
Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


ANNA BORGEN MÜLLER



FRU

Anna Borgen Müller

MINDESKRIFT
SAMLET AF

POUL BJERGE

MANUSKRIPT

KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING

1919



Trykt i 300 Eksemplarer



EN LILLE LIVSSKILDRING



ANNA BORGEN MÜLLER. 1893



ANNA BORGEN ANDERSEN. 1887.



ANNA BORGEN MULLER
10. JULI 1864 - 11. JULI 1919

Anna Borgen var Vestjyde, født i Gammelgaard i 
Ølgod Sogn, der ligger ved Banen omtrent midt mel
lem Varde og Ringkøbing. Hendes Fader var den 
kendte Bollerup Andersen. Han var Fører og Folke
høvding i Vestjylland. Han blev Sognefoged og Sogne- 
raadsformand, kom i Amtsraadet, blev Landstingsmand 
og Medlem af en Del Kommissioner. Hans klare Tanke, 
hans sunde Sans, hans kloge Tale og Optræden gav 
ham Anseelse overalt. Han var retsindig og retfærdig, 
haandhævede Orden og god Skik, nogle syntes for 
striks, men ingen skulde bebrejde ham, at han gav 
efter for de store og lod det gaa ud over de smaa. 
Han havde store Interesser og en vid Synskreds. Han 
havde Sans for aandelige Værdier, havde en stærk 
Fædrelandskærlighed og en dyb religiøs Følelse. Han 
havde Sans for Naturen og dens Skønhed, havde 
Sans for Glæde saavel som for dyb Alvor.

Moderen var af de stille, hvis Liv og Færd hørte 
Hjemmet til. Men delte Hjem formede hun ogsaa og 
fyldte med Glæde og Friskhed.

Anna var den næstyngste af en stor Børneflok; den 
yngste blev døbt samme Dag, som deres Fader blev 
begravet. Pastor J. Schjørring i Hodde forrettede Be
gravelsen og Daaben. Det var en af de store Højtider 
i Ølgod Kirke, og det var i 1868.
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Moderen sad nu Enke med Gammelgaard og en 
slor Børneflok, hvoraf kun et Par var konfirmerede. 
Men i 1876 solgte hun Gaarden, og i 1879 døde hun 
selv. Da var Anna kun 15 Aar. Men inden Moderens 
Død havde hun saa at sige faaet sig en anden Moder.

Frk. Eline Schölt fra Københoved var kommen 
til Ølgod og bleven Lærerinde ved en Friskole der 
oppe i Ølgod søndre Sogn i Nærheden af Gammel
gaard. Børnene fra Gammelgaard kom straks i hen
des Skole, og Frk. Eline Schott og Annas Moder blev 
nære Venner og gode Kammerater. Børnene fra Gam
melgaard sluttede sig ogsaa til Eline Schott med stor 
Inderlighed. Men et Par af dem døde, og da Mode
ren ogsaa gik bort, var der af de yngre kun Anna 
tilbage. Hun erklærede, at hun vilde være hos Eline 
Schölt, og hun kom saa til at bo hos hende en Tid. 
Venskabet mellem disse to blev mere inderlig, og 
derved blev Eline Schott som en anden Moder for 
hende.

Der kom nu en urolig Tid for Anna, det vil sige 
rent i det ydre. Først var hun hos Eline Schölt, saa 
var hun i Hodde Præstegaard en Tid, saa hos hendes 
ældre Broder, Anders Gammelgaard, saa hos den 
yngre, Stilling-Andersen, og vist flere Steder; men 
altid var hun dog i et Hjem. Hun var livlig, let
bevægelig, tiltalende og smuk. Hendes Lærerinde 
siger, at hun var i Skolen den af Børnene, der havde 
de rigeste Evner, og som var flinkest til sit Arbejde. 
Og da Eline Schott var hos Lægen med hende, spør
ger denne, hvem hun var. Og da han hører Svaret, 
udbryder han hviskende til Eline Schott: >Er hun 
fra Ølgod? Jeg troede, det var en lille Prinsesse!« 
Og det var ikke den eneste Gang, dette Navn blev 
knyttet til hende. Det var ikke fordi hendes Optræden 
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var storagtig; det var alene for hendes Skønhed. De 
unge Mænd sværmede for hende og gjorde stærk Kur 
til hende, og man forstaar, at det kunde have sine 
Vanskeligheder for den unge Pige, der stod uden 
Fader og Moder. Men der var en god Grund i hende, 
og saa kom Eline Schott hende saa godt til Hjælp. 
Hun skærmede og vejledede hende som en Moder. 
Anna Borgen kunde siden med Lune fortælle om, at 
Eline Schott vogtede hende som en Høne sine Kyl
linger. Men hendes Fortælling vidnede samtidig om, 
hvor taknemlig hun var for det, at hun var kommen 
gennem alt dette, og ikke givet sit Hjerte bort, før 
den store Kærlighed kom.

Hendes ældre Søster, Karen, var blevet uddannet 
til Lærerinde paa Fru Julie Heins Skole i Odense. 
Anna havde Lyst til at være noget for andre. Det 
laa derfor nær, at hun gik samme Vej. Hun gennem
gik saa et toaarigt Kursus paa Fru Heins Skole; det 
var ved Aarene 1882—83. Saa var hun Lærerinde i Vest
jylland et Par Steder, sidst paa Børnehjemmet i Herning.

Frk. Eline Schott var bleven gift med Toldforvalter 
Hansen og boede i Hasle paa Bornholm. Hun havde 
en privat Skole dér, og Anna kom over og hjalp 
hende og var der et Par Aar. 1886 blev Toldforval
teren forflyttet til Nykøbing paa Falster, og Anna 
flyttede med og blev Lærerinde ved en Pigeskole dér. 
Det var rige Aar for Anna. Hun fik en Del at se af 
vort skønne Land, hun arbejdede sammen med Eline 
Schott i Skolen, uddannede sig videre i Sprog, var 
stærkt optaget af sit Arbejde og var i den Alder, da 
der er stærk Grøde i ens Sjæleliv. Man forstaar, hun*
fik meget ud af Samlivet med den ældre modne 
Kvinde, der paa en Gang kunde være baade Moder 
for hende og Kammerat med hende.
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I 1887 kom hun saa paa den udvidede Højskole i 
Askov og var der i to Vinterhalvaar. Ogsaa det blev 
rige Aar for hende. Hun havde gode Evner, arbejdede 
samvittighedsfuldt, var vel forberedt, og saa havde 
hun saadanne rige Udviklingsmuligheder i sig, noget, 
der har saa meget at sige. Hun vandt Yndest hos 
Lærerne. De milde Øjne, de lyttende Ører, det lette 
Nemme og det aabne Sind — alle de udmærkede 
Egenskaber, som man kan ønske hos en Lærling, de 
var som samlet hos hende. Ingen Under, at Lærerne 
kom til at holde af hende. Og ikke det alene, de 
skønnede ogsaa, hvilken betydelig Kvinde hun tegnede 
til at blive.

Kammeraterne elskede hende Der var faa — jeg 
tror, jeg tør sige, at der var ingen — der var saa af
holdt af alle, som hun var. Og hun havde meget ud 
af Livet med Kammeraterne; særlig var der et Fir
kløver, der fik meget ud af Samlivet; det var Marie 
Andersen fra Snedinge, der blev Sygeplejer, blev 
smittet af en Tyfuspatient og døde ung. Det var 
Ingeborg Trier fra Vallekilde og Marie Engberg, 
senere gift med Pastor P. Riemann i Fakse, og saa 
Anna; de tre boede paa Bakkehus, Ingeborg Trier 
paa Veum, men der var næsten ikke en Aften, uden 
hun var paa Bakkehus, og saa var de sammen alle 
fire eller to og to. De var alle betydelige Kvinder, 
havde meget ud af at tale og arbejde og leve sam
men. Og saa var det endda saadan, at de ikke dan
nede Klike og holdt sig for sig selv. Navnlig gjaldt 
det Anna. Hun havde et aabent Sind over for alle, kunde 
rumme dem i sin Kærlighed og være noget for hver en
kelt. Derfor var det ogsaa, at hun blev saa afholdt.

Saa kommer vi til den store Begivenhed i Anna 
Borgens Liv.
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Det var i 1884, at det store sønderjydske Tog gik 
til Vestjylland. Rudolf Müller var med; paa Varde 
Station præsenterede Stilling-Andersen sin unge Søster 
for ham. Det var ganske flygtig, saadan som det kan 
være paa en Jernbanestation; men hun gjorde et saa 
stærkt Indtryk paa Rudolf; han følte, at her mødte 
han sin Lykke. Rudolf var af de rolige, ikke svær
merisk anlagt; man sagde endogsaa, at han var 
uden Sans for kvindelig Skønhed, og nu skulde det 
gaa ham paa. Han var halv forfærdet og helt ærger
lig over det; man skulde dog bruge sin Forstand. 
Han kendte hende jo slet ikke. Tabe sin Sjæls Ro 
blot for et glat Ansigts Skyld; det var dog for galt.

Stilling-Andersen havde i sin Tid begyndt det før
ste Andelsmejeri i Ølgod. Senere begyndte han det 
første i Sønderjylland i Mejlby. Stilling-Andersen og 
Rudolf havde været sammen paa Tune Højskole og 
blev Venner dér; de kom derfor en Del sammen. 
Anna var hos Stilling-Andersen i Mejlby en Tid i 
1884—85; her kom Rudolf og Anna sammen enkelte 
Gange. I de Aar, Anna var paa Askov Højskole, var 
Rudolf Bestyrer af Forstander L. Schrøders Gaard; 
her var der god Lejlighed for dem til at lære hinan
den nærmere at kende; men det er jo ikke værd at 
gøre den Historie længere. De blev forlovet; Rudolf 
købte Store Dalgaard i Vejen, og den 20. September 
1890 holdt de Bryllup.

