?
museet.
55. Carl Petersen, Arkitekt, f. 1874, d. 1923. Tegnede som ung hos Fa?
der. Lavede en Tid Keramik. Byggede Faaborg Museum. Professor
ved Akademiet.
56. Viggo Dorph?Petersen, Arkitekt, f. 1851, d. 1937. Kom tidligt til
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Frankrig og blev ved Giftermaal bundet til dette Land, hvor han
udførte en Række Arbejder. Var dansk Vicekonsul i Perpignan i
mange Aar.
H. B Storck, Arkitekt, Professor, f. 1839, d. 1922. Har restaureret
en Række af vore betydeligste middelalderlige Kirker og andre Bygs
ninger. Har bl. a. bygget Abel Kathrines og Soldenfelds Stiftelser,
Tilbygning til Landmandsbanken, Hirschprungs Museum.
Thorvald Bindesbøll, Arkitekt, f. 1846, d. 1908. Er kendt for sine
dekorative Arbejder.
Vilhelm Wanscher, Kunsthistoriker, f. 1875. Professor ved Akademiet.
Frederik Levy, Arkitekt, f. 1851, d. 1924. Flår bl. a. bygget Handels?
bankens Bygning i Holmens Kanal.
Eugen Jørgensen, Arkitekt, f. 1858, d. 1910. Har bl. a. bygget Chr. IX?
Gades Bygninger. Han var en stor Spøgefugl og digtede de herlig?
ste Viser.
Leuning?Borch, Arkitekt, f. 1853, d. 1910. Sysselsatte sig især med
»Skønvirke« (hans eget Ord for dekorativ Kunst).
V. Hoick, Arkitekt, f. 1856, d. 1936. Inspektør ved Nationalmuseet
paa Frederiksborg. Flår bygget en Del Bygninger i Hillerød og i
Frederiksborg Amt (Sygehuse, Raadhuse o. L).
Kristoffer Varming, Arkitekt, f. 1865, d. 1936. Søn af Moders Søster
Doris, g. m. Pastor Varming. Igennem flere Aar Faders betroede
Medarbejder. Kgl. Bygningsinspektør efter Fader. Har bygget bl. a.
Rockefeller?lnstituttet, Sindssygeanstalten ved Nykøbing Sjælland,
mange Kirker i Jylland.
Gotfred Tvede, Søn af ovenn. F. V. Tvede (Note 19), Arkitekt, f.
1863. Har bl. a. bygget Piessens Palæ, Kgl. octr. Brandassurance, Jern?
industriens Bygning paa Nørrevold (i Samarbejde med Arkitekt Fritz
Koch) og har haft en stor Praksis som Herregaardsarkitekt.
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EFTERSKRIFT
Kærlighed til det foregaaende Slægtled forenede alle os, der
enten skrev Bogen eller muliggjorde dens Trykning, hvorfor det
2*aarige Arbejde kunde paabegyndes og sluttes i fuld Harmoni
og Enighed.
Det var vor Hensigt med Bogen at knytte Forbindelsen med
den henfarne Slægt ved som Aakjær siger at lægge Øret til dens
Rod og aflytte Slægten dens Puls, og vi fandt meget, som syntes
os værdifuldt og værd at huske.
Flittigt og dygtigt, undertiden meget dygtigt borgerligt Ar*
bejde udførte de vekslende Slægter gennem 350 Aar, snart som
Aandsarbejdere, snart som Praktikere, og vi fandt ikke en eneste
af de utiltalende Stræbertyper, som søger at naa frem udenom
det solide borgerlige Arbejde.
I de to sidst skildrede Slægtled mødte vi ved Siden af ud*
præget Fædrelandskærlighed og Hjemstavnsglæde megen Slægts*
følelse og intens Kærlighed til Hjemmene, og i taknemmelig
Erindring om de Værdier, der saaledes tilførtes os, er denne
Bog bleven til.
Naar Fremtidens unge Medlemmer af »den jydske Slægt«
søger Orientering i den brogede og urolige Verden, i hvilken
de er sat, saa er det vort Haab, at denne Bog skal blive dem
en kær Vejleder og Støtte.
En saadan Støtte er saa meget mere paakrævet, som vi ved,
at det hidtidige blomstrende Familieliv ikke vil fortsættes i de
helt unges Slægtled, hvor Børnenes Antal er svundet ind til
et Minimum.
Vi opfordrer Slægtens Medlemmer til at holde sammen i onde
som i gode Dage, og vi beder de ældre om at nedskrive deres
Erindringer, samt opfordrer de unge til at føre Dagbog, saa
der kan foreligge et fyldigt Materiale til Brug ved Slægtsbogens
Fortsættelse, som vi forventer vil blive skrevet om en Menne*
skealder.
Det er vort Haab, at Kolding*Borcherne og Horsens*Borcherne
snart vil følge Skjern*Borchernes Eksempel og fremkomme med
fyldige Slægtsbiografier, saa alt angaaende »den jydske Slægt
Borch« kommer til at foreligge fuldt oplyst.
Kbh. i Februar 1942.
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