Her begyndte de at bygge deres Hjem. Jeg siger 
med Flid begyndte. Flere har det saadan, at naar 
de har sat bo, saa er alt komplet. Hvert Møbel er 
paa sin Plads, intet mangler, ikke saa meget som 
en Proptrækker. Her var det anderledes. Gaarden var 
købt, mest paa Kredit. Man vilde sætte Tæring efter 
Næring, begynde smaat og se at gaa fremad. Her



12

var en vis Tarvelighed, men parret med Hygge. Man 
følte sig vel tilpas i dette Hjem; det var som fyldt 
med Glæde og aandelig Sundhed. Lidt efter lidt kom 
der saa ny Ting ind i Hjemmet, og for hver ny Ting, 
der kom, voksede Hyggen og Glæden; det var saa 
fornøjeligt at være Vidne til.

Og der kom den ene lille Pige efter den anden, 
smaa, sunde, buttede, rødmussede Piger, der voksede 
sig kønnere efterhaanden. Og Arbejdet i Gaard og 
Mark lykkedes. Anna var svag af Helbred, men det 
holdt dog; hun maatle paa Sanatorium en Gang 
imellem, men kom saa frisk hjem, og saa var der 
dobbelt Glæde i Hjemmet. Herren velsignede deres 
Arbejde og Færd baade ude og inde; det var et 
lykkeligt Hjem.

I 1904 solgte de Store Dalgaard og et Aars Tid efter 
købte de Ferupgaard. Den er betydelig større, er en 
udmærket Gaard, men var ude af Drift. Her tog de 
fat paa ny, Rudolf ude og Anna inde. Gaarden blev 
sat i Drift som en af de bedste, og Anna hyggede sit 
Hjem — jeg tror heller ikke nogen vil sige, det er 
for meget, naar jeg tilføjer: som en af de bedste.

1916 solgte de saa Ferupgaard. Henimod et Par 
Aarstid opholdt de sig i Askov, og saa i Fjor købte 
de Petersborggaard i Andst.

Nogle kan maaske synes, at det var underligt, at 
de flyttede saa tidt. Det gik dem jo godt ethvert 
Sted. Men Sagen var, at Rudolf Muller er den dyg
tige Landmand, altid fremadstræbende. Naar en Gaard 
var sat i Stil og bragt op til sin højeste Ydeevne, saa 
længtes han efter en ny, hvor han kunde begynde 
forfra igen. Saadan gik han fra den ene til den an
den og fra den igen til en tredje; og Anna fulgte 
ham, ikke som et Offer, men med en Arbejdsglæde,
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der fyldte hende. Det var en Fryd at være Vidne til 
disse to Ægtefolks Samliv. Det var ikke alene det, 
at de var lykkelige med hinanden, glade ved hinan
den, den rige Kærlighed groede frisk imellem dem. 
De var saa forskellige, deres Dygtighed laa paa hver 
sit Omraade, derfor udfyldte de hinanden saa dej
ligt og kunde beundre hinanden.

Hjemmet begyndte, som vi har set, som et lille 
og tarveligt Hjem paa Store Dalgaard, men det vok
sede og blev større, jeg vil ikke sige mere luksuriøst, 
men dog mere fyldt med ydre Behageligheder. En 
Ting var dog fælles for deres Hjem overalt, hvor de 
opslog det, og det var det, at det var fyldt med Liv, 
med aandelig Fylde og med den Sans, der kan for
ene Tarvelighed med Hygge, og som — hvad der 
maaske endnu er mere vanskeligt — kan fylde de 
luksuriøse Sale, saa man glemmer den ydre Udstyrelse 
over Livet, der fylder dem. Anna og Rudolf kunde 
fylde deres Hjem, saa man altid befandt sig vel dér; 
og det var ligegyldigt enten Folk kom fra smaa Hjem 
eller fra de rige, alle følte, her var det godt at være.

Skulde vi spørge, hvad det var, der prægede Anna 
Borgens Arbejde mest, saa er det det, at hun vilde 
glæde og hjælpe andre. Det er hendes Venner og 
Kendinger, det er Naboer og Omgangsfæller, det er 
alle de mange, der har været i deres Brød som Arbej
dere, de vil alle sande dette, de sidste maaske mest. 
Det er en Prøvesten paa et Menneskes gode Hjerte, 
hvordan det er mod sine Tjenestefolk. Anna Borgen 
bestod denne Prøve. Der var ligefrem Kapløb om, 
hvem der kunde faa Plads hos Anna og Rudolf; det 
var Tjenestefolkene selv, og det var Folk rundt om
kring i vort Land, der gerne vilde have deres Børn 
hen et Sted, hvor de lærte at arbejde, hvor de fik
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Respekt for Arbejdet, og hvor de kunde komme til 
at deltage i et Menneskeliv af den Slags, som Grundt
vig ønsker al sin Æt

Og hvor var Anna ikke optaget af Livet, der rørte 
sig ude omkring. Det var Folkelivet og Kristenlivet, 
det var Barnepleje og Sygepleje, det var Arbejdet for 
de unge, et Arbejde for, at

Anna Borgen Müller.

de kunde opdrages og 
forberedes til at danne 
nogle af de tusinde 
Hjem, hvorom Bjørn
son synger, at de Lan
det frelst ifra Slaget 
bærer. Det begyndte 
hun med i det smaa 
paa Store Dalgaard, det 
fortsatte hun med paa 
Ferupgaard; og nu 
havde hun store Pla
ner om, hvad der 
skulde udrettes paa 
Petersborggaard, og 
havde hun levet, var 
det nok bleven til 
Handling. Hele hen
des Tanke og Færd og 
Handling gik ud paa

at glæde andre, at mildne Kaarene for dem paa Livets
Skyggeside, at bringe Friskhed og Grøde ind i alle 
Forhold.

1914 blev hun Formand for Foreningen »Askov 
Lærlinge«. Hvor var hun ikke ogsaa optaget her af 
at hjælpe andre. Naar Ansøgningerne om Understøt
telse kom ind, hoppede Hjertet af Glæde ved at ud
dele dem; og var der ikke flere Penge, var hun lige
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ved at tage af sine egne. Og naar Aarsskriftet skulde 
samles, hvor omhyggelig var hun ikke for at faa 
noget, som alle kunde glæde sig ved og have Udbytte 
af. Og var én mismodig, saa naar man havde talt 
med Anna, var det som vejret bort.

Hun kom i Styrelsen for den Kreds af Kirkeligt 
Samfund, som dannedes her i det sydlige Jylland. 
Hun var glad ved et saadant Arbejde, vilde gerne 
ofre sine Kræfter til det, og andre vilde gerne arbejde 
sammen med hende. Hun blev af Andst Sogneraad 
valgt ind i det Udvalg, der skulde have med Næv
ningevæsenet at gøre. Det danske Landhusholdnings- 
Selskab valgte hende ind i et Udvalg, der skulde 
komme med et Forslag om, hvordan unge Kvinder 
kunde uddannes til at blive dygtige Husmodre i 
Smaakaarsfolks Hjem. Det sidste Hverv var hun 
særlig glad ved; det var, som man her tog hendes 
kæreste Tanke op. Nu skulde der rigtig tages fat.

Saadan laa Livet nu for hende. Store Planer var 
i Gære. Hun var modig og glad. Nu skulde det 
rigtig gaa.

Og saa kom Døden med sin Le.
Hun havde altid haft et svagt Helbred at slaas med; 

det var Tuberkulose, en Slægtssygdom. Hun havde 
taget et Sanatorieophold en Gang imellem, vandt der
ved ny Kræfter, og med dem steg Modet og Livslysten.

I Sommer kom der et nyt Angreb; en let Tyfus 
sluttede sig til. Lægerne mente, hun var kommen 
over begge Dele; men Kræfterne var udtømte.

Den 11. Juli sov hun stille hen. Den 16. Juli blev 
hun begravet fra Askov Kirke.

Anna vilde gerne have levet og arbejdet; men hun 
var heller ikke bange for Døden. Hun vidste, hun 
var i Guds Haand. Poul Bjerge.





JORDEFÆRDEN





I HJEMMET

Det var den 16. Juli. Kl. 11 skulde Følget samles 
paa Petersborggaard. Man var forberedt paa at mod
tage en Del; men saa mange, som der kom, havde 
man ikke tænkt sig. Det var Vogn efter Vogn; snart 
var den store Gaard fyldt, de rummelige Stuer blev 
straks optaget, og saa tyede man til den store smukke 
Have. Vejret var saapas godt, saa man saa prægtig 
kunde være derude. Antallet af Mennesker opgives 
til omtrent 300.

Kisten stod paa en Veranda under et Løvtag ud 
imod Haven; den var dækket af et Dannebrogsflag 
og af Blomster og Kranse i rig Fylde. Man sang en 
Salme, og saa talte hendes ældste Datter

Dagny Højvang, f. Muller:
Vi har saa meget at sige Dig Tak for, lille Moerl

— alt, hvad Du har været for os gennem hele Livet
— alt det fine og gode, Du har lært os at kende — 
al den Kærlighed, Du har givet os — og for det, Du 
lærte os at elske vore Medmennesker — vi kan al
drig faa sagt Tak, som vi gerne vilde.

Det var saa svært, at vi ikke fik sagt Farvel til 
Dig, lille Moer! Men Du gik bort til den store Glæde 
uden vort Farvel, for at vi med alle de kære Minder 
om Dig kan mærke, at Du er hos os alligevel og vil 
lære os at vandre Din Vej gennem Livet og Verden.

2*
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Lille Moer! Du, som vi elskede som ingen anden, 
vi følte os saa smaa ved Siden af Dig; Du kunde 
altid give os Mod, naar vi var forknytte. Blot Du tog 
vor Haand i din, var vi trygge. Bliv ved at holde 
vor Haand i din, lille Moer, saa vi mærker, at Du 
følger os, til Du staar, som Du selv sagde, i din hvide 
Klædning og tager imod os ved Døren til de levendes 
Land.

Maren Lauridsen, Grøn vang:
(Talen er nedskreven senere og udvidet en Del.)

Anna Müller var et forunderligt rigt begavet og af 
Gud benaadet Menneske; thi alle holdt af hende. 
Hun var saa elskelig, saa fint forstaaende og mild 
mod alle. Der er bleven sagt:

»Den største Lykke paa denne Jord, 
som Gud kan os her beskære, 
er ikke at blive berømt og stor, 
men Menneske ret at være«.

Dette gik Anna Müllers Stræben ud paa i alle Li
vets Forhold.

Hun havde sikkert en god Arv efter sine Forældre. 
Hun skriver i et Brev: »Naar jeg var lidt modløs og 
følte, at jeg kun saa smaat fyldte min Plads, har jeg 
ofte læst J. Schjörrings Tale over Faer og der igen
nem faaet Styrke og Mod til ikke at opgive Kampen 
for, hvad der er ret, godt og personligt, men samti
dig ønsket, at jeg lignede ham noget mere; men 
dette sidste kan man jo ikke tage af sig selv Jeg 
synes ikke, vi kan takke nok for den Arv, at have 
haft gode Forældre. Selvfølgelig maa vi gennem Verden 
under eget Ansvar, men Sporet retleder og forpligter.«

Om Moderen skriver hun i et andet Brev:
»Du nævner, at jeg i et Brev har udtalt, at min 

Moder ved sin Død virkede mere opdragende paa
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mig, end om hun havde levet, og dette forstaar Du 
ikke. Jo, idet jeg mistede hende og dermed Hjemmet 
saa tidlig, følte jeg saa stærkt Ansvaret. Stod jeg over for 
noget, som fristede i den unge Alder, og som jeg følte, 
Moer ikke vilde synes om, jeg deltog i, saa jeg straks 
et yndigt Billede af Moer med et Par bedende Øjne, 
og saa var jeg færdig. Havde hun levet, og jeg som 
fuldvoksen maaske kunde have faaet Øje paa Fejl 
hos hende, er det ikke sikkert, hun havde faaet den 
Magt over mig. Nu havde jeg kun Indtryk af alle 
hendes gode Sider, og det er der mest Opdragelse i.«

Det er et Par Vidnesbyrd om, hvor højt hun selv 
har sat sin Slægtsarv, og hvilken Velsignelse den har 
haft for hende i de unge Dage.

Savnet af Anna Muller vil føles stærkest og dybest 
af dem, der stod hende nær. Hendes varme og for- 
staaende Hjerte har givet dem mest; men hun gav til 
alle, og derfor vil hun blive savnet af alle. Hun gav 
altid, hvor hun færdedes: Til Slægtninge — til nære 
og kære — i Vennernes Kreds. Hvor var hun skat
tet. Hun var sine Venner en Ven i Ordets bedste Be
tydning. Hun sagde dem Sandheden, fordi hun mente, 
at den ikke maatte være nogen Mand for broget, at 
kun i Sandhedens Jordbund gror det rette, det sunde 
og det gode. Og naar Anna Muller kom i Vennelag, 
saa blev der samtalet, drøftet, skiftet Ord og sunget. 
Og naar hun foreslog en Sang, saa var den følt, 
gennemlevet, tilegnet.

Hvor var hun vaagen og lydhør. Hvor hjalp hun 
mange unge Kvinder tilrette i deres Livssyn og i deres 
praktiske Syssel. Selv tog hun fat og levede paa det 
jævne og gav derved et godt Eksempel. Hun sagde 
med Selvkritik: Menneskene vil jo nu hellere op
drage andres Børn end deres egne, men det er nu
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engang vore egne, vi skal have Ansvaret for. Men 
jeg er taknemlig — sagde hun for nylig — om mit 
Formaal maa lykkes lidt: dette at hjælpe unge Piger 
til Forstaaelse af, at det gælder ikke alene om at 
blive dygtige til den daglige Husgerning, men at det 
ogsaa gælder, at de kommer til at se, at dette er ikke 
nok; en vordende Husmoder maa forstaa og leve for 
noget mere. Jeg vilde gerne give dem en lille Hjælp 
i den Retning; det er mig kun en Sorg, at det bliver 
saa lidt.

Ja, hun vilde gerne hjælpe de unge, og mange er 
de — baade unge Piger og unge Mænd — der kan 
sige Tak for, hvad de saa, hørte og lærte i Rudolf 
og Anna Mullers dygtige Hjem. Der var smukt i 
dette Hjem, og der gik Arbejdet med Lyst og Glæde. 
En ung Pige har sagt, at hun vidste ingen Steder, 
hvor del var saa fornøjeligt at være som der. Anna 
Muller havde Evne til al give Folk Sans for Arbej
dets Glæder.

I 1914 blev Anna Muller opfordret til at være Askov 
Elevforenings Formand; men med sit beskedne og yd
myge Sind syntes hun ikke, hun magtede den Gerning. 
Hun skrev: »Jeg føler mig beskæmmet under eders 
alt for gode Tro til mig; men jeg ved ogsaa, at et 
Menneske vokser under god Tro Jeg vil saa umaa- 
delig gerne tjene en god Sag; jeg vil gerne tjene min 
gamle Skole, som jeg holder af, men jeg er bange, 
jeg er for gammel, og jeg raader nu engang ikke over 
al den Kraft, jeg gerne vilde.«

Efter gentaget Opfordring tog hun imod Pladsen 
med de Ord: »Finder I ingen bedre, prøver jeg, og 
jeg er glad for jeres gode Tiltro til mig«.

Hun holdt af den gamle Skole. Hun og hendes 
Mand var vel af dens bedste Venner og Støtter.
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Hun havde i sin Ungdom selv haft den Lykke at 
sidde paa Skolebænk dér. Mangt et Frøkorn blev da 
strøet ud i hendes Hjertes Jordbund, og som siden i 
Livet vokste frem og bar Frugt til Glæde for hende 
selv og andre. Hun havde følt og erkendt den Natu
rens store Sandhed, at Ungdommen er Sjælens Blom
stringstid, da Idealerne ved Aandens Hjælp tager Form 
og fæstner sig, saa de aldrig glemmes, selv om man 
ikke altid kan føre dem ud i Livet i denne ufuld
komne Verden — og tillige, at al god Udvikling maa 
udgaa fra varme levende Menneskehjerter.

Og Anna Müller var et interessant og varmtfølende 
Samfundsmenneske. Naar noget godt skulde fremmes, 
saa skulde man have fat paa hende. Hun arbejdede 
ihærdigt med de Kræfter, hun raadede over. Men 
hun fik ogsaa at føle, at Sygdom og Træthed er svære 
at komme over. Hun skrev en Gang: »Jeg har i lang 
Tid været saa sløj og træt, at jeg ikke troede, at jeg 
blev Menneske igen; men nu mærker jeg til min 
store Glæde, at jeg er ved at vaagne op til Livet igen. 
Om det bliver til noget nyttigt Arbejde, ved jeg ikke; 
men det, at mine kære der hjemme saa stærkt lader 
mig føle og mærke, at de ikke synes, de kan und
være mig, giver mig nyt Mod og ny Glæde til Hjem
mets Færd. Og saa haaber jeg nu som altid, at Gud 
vil hjælpe de smaa Kræfter, saa jeg ikke skal føle 
mig som et altfor unyttigt Medlem. I Hjemmets lille 
Verden findes det Sted, hvor jeg bedst kan bruges og 
hvor jeg lever med saa stor Glæde. Ingen Hæder
stilling ud ad til, hvor stor den end er, kan lignes 
med det at være Moer. Det er en yndig Gave til os; 
gid vi aldrig maa undlade at takke for den.«

Og videre skriver hun: »Jeg ønsker saa meget, at 
vi Mennesker maa forstaa paa rette Maade at vurdere
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de Goder, der følger med en egen Virksomhed, ogsaa 
den med Jorden, og dog ikke blive mere jordbundne, 
end vi kan føle Livets Glæde i det altsammen. Kan 
man det og saa svare enhver sit, saa kan det være 
et Herreliv at være Landbruger. Men ak! vi er smaa 
Mennesker alle, naar vi skal til at virkeliggøre Ide
alerne, og det var jo dog Meningen. Jeg kan aldrig 
komme fra, at vi Mennesker skulde hjælpe og for
ædle hinanden. Kunde vi det i større Maal, end vi 
naar det, da vilde meget være anderledes i Samfundet.«

Og om Krigen skriver hun: »Hvor er det alvorlige 
Tider i Europa. Man kan slet ikke forstaa, at det 
er nødvendigt med saa haard en Kur. Hvis der ikke 
efter alt dette kommer mere Retfærdighed for de smaa 
Nationer og mere Menneskelighed med i Spillet, er 
det ufatteligt. Stakkels Sønderjyder! Og stakkels Bel
giere! Ja, alle der maa i Krig uden at ville det. 
Slipper vi i Danmark med at være Tilskuere til alt 
dette rædselsfulde, da er vi nok et lykkeligt Land. 
Og saa skulde vi vise vor Tak ved at være mere til
fredse og ved at have ædlere Maal for vort Liv. Gud 
hjælpe os alle dertil og til det gode, for kun det giver 
virkelig Lykke.«

Disse Udtalelser viser, hvor stærkt Anna Muller 
levede med i alt, og hvordan hun stræbte efter at faa 
det allerbedste ud af Livet.

Nu gik hun bort midt i sit Arbejde og midt i Som
merens smukkeste Tid.

Vi takker hende for hendes Arbejde og Færd iblandt 
os. Vi skønner paa hende og føler, at paa hende pas
ser Grundtvigs dejlige Vers:

Med Hjerte varmt, med Hoved lyst, 
med prøvet Tro, med Væsen tyst, 
med Mildheds Majestæten.

Gud velsigne hendes Minde.
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Eline Schott Hansen:
Da jeg for et Aar siden var Gæst her paa Pelers- 

borggaard, sagde Anna Muller en Dag, vi sad ene 
her paa Verandaen: »Hør, Eline! Skal vi to ikke 
love hinanden, at den længst levende vil tale ved den 
andens Baare?« Dertil svarede jeg med et lidt lang
trukkent: »Jo, lille Anna! hvis jeg kan.« Vi var begge 
skrøbelige, men jeg tænkte dog, der kom nok først 
Bud efter mig; men det blev anderledes. Jeg skal 
saa indfri mit Løfte. Det bliver dog kun nogle faa 
Ord; thi jeg er ikke rask og magter kun saa lidt.

Anna Muller var kun 12 Aar, da jeg lærte hende 
at kende, saa vort Venskab har bestaaet nu i godt 
40 Aar. Jeg har altsaa kendt Anna godt og ved en 
Del om, hvad hun har været som Datter, som Hustru, 
som Moder, som Søster og som Veninde. Jeg er saa 
vis paa, at der kan bindes hende en skøn Mindekrans 
af alle de Tak, der strømmer hende i Møde fra de 
mange, der fik saa meget gennem hende. Ja, vi er 
en stor Flok, der skylder hende Tak for, hvad hun 
har været for os og gjort for os.

Hun var svag, men hun hentede sin Kraft i Troen 
paa Guds Naade. Hun blev baaren af Guds Naades 
Ord, der giver Syndernes Forladelse, tager Gruen 
bort for Døden, ja, overvinder den. Hun fandt Fred 
i Troen paa sine Synders Forladelse, og derved naa- 
ede hun den største Lykke: Hun kom til at eje Guds 
Fred. Og den, der har Guds Fred, har alt; thi

Guds Fred er overalt paa Jord 
Vorherres Svar paa Troens Ord! 
Saa har vi Tro, da skal med Fred 
vi indgaa til Guds Herlighed.

Svært er det alligevel for os, der har haft Anna 
kær, nu ikke mere at kunne tale med hende eller
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se hendes milde Øjne. Men vi maa alligevel sige Gud 
Tak for den Tid, hun har været her. Og saa holder 
vi fast paa Haabet, de Kristnes Haab: Troen paa Kø
dets Opstandelse og det evige Liv.

Gid vi saa — enhver især — maa være rede og 
rejsefærdig, naar Gud kalder paa os. Ja, bered dig 
til at møde din Gud. Amen.

Jakob Stilling-Andersen:
Med Sorg i Sinde staar vi i Dag samlede omkring 

min kære Søsters Baare og kan ikke rigtig forstaa, 
at hendes Liv nu er afsluttet. Og dog er det saa- 
ledes. Hun er kaldt bort, og selv om vi nødig vilde 
undvære hende,^saa maa vi sige, som hun selv vilde 
have sagt, om én af hendes kære var gaaet bort i 
Døden: Herre! Din Villie ske, hvad enten Du giver 
eller tager.« Jeg er overbevist om, at saaledes vilde 
hun have sagt; thi hun havde tidligt lært at leve sit 
Liv i Pagt med Gud og at bøje sin Villie ind under 
hans Villie. Delle prægede ogsaa hendes Liv overalt, 
hvor hun virkede, ikke mindst ved Børneopdragelsen.

Den afdøde og jeg følte os lige fra Ungdomstiden 
stærkt knyttede til hinanden. Det var ikke alene ved 
Slægtskabets, men ogsaa ved Tillidens og Forstaa- 
elsens Baand, der fik os til at dele godt og ondt her 
i Livet. Det \ var altid til gensidig Glæde, naar vi 
mødtes, og naar vi i Breve udvekslede Tanker saavel 
om timelige som aandelige Ting. Disse Udvekslinger 
var altid til Berigelse for mig. Jeg mindes ikke, vi 
nogensinde, selv som Børn, har skiftet et ukærligt 
Ord. Med Tak i Hjertet for alt dette vil jeg trods 
Sorgen sige: »Herre! Din Villie ske.« Ja, Tak, kære 
Søster, for al Din Godhed og Kærlighed; det vil jeg 
aldrig glemme.
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Det inaa være en Trøst for hendes kære, al sand 
trofast Venskab ikke ophører med Døden, men gaar 
langt ud over Graven. Det, som du, kære Svoger, 
og vi alle elskede hos hende, har Evigheds-Værdi for 
os. Vi vil vedblive at være knyttet til hende, ogsaa 
efter hendes Død. Hendes Liv vil, hver Gang vi tæn
ker paa hende, bringe Velsignelse over vort eget Liv. 
Saaledes føler jeg, det gaar mig, og saaledes er jeg 
overbevist " om, det vil gaa Jer, der stod hende 
nærmest.

Hun var en sjælden god og trofast Natur. Altid 
kunde hun finde det gode hos sine Medmennesker og 
vilde saa gerne yderligere fremelske dette. Jeg ved 
af Erfaring, at hun ikke fik Ro i Sindet — hvis hun 
imod sin Villie var kommet til at saare eller gøre 
Uret mod én eller anden — før hun fik det gjort 
godt igen. Hun kunde være helt forpint ved Tanken 
om at være bleven misforstaaet.

Hun havde rige Evner og havde mange Interesser. 
En Gang betroede hun mig, at hun egentlig havde 
Lyst til al deltage i det offentlige Liv, navnlig paa 
de Omraader, hvor hun syntes, at der tiltrængtes 
Idealitet. Det store sociale Spørgsmaal om bedre Kaar 
for de, der var kommet paa Livets Skyggesider, havde 
hun et aabent Øje for. Men hun følte selv bedst, 
at hendes Kræfter ikke slog til. Lige fra sin tidligste 
Ungdom havde Tuberkulosen faaet Tag i hende, og 
hun maatte af og til rejse til Sanatoriet, for at Syg
dommen ikke skulde tage Overhaand. En lang Tid 
saa det ud, som om denne Sygdom vilde gøre Ende 
paa hendes Liv; men saa levede hun atter op, næsten 
som om hendes stærke Villie gav hende de fornødne 
Kræfter til at overvinde Sygdommen. Hun var livs
glad og vilde gerne leve for og med sine kære i
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Hjemmet, men var dog sikkert altid forberedt paa 
Dødens Komme.

Vi maa da takke Gud, fordi vi beholdt hende saa 
længe iblandt os. Vi har saa mange friske, lyse og 
gode Minder om hende at øse af, som fremtidig vil 
være frugtbringende for os. Lad os gøre det ofte og 
derved paany bekræftede evig sande Ord: »De ret
færdiges Ihukommelse er til Velsignelse.« Hun levede 
ikke sit Liv forgæves.

Jeg vil slutte med et lille Vers af gamle Boisen i 
Stege, som udtrykker mine Tanker i denne Stund:

Snart samles vi til vore Fædre. 
Held den, som fare kan i Fred. 
Kan nogen Vandring være bedre 
end den til Himlens Salighed. 
Vi ønsker ikke hid igen 
den, som i Fred er faret hen.

Ja, Fred med Dit Støv. Amen.
Skal vi saa ikke synge: „Herrens Venner ingen 

Sinde mødes skal for sidste Gang«.

Hans Muller:
(Tiden var gaaet, saa der blev ikke Tid til at holde 

flere Taler, ellers vilde Hans Muller have sagt:)
Jeg vilde gerne paa egne, min Families og min 

Slægts Vegne være med til at flette en lille Blomst 
ind i Annas Mindekrans.

Hun fik fra første Færd stor Betydning for Slæg
ten, først og fremmest ved det Hjem, hun og Rudolf 
byggede sammen. Hun blev vore Forældre en kær 
Datter og en god Søster i Søskendeflokken. Da Fa’er 
og Mo’erdøde, blev hun næsten som Samlingsmærket 
for Slægten, og til hende tyede baade gamle og unge, 
naar noget særligt var paa Færde, hvad enten det
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var Glæde eller Sorg. Ja, hun ejede en stor og dyb 
Slægtfølelse, og hun favnede vidt. Selv syntes hun 
ofte — og mange af hendes Venner har hørt hende 
udtale det ved forskellige Lejligheder i hendes Hjem 
— at hun evnede saa lidt, men det var jo et Udtryk 
for hendes Ydmyghed og Ejegodhed. Men trods det 
skrøbelige Legeme, hun bar, saa har hun jo ofte for
bavset os ved, hvad hun kunde døje og faa udrettet, 
naar det gjaldt Hjemmet baade indadtil og udadtil. Og 
hvor glædede hun sig ikke, naar et lille Maal var naaet.

Sidste Gang, vi var her, inden hun blev syg, 
gik vi en Runde i Haven, og hun udtalte da sin 
Glæde over, at de nu havde faaet deres Hjem her 
med den kønne Have, som Rudolf ogsaa særlig 
ofrede sig for. Med et standser hun og siger: >Men 
her blev rigtignok fældet et Par Træer, som jeg blev 
ked af; det var et Par store Birke, men da Rudolf 
mærkede det, saa plantede han andre, for jeg holder 
saa meget af Birketræer.«

Er det ikke saa, at hvad én holder af, har én 
ogsaa lidt Lighed med? Var hun ikke selv at ligne 
ved et Birketræ med den hvide Stamme og det fine 
Løv? Dette Billede er ofte kommet til at staa for 
mig i disse tunge Dage, og saadan tror jeg, at jeg 
vil blive ved at mindes hende som Birken, vi synger 
om, der spejler sig i Fjorden, for hun spejlede sig 
ogsaa i Livets Kilde og blev derfor saa stor for os 
andre, medens hun selv syntes mindre. Og jeg sy
nes, vi har set det virkeliggjort i hendes Liv, hvad 
vi sang ud som et Ønske, ja, som en Bøn:

»Du dejlige Birk, du kære! 
paa dig vil jeg ofte se; 
Gud give, jeg maatte lære, 
hvad du mig saa smukt kan té:
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at vokse i eget Øje
nedad med hver en Dag —
at krone og at ophøje, 
det vorder da Herrens Sag!«

Tak, Anna, for Dit Liv og Dit Minde!

Provst M. Mouridsen bekendte Troen og bad Fader
vor, og dermed sluttede Højtideligheden i Hjemmet.



I ASKOV KIRKE

Kisten blev ført ud, og det store Vogntog satte 
sig i Bevægelse. Det var et anseligt Tog, 46 Vogne, 
deraf flere Char å banc’er. Flagene vajede over alt paa 
halv Stang. Grønt og Blomster var strøet uden for 
alle Boliger. Og da man kom til Askov, blev Lig
toget modtaget af Byens Folk med Fru Ingeborg Appel 
i Spidsen. Paa det sidste Stykke Vej dannede Høj
skolepigerne Espalier.

Kirken var smykket med levende Planter, Blom
ster og Kranse; en herlig Blomsterhal. Og Kirken 
blev overfyldt af Folk. Alle Siddepladser var optagne, 
og flere maatte staa op. Først talte Stedets Præst,

Pastor J. Trier:
Om den første kristne Menighed fortælles, at »den 

havde Yndest hos hele Folket*. Vi ved godt, at saa- 
ledes blev det ikke ved at være. Senere blev de 
kristne Genstand for Haan, Foragt, ja, for Forfølgelse 
og Trængsler fra Folkets Side, men at det har været 
en stor Lykke for Menigheden al have denne Tid med 
Yndest hos hele Folket, er noget, der siger sig selv.

Til alle Tider har det i Menighedens og den enkelte 
kristnes Liv været meget forskelligt med denne Yndest, 
og det kan ikke nægtes, at naar det ofte var saa smaat 
med den, som det var, skyldtes det langt fra altid det
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uforsonlige Had fra Kristendommens Modstandere, men 
der var saa meget i de kristnes eget Liv, der var Aar- 
sag dertil. Hver Gang vi imidlertid staar overfor et 
Kristenliv, om hvilket vi maa sige, at her har det da 
faaet Lov til at komme frem, alt det, der gjorde dette 
Liv til et yndigt Menneskeliv i Ordets bedste Forstand, 
føler vi vist alle, at vi staar overfor noget saare lykke
ligt og velsignet. Dette tror jeg, man tør sige, i høj 
Grad har været Tilfældet med dette Liv, der nu er 
afsluttet her paa Jord. Det er sikkert ikke for meget 
at sige, at Fru Anna Borgen Müller i sjælden Grad 
havde Yndest hos hele Folket, d. v. s. hos alle dem, 
hun under sin Livsførelse kom i Berøring med, ikke 
blot i Hjemmet og hos de mange unge, som fra Tid 
til anden opholdt sig i hendes Hjem, men ogsaa i 
videre Kredse. Derfor er der saa mange af os, som ikke 
hørte med til hendes snævreste Familie- og Venne
kreds, som føler hendes Død som et stort Tab og Savn.

Og hvad var det saa, der gjorde hendes Liv til et 
saadant yndigt Menneskeliv?

Her vil jeg først nævne hendes aabne Blik for alt 
det kønne, gode og velsignede i Livet. De af os, der 
var til Stede ved Datterens Bryllup og hørte hende 
tale der, vil sikkert alle have faaet et herligt Indblik 
i, hvorledes denne Kvinde havde kunnet fryde sig 
over den Skønheds- og Rigdomsverden, hun ejede i 
sit Hjem i Samlivet med Mand og Døtre. Hun gjorde 
næsten Undskyldning for, at hun saa ungdommeligt 
og varmt havde kunnet gaa op i alt dette. Vi, der 
hørte det, forstod, hvorledes hun netop gennem det 
at lade sin Sjæl fylde af al denne Hjemmets Rigdom 
var bleven hjulpet til at leve det yndige Liv, hun 
levede. Og som det var i Hjemmet, var det ogsaa i 
Livets andre Forhold. Her var en ikke helt almin-
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delig Evne til at fæste Blikket paa alt stort og skønt 
hernede og faa Glæde og Styrkelse heraf.

Og i nær Forbindelse hermed nævner jeg hendes kær
lige forstadende Sind. Hun forstod den Kunst baade i 
Samtale med den enkelte og med de mange, naar 
Spørgsmaalene drøftedes, at lytte til, hvad der blev 
sagt, og de Ord og Ytringer, hun ved saadanne Lej* 
ligheder selv fremkom med, kunde paa en velgørende 
Maade bære Vidne om, hvorledes hun netop med 
Kærlighedens Forstaaelse var naaet ind til Sagens 
Kærne. Der er et Arbejde, hvor jeg særlig har haft 
Lejlighed til at glæde mig over dette hendes kærlige 
forstaaende Sind, nemlig kirkeligt Samfundsarbejde i 
det sydøstlige Jylland, og jeg vil gerne, at der i Dag 
skal lyde en Tak for den Indsats, som hun ikke mindst 
ved sin kærlige Forstaaelse af Sagens Kærne har givet 
i dette Arbejde.

Og jeg maa nævne endnu ét, som var med til at 
gøre hendes Liv.til det yndige Menneskeliv: hendes 
Taknemmelighed. Trods det, at hun under sin Livs
førelse kom til at møde baade det ene og det andet, 
som ingenlunde var let for hende at tage, men som 
ofte kunde knuge og ængste hende, saa kom det dog 
altid saa stærkt frem hos hende, hvor meget hun dog 
havde at sige Tak for, og som det fromme Menneske, hun 
var, gik hun først og sidst til Gud med denne Tak. Af hans 
Haand tog hun det, og til hans Ære vilde hun gerne, at 
det altsammen skulde blive. Ogsaa her maa jeg have Lov 
at fremdrage et Træk, som paa mig personlig har gjort 
et stærkt Indtryk. Det var, naar hun med sine kære og 
med Menigheden her var Gæst ved Herrens Bord. Da 
kunde hendes Hjertes dybe Tak for, hvad hun der fik 
Del i, forunderlig skønt ligesom lyse ud af hele hen
des Væsen i noget af en forklaret Herlighed.

3
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Et Liv, hvor det aabne Bik for alt det store og 
skønne gaar sammen med et kærligt forstaaende Sind 
og en dyb Taknemmelighed, et saadant Liv vil altid 
blive et yndigt Liv, og tages det bort, vil det efter
lade et stort Savn. Dette gælder ogsaa her, og natur
ligvis først og fremmest for Jer, hendes allernærmeste. 
Den Sorg, I nu oplever, er af den Art, at her staar 
vi andre saa afmægtige med Hensyn til at hjælpe 
og bringe virkelig Trøst. Vi kan kun sige, at vi tager 
saa inderlig Del i Jer Sorg; og saa er der utvivlsomt 
ogsaa mange af os, der vil føje til: »Og vi vil prøve 
paa, saa godt vi kan det, at slutte Kreds om Jer med 
vore Bønner om, at han, som ene formaar det, han, 
som er al Trøsts Gud og Barmhjertighedens Fader, 
vil være hos Jer og hjælpe Jer igennem al Sorgens 
og Savnets Tynge, saa at I stadig bedre maa kunne 
sige Gud Tak for det yndige Liv, han gav Jer i Jeres 
Hustru, Moder og Svigermoder, og der i Jeres Hjer
ter maa være en stadig dybere Trang til at leve Jert 
Liv her paa Jord saaledes, at I alle maa mødes for 
aldrig mere at skilles, mødes der, hvor Kærligheden 
og Takken for evig skal være raadende. Amen.

Provst M. Mouridsen:
I en af de allerførste Bøger i den gamle Pagt i 

5. Mos. 33. 27. staar der følgende Ord: Den evige Gud 
er en Bolig, men hernede er de evige Arme. Det er 
en gammel Mand og en prøvet Mand, der har sagt 
det. Det personlige træder stærkt frem i dette Ord. 
Det er et personligt Vidnesbyrd, han aflægger for de 
Mennesker, han har levet iblandt og haft med at 
gøre, og som han har haft noget at betyde for. Han 
ser frem mod den Tid, der kommer, han ser tilbage 
over den Tid, der er gaaet, og nu taler han om det
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Haab, han har for den kommende Tid, og den Li
vets Erfaring, han har gjort i den svundne. Der er 
én, der har talt om at staa i Haabets aabne Dør og 
synge Haabets frejdige Sange. Det er i denne aabne 
Dør, Moses staar, naar han siger: Den evige Gud er 
en Bolig. Hans Kraft er brudt af de mange Aar, han 
har levet i Verden, hans Skikkelse er bøjet af Aare
nes Vægt, men Haabets Dør har ikke lukket sig for 
ham; det er i den, han træder frem; det er fra den, 
han synger den Haabets glade Sang: Den evige Gud 
er en Bolig. Han taler om det Haab, han har, naar 
han maa nedlægge sin Vandringsstav, og hans Pil
grimsfærd er til Ende. Han skal da ikke indespærres 
i det trange Rum, der er hans Grav; han ved, at det 
ikke skal være hans Bolig, men kun et Herberge, et 
foreløbigt Opholdssted for hans Støv, men den evige 
Gud skal være hans Bolig. Han taler om det Haab, 
der lyser over ham i Livets Kvæld med den dalende 
Sol; men han taler ogsaa om, hvad han har erfaret 
i den Tid, han har levet, og den Erfaring, han har 
gjort, udtaler han i Slutningen af Ordet: Hernede 
er de evige Arme. Naar der havde været Vanskelig
heder, som han ikke kunde komme igennem, da 
havde de evige Arme taget om ham og baaret ham 
igennem dem, og naar der havde været noget, som 
havde ængstet ham, og som han havde gruet for, 
havde de evige Arme omsluttet ham.

Der er en nøje Sammenhæng mellem det første og 
det sidste af Moses’ Ord; thi det er af Erfaringens 
Moderskød, at Haabet bryder frem. Det, at han havde 
oplevet og erfaret, at de evige Arme var hernede, gør, 
at han ved Solnedgangen i sit Liv kan staa frem i 
Haabets aabne Dør med Haabets frejdige og lyse 
Bekendelse: Den evige Gud .er en Bolig.

3*
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Det var den gamle Moses, der sagde dette: Den 
evige Gud er en Bolig, men hernede er de evige Arme, 
og paa den Maade talte om det Haab, der levede i 
ham, og den Erfaring, han havde gjort. Men i den 
Dør, hvori han stod, da han sagde Farvel til Verden 
og alle sine, er der ogsaa andre, der har staaet. Jeg 
har ogsaa set Mennesker staa i denne Dør^ ogsaa 
naar det skumrede mod Aften i deres Liv, og i den 
Dør saa jeg min Kusine Anna staa, da hendes Dag 
hældede, og Aftenen var i Frembrud. Hun kunde da 
knapt løfte Haanden til Farvel, og det var med hvi
skende Stemme, det blev sagt; men det var fra Haa- 
bets aabne Dør. Der laa i det: Den evige Gud er en 
Bolig. Det var et Haabets Farvel, og det hængte 
ogsaa sammen med, at hernede er de evige Arme, at 
hun havde oplevet, at de var her, og havde gjort 
Erfaring af, at de havde taget om hende og omslut
tet hende, og naar Synderen føler sig taget og favnet 
af disse Arme, da fanger han saa dristigt og frejdigt 
et Haab, selv om han vandrer mod sin Grav og 
staar paa Randen af den.

Hun gjorde ogsaa Erfaring af, at der hernede var 
andre Arme end de evige. Der kan være Arme, der 
ikke tager lempeligt og blidt, men fast og haardt. 
Hernede er ogsaa de haarde Arme. Der er ingen, der 
har faaet det at føle som vor Herre Jesus selv. De 
Arme, der greb ham ude i Getsemane Have og bandt 
ham med Reb, som man binder en Forbryder, det 
var de haarde Arme.

I den Sygdom, som Anna kæmpede med fra den 
Tid, da hun ung og lykkelig drog ind i sit eget Hjem, 
hendes trygge og faste Borg her paa Jorden, mær
kede hun de haarde Armes Tag. Det saa jo næsten 
ud, som om hun nu havde frigjort sig for dette Tag,
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men de haarde Arme slap det alligevel ikke. Det var 
godt for hende, at hun fik at mærke, at hernede er 
ogsaa de kærlige Arme. Hun blev saa lykkelig i 
Verden, at hun fik det at mærke, ikke alene i sit 
Hjem og hos sine allernærmeste, men rundt omkring, 
ogsaa her paa dette Sted og hos de Mennesker her, 
som hun holdt saa meget af. Men der er noget, som 
de kærlige Arme ikke kan magte, hvor gerne de end 
vilde; der er haarde Armes Tag, som de ikke kan 
løsne og frigøre sig for, og det fik Anna ogsaa at 
mærke; men saa er de evige Arme jo her, og dem 
overgav hun sig til og fik Hjælp og Trøst og Kraft 
deraf. Det var det sidste, jeg saa ved Afskeden med 
hende, at hun overgav sig i disse Arme, som er vor 
Herres Ord, Ordet om Herrens Storværk, Død og 
Pine, hans Oprejsning, Himmelfart, hans Besøg hos 
alle sine og hans Raab: »Jeg kommer snart!« Hun 
overgav sig i de evige Arme med Bekendelsen af dette 
Almagtens og Kærlighedens Ord, og saa drog de evige 
Arme det syge, trætte Barn ind til Gud Faders Hjerte, 
og det fandt den Fred, som den bange Sjæl gør 
barneglad.

Hun talte i den sidste Tid ofte om en Rejse, hun 
vilde gøre, hvis hun blev rask. Den skulde først gaa 
til hendes Faers og Moers Grave paa Ølgod Kirkegaard, 
hvor hun vilde dvæle en Tid, og derfra til Venner af 
Slægten nede i Vestjylland. Den Rejse kom hun ikke 
paa. Nu gik den til hendes egen Grav, hvor Støvet 
en Stund skal dvæle; men de evige Arme har nu 
brudt for hende alle de haarde Armes Tryk og baaret 
hende ind i den store Venneskare i de evige Boliger.

Der bliver saa mange taget bort af dem, der har 
de kærlige Arme. Anna er en af dem. Du ved det, 
Rudolf Muller! hvordan de kunde tage og stryge det
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bort, der vilde gøre dit Sind uroligt og bekymret, 
hvor kærligt de kunde støtte og hvor kærligt og sik
kert de kunde lede og hjælpe gennem Vanskelig
heder, ogsaa lede hen til de evige Arme. Og I, hen
des Børn, ved, at naar det gjaldt Jer, da passede det 
paa hendes kærlige Arme: Tornen tager jeg for mig, 
Rosen gemmer jeg til dig, Lykkens Roser røde. Men 
der er mange, mange flere, der ved det og vil sige: 
Her var de kærlige Arme.

Naar engang i fjerne Tider 
med vemodig Lyst 
Aandens Blik tilbage glider 
mod vor Ungdoms Kyst, 
da vil Mindet om hvert Møde 
med en Ungdoms Ven 
smile som en Morgenrøde 
over Livet hen.

Der er Mennesker, hvis Minde er som Morgenrø
dens Smil over vort Liv. Mindet om Anna Muller 
smiler som en Morgenrøde over Livet hen. Saadan 
er det over for hendes Mand og Børnene, ogsaa for 
mange af os. Det kan vel ikke løsne det Tag, hvor
med de haarde Arme har grebet om Jer; men der er 
megen Glæde og Trøst deri, at føle dette Morgen
rødens Smil. Mindet om hende og de kærlige Arme, 
der løftes imod Jer i disse Dage, vor Medfølelse og 
Deltagelse i eders Sorg, kan heller ikke slaa til; men 
saa er der de evige Arme, de er her altid, og de kan 
hjælpe os i alle Forhold.

Saa hjælpe vor Herre da Jer, og han hjælper alle 
ved sin gode Hellig-Aand til at betro os til og over
give os i disse Arme, saa skal vi ikke blot sørge over 
Tabene, vi lider, men ogsaa lære at takke med rene 
Tonedrag, med glade Klokkeslag for den Pinseglans,
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der dølger sig bag Taagen, den Pinseglans, som Anna 
Müller er gaaet ind i, og hvor vi engang skal møde 
hende igen. Amen.

Pastor P. Riemann:
>Alt, hvad I gører i Ord eller Gerning, gører det 

Altsammen i den Herres Jesu Navn, takkende Gud 
Fader ved ham.« Det var Brudeteksten, da Rudolf 
Müller og Anna Borgen Andersen for snart 29 Aar 
siden blev viede i Vejen gamle Kirke. Pastor Svejstrup 
var paa Rejse, og saa faldt det i min Lod at vi det 
unge Par. Min Marie, Marie Engberg, hørte til et 
Firkløver af unge Kvinder, som havde lært hinanden 
at kende og lært at holde sammen her i Askov Vin
teren 1887—88; nu er de alle fire døde, Anna Bor
gen var den sidste, der var tilbage; men det var Ven
skabet mellem hende og min Marie, som voldte, at 
jeg kom til at tjene i Vejen Kirke den Dag, Anna 
Borgen holdt Bryllup med Rudolf Müller.

Teksten: »Alt, hvad I gøre i Ord eller Gerning, 
gører det Altsammen i den Herres Jesu Navn, tak
kende Gud Fader ved ham,« er fundet i Apostlen 
Paulus’ Brev til de troende Døbte i Collossæ (3,17). 
Og der er først det at mærke, at Jesus bærer Herre
navnet i ganske særlig Betydning; han er Herren saa- 
ledes, at det er ham, der har gjort os til sin Ejendom. 
Vi nævner ham ikke efter vore egne Tanker; vi kunde 
ikke kalde ham Herre, uden han selv hjalp os dertil.

Det kunde Paulus vidne om, for han blev taget af 
Jesus ved Damaskus og paa den Maade gjort til 
Sendebud og stillet de andre ved Siden, som hel
ler ikke af egen Fornuft eller Kraft var kommen 
ind i det Rige, hvor Jesus er Konge; af sig selv kom 
de ikke længere end til at græde og klage ved hans
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Grav. Først, da han opstanden fra Døde kom til 
dem som Hyrden, der udfries fra Døden, først da 
kunde de kende og tilbede ham som deres Herre 
og deres Gud.

Og dem, som ved de udsendtes Tjeneste kom ind 
i Jesu Menighed, dem gik det paa samme Maade; 
det var ham, der havde taget deres* Synder paa sig 
og stridt Striden mod Døden igennem til Sejr, det 
var ham, de droges til ved Ordets Prædiken, og det 
var ham, de døbtes til, saa de kunde leve som hans 
Ejendomsfolk og daglig som Lysets Børn øse Kraft 
af Naadevældet i Jesu Kristi Navn til, hver paa sin 
Plads, hver i sin Tjeneste, at leve til Guds Ære og 
Menneskers Gavn og Glæde.

Derfra følger i Apostelens Brev den lille Hustavle 
lige efter Ordet om at gøre alt i Herrens Jesu Navn, 
takkende Faderen Gud ved ham — den lille Hus
tavle, hvor Hustru og Husbonde og siden alle i Huset 
faar Besked om, hvordan de skal leve med hinanden. 
Og det var da ogsaa med Tanken derpaa, at jeg tog 
de Ord til Tekst for min Tale den Dag, Anna Borgen 
Andersen blev Rudolf Müllers Hustru. Kraften til at 
leve ret i Ægtestanden, Kraften til i Selvhengivelse 
at blive til Velsignelse, at gaa med løftet Hoved gen
nem trange Tider, at tale Trøst og Opmuntring i den 
kæres Hjerte, midt i Svaghed, dog bestandig at rejse 
sig paa ny og gaa fremad, for at ogsaa de andre kan 
gaa fremad, den øser den kristne Hustru af, hvad 
der er givet i Herrens Jesu Navn.

Det er ikke bare de store, for alle øjensynlige Be
drifter, som Troen paa Jesu Navn, nævnet for os og 
til os i Daaben, giver Kræfter til, det er ogsaa de 
hjemlige, de smaa Bedrifter, dem, som sker i det 
skjulte, men er lige saa uundværlige for Livets Triv-
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sel som hine. Og med Bøn om, at det saaledes 
maatte lykkes dem at blive hinanden til Velsignelse 
og bygge et Hjem, hvor Livet kunde leves til Guds 
Ære og til Menneskers Gavn og Glæde, begyndte 
Rudolf Muller og Anna Borgen deres Samliv.

Jeg har et Sted set den Indskrift paa en Minde
sten: »»Gid jeg maa gavne,« var dit Valgsprog. »Du 
har gavnet!<< Det var en Mand, der gav sin Hustru 
det Vidnesbyrd i hendes Grav. Jeg er vis paa, at det 
Vidnesbyrd giver Rudolf Muller ogsaa sin Hustru; 
og der samstemmer Børnene og alle de mange, som 
har været i Huset hos Anna Borgen og hendes Mand. 
Hun har været til Velsignelse, været en Medhjælp af 
den rigtige Slags, ikke bare i det udvortes, men i det 
inderste og bedste paa Vandringen frem imod Livets 
Land.

Og hun er det endnu i Mindet og i den dragende 
Magt, som Mindet har. Mindet drager os efter sig; 
vi skal ikke ønske vore hedengangne kære tilbage, 
men stræbe at komme efter, hvor de gik forud.

Der var en Enke, som i sin sorgfulde Længsel 
spurgte en gammel erfaren og dybttænkende Præst, 
om han dog ikke mente, at hendes afdøde Mand 
kunde se hende og følge hende, hvor hun gik med 
sit Savn. Præsten svarede: »Kunde De i Grundlen 
nænne at ønske det?« Og han tænkte derved paa, 
hvordan vi her gaar under megen Møje, der er Læn
ker, som tynger os, der er skjulte Fælder, som hol
der vore Fødder og hindrer vor Gang, der er Mørke, 
som sænker sig over os, der er Kummer, som tynger 
vort Sind. De kære forudgangne, de har Fred, vi 
mener Livets Fred, Herrens Fred, den, han lyser 
over os, den, han svøber om dem som et Lysets 
Klæde, og vi skal unde dem Hvilen i Herrens Fred;
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ikke, at Samfundsbaandet mellem dem og os er bri
stet, det, som de levede med os i Kærlighed, alt, 
hvad de gjorde for os i Selvfornægtelse, hver Hjælp, 
de gav os derved, at de ikke søgte deres eget, men 
satte Hensynet til sig selv til Side for os, det har 
ikke tabt sin Magt; det har stærkere Magt nu end 
før, det lyser klarere for os nu, da Jordeklædet er 
faldet; og saaledes drager det os efter sig, styrker os 
til at øve os i det samme, gaa frem i Kærlighed og 
stræbe efter, at de Spor, vi træder, maa gaa i samme 
Retning som de kæres.

Saaledes fortsættes Samlivet, saaledes bliver de, 
som var os til Velsignelse, ved at være os til Vel
signelse, og saaledes lærer vi bedre og bedre at takke 
for, hvad de gav os, og takke netop som hint Ord 
fra Bryllupsdagen sagde: »Takkende Gud Fader ved 
Herren Jesus«, for han er jo Forgængeren i alt dette, 
den store fuldkomne Forgænger i Kærlighedens Rige.

Det, hvorved han hjælper os, er Ihukommelsen af, 
hvad han i sin evige, guddommelige Kærlighed har 
gjort for os, da han gav sit Legeme hen for os og 
udgød sit Blod for os til Syndernes Forladelse. Det 
er derom, han taler til os ved sit Nadverbord og 
siger: «Tager, æder og drikker til min Ihukommelse!« 
Dér hentede de kære, som vi levede med i Jesu Tro, 
Tilskyndelsen og Styrken til alt, hvad de gjorde for 
os i Kærlighed. Saa skal det, han giver os ved Nad
verbordet, ogsaa hjælpe os til at takke for, hvad de 
har været og gjort for os, og saa skal Mindet derom 
ved sit Liv i vore Hjerter vise og vidne for os, at 
Samfundsbaandet mellem dem og os ikke er brudt; 
det rækker over den mørke Tærskel, vi kalder Døden, 
og jo stærkere det binder os sammen, des stærkere 
drager de os efter sig, og des klarere bliver det os
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til Trøst, at de endnu stadig er os til Velsignelse, 
endnu stadig er vor Medhjælp, vore Medstridere paa 
Vejen gennem Ørkenen med alle dens Farer til Kanaan 
med »al den Herlighed, Mund kan nævne«.

Gud hjælpe Eder, som her sørge, til som Ordet lød 
om at gøre alt i den Herres Jesu Navn, saa ogsaa 
at sørge i det dyrebare Navn og takke Gud Fader 
for, hvad hun, hvis Minde I gemmer, har været og er 
for Eder. Og Gud hjælpe os alle ved sin Helligaand, 
som baade er Mindets og Haabets Aand, at vandre 
Livsvejen og naa Livsmaalet ved vor Herre og Frel
ser Jesus Kristus, ihukommet og højlovet i Evighed. 
Amen.

Højskoleforstander Jacob Appel*.
Fader vor i høje Sale, 
kom Din Pagt med os i Hu! 
Sandheds Aand i dybe Dale, 
o, bekræft, besegl den nu! 
Herliggør med Glans paa Jord 
Frelseren i Troens Ord, 
gør det klart, at alle Dage 
Gud er mægtig i de svage!

Amen.

Kristne Mennesker oplever Gang paa Gang, at de 
Hilsner og Formaninger, som Brevskriverne i det ny 
Testamente for mange Hundrede Aar siden sendte til 
deres Venner, indeholder paa en vidunderlig Maade 
netop, hvad vi, der lever nu, trænger til at høre, 
især naar vi er stedte i Nød og Vaande eller fyldte 
af Glæde og Frimodighed, altsaa, naar vi bevæges 
dybt og stærkt i Sind og Hjerte.

Her har al Forandring og Udvikling i Menneskenes 
Kaar gennem de lange, lange Tider, intet ændret i Hjer
tets dybe Trang, og Svaret herpaa er det samme.
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Derfor kommer de gamle, kendte Ord til os med 
usvækket Kraft og Trøst.

Jeg er ved dette trange og vemodige Dødsfald sær
lig blevet mindet om Apostlen Peters Hilsen og For
maning til Menighederne i Lille Asien, som var stedt 
i Trængsler og Prøvelser:

Ydmyger Eder under Guds vældige Haand, at han 
i sin Tid kan ophøje Eder! Kaster al Eders Sorg paa 
Gud, thi han har Omsorg for Eder!

Denne Hilsen sendte Peter jo til kristne Mennesker, 
døbte troende Mennesker, og heraf kan vi forstaa, at 
det ogsaa i Kirkens første Dage var saadan, at selv 
om Mennesker ærligt — om end i Skrøbelighed — 
har givet Gud deres Tro og deres Hjerter ved Jesus 
Kristus, selv om kristne Mennesker har oplevet, har er
faret, at de i Livets Tilskikkelser ikke kan stole paa egen 
Kraft og Evne, men maa betro sig i Guds Varetægt — 
saa er de kun rene Begyndere, naar Talen er om at leve 
trygt og sikkert i Troen paa, at Gud vil os det bedste.

Nej, det er nu om Dage, som det var, da Peter 
skrev sit Brev, saadan, at kristne Mennesker maa 
lære at ydmyge sig under Guds Førelse med os — 
vore Veje er ikke hans Veje, vore Raad ikke hans 
Raad.

Men saa gælder da, Gud ske Lov, ogsaa sidste Del 
af Peters Hilsen den Dag i Dag, Ordet om, at vi 
maa kaste vor Sorg paa Gud, thi han har Omhu for 
os; er det end saa, at Guds vældige Haand hviler 
tungt paa os, saa er det dog den samme Haand, som 
bærer os oppe.

Derfor maa vi bede for dem, der nu er stedt i den 
store Sorg, og for os selv hver Dag, der gaar, at vi 
maa faa Hjælp til at ydmyge os, saa vi siden kan 
ophøjes, faa Trøst, Frimodighed og Styrke i det evige
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Livs Haab. Det er jo ikke Meningen, at vi skal gaa 
ene med vor Sorg, men at Gud i sin Kærlighed vil 
have Omhu for os; det gælder kun om, at vi vil tro 
ham det til.

Ja, maatte I midt i Sorgen og Savnet kunne sige 
de gode og stærke Ord:

Herren gav, Herren tog, 
Herrens Navn være lovet!

Vi har let ved at sige: Gud gav — thi hun var 
en Guds Gave, først og sidst for Jer, men ogsaa for 
alle os, som lærte hende at kende.

Jeg kan maaske bedst nævne, hvad der efter mit 
Skøn særtegnede hende, ved at sige: Hun havde 
lært den Livets Kunst, at hvad der mødte hende, 
hvad hun tog imod, det gik hende til Hjerte, saa 
hun modtog til Livets Brug.

Rigt udstyret som hun var med Evner, kunde hun 
modtage og nyde med Fantasi, Følelse og Forstand. 
Men hvad hun ad disse Veje kom i Forhold til, blev 
ført til det rette Sted, nemlig til Hjertet Hun var ingen 
Fantast, hun var ikke optaget af Føleri eller Grubleri, 
men hun gemte i sit Hjerte, hvad der kom til hende, 
og hendes Villie og Attraa blev bestemt heraf.

Trods det svage Helbred, hun bar paa i mange 
Aar, var der derfor noget stærkt og livfuldt over 
hende, som gav hendes Ord og milde Færd Myndig
hed i allerbedste Forstand. Vi, der kendte hende, 
ved, at hun kunde blive baade varm og harm; Li
vets Pulsslag var kraftigt i hendes Sind. Hun havde 
sit faste Stade i Livets mangehaande Tilskikkelser, og 
jeg vover at sige det store Ord om hende, al det var 
Kærlighedens. Hun havde altid Raad til at hjælpe, 
til at faa Hindringer ryddet til Side, som kunde skille
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Mennesker fra hinanden, saa det, som var gaaet i 
Staa, atter kunde komme i Bevægelse.

En af hendes bedste Venner mindede om Dagmar- 
visen, da vi forleden sad og talte om Anna Muller. Det 
hedder jo i den gamle Sang om Dronning Dagmar, der 
gennem Tiderne har taget Skikkelse som en Budbrin
ger fra Kærlighedens Bige:

Hun kom uden Tynge, hun kom med Fred, 
hun kom goden Bonde til Lise, 
havde Danemark altid slig Blomst i Bed, 
man skulde det ære og prise.

Om Anna Müller kan vi med Sandhed sige:

Hun kom uden Tynge, hun kom med Fred, 
hun kom sine kære til Lise, 
havde Danemark altid slig Blomst i Bed, 
man skulde det ære og prise.

Ja, vi kan sige med Eder, som stod hende nær
mest: Gud gav Eder og os alle en dejlig Gave i Eders 
Moder — og lad os nu med hinanden huske, at Gud 
tager aldrig sine Gaver igen.

I har hende, og vi har hende, og skal for Jesu 
Kristi Skyld aldrig miste hende, thi, som det hedder 
i Ordet, jeg nævnede, vi kan ikke alene sige: Gud 
gav — men vi kan ogsaa sige: Gud tog, og netop 
derfor skal vi ikke miste Gaven. Den har han til os 
i sit Naadessamfund med os, som vi synger:

Helgen her og Helgen hisset 
er i samme Menighed, 
derom haver os forvisset 
han, som alle Dybder ved.

Hvis Herren ikke var den, der tog, som han var 
den, der gav, ja, saa havde Sorgen været trøstesløs;
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men da hun nu er i hans Varetægt, saa er Trøsten 
paa Vej til Bod for Sorg og Savn.

Derfor siger vi til Slut:
Herrens Navn være lovet.

Anna Borgen Müllers Minde være fredet mellem os 
og lyse for os paa Vejen hjem.

Derefter blev Kisten ført ud af Kirken og indsat 
i Graven, der var pyntet som en Blomstergrotte, 
frisk og blødt og dæmpet.

Kranse dækkede Baaren. Kirken hang fuld af dem, 
og de laa tæt omkring Graven. Der var Kranse med 
Silkebaand og Indskrifter fra Askov Højskole, Askov 
Lærlinge, Særslev Højskole, Kirkeligt Samfund for det 
sydøstlige Jylland, Andst Foredragsforening, Venner 
i Ferup, Venner i Højrup og de unge paa Peters- 
borggaard.

Pastor J. Trier kastede Jord paa og lyste Velsig
nelsen over Graven. Kirkeklokken slog sine ni Bede
slag, og man sang »Krist stod op af Døde«.

Rudolf Müller takkede nu for sig og Børnene 
for den store Kærlighed, som Anna Borgen havde 
mødt i levende Live, og for den store Deltagelse, der 
blev vist dem i disse strenge Dage.

Forstander Jacob Appel indbød derpaa det store 
Fø|ge til en lille Mindefest paa Askov Højskole.



PAA ASKOV HØJSKOLE

Man gik nu over til Askov Højskole, og snart var 
den store Forsamling bænket i Dagmarsalen og i den 
Skolestue, der ligger ved Siden af, og som ved saa- 
danne Lejligheder kan sættes i Forbindelse med Dag
marsalen. Her gik Kaffekanden flittig om, og Kaffe
brød og Kage var der i rigelig Mængde.

Højskoleforstander Jacob Appel
bød velkommen og udtalte sin Hustrus og sin Glæde 
over, at denne Sammenkomst kunde finde Sted paa 
Askov Højskole. Anna Borgen Muller var som hjemme 
hos os her paa Højskolen, og jeg tror, hun følte sig 
som et af Skolens Børn. Hendes Slægt havde haft 
et nært Forhold til Skolen, og hun selv havde gen
nem de mange Aar, siden hun i to Vintre var Elev 
her, delt vore Glæder og Sorger saa trofast og inderligt 
som faa. Der vil staa en tom Plads efter hende, som 
ingen anden kan udfylde. Saadan er det, naar et 
Barn tages bort fra Hjemmet; Pladsen, der saa bliver 
tom, kan ikke fyldes af nogen anden, og skal ikke 
fyldes af nogen anden. Thi Sagen er jo den, og det 
skal vi varmt og stærkt minde hinanden om ved en 
Lejlighed som denne, at saasandt vi som kristne har 
et levende Haab om atter at mødes med dem, der 
gik bort, saasandt vi lever i Opstandelseshaabet, saa
sandt har vi ikke mistet hende, hvis Støv vi har 



stedet til Jorde. Hun vil ogsaa i den kommende Tid 
være med i Livet og Arbejdet her, som hun holdt af 
og havde faaet Velsignelsen af.

Ja, naar hun i de senere Aar som Elevforeningens 
Formand ved hvert Skolehold kom og talte til Eleverne, 
saa fik de den rette Indbydelse til at være med i 
> Askov-Lærlinge <.

Anna Borgen Müller var ikke alene trofast i Ven
skab, men bun havde en sjælden Evne til at glæde 
sine Venner og til at rejse det sunkne Mod hos dem. 
Hun kunde hjælpe til at jage Mismodet — som jo 
kommer til os alle i trange Tider — paa Flugt. Hun 
ejede en Livsfylde og en rolig Livsglæde, som kunde 
hjælpe den, som var forsagt og forkuet.

Ja Gud ske Lov, at hendes Kære og vi, hendes 
Venner, kan sige hende Tak med Haabet om Gen
synsglæden.

Maatte vi nu faa en god Stund med hinanden.

Højskolelærer Poul Bjerge:
Hun var af min Slægt. Hendes Fader og Moder 

var Søskendebørn, og begge var Søskeydebørn til 
min Moder. Og Moder satte Bollerup Andersen højt. 
Slægterne kendte hinanden og følte Slægtskabets Glæ
der. Annas ældre Søskende var omtrent jævnaldrende 
med mig. Vi kendte hinanden og plejede Venskabet.

Jeg skildrede derefter med faa Ord Faderen og Mo
deren og viste, at hun havde taget Arv fra dem begge.

Saa blev hun ældre. I 1887 meldte hun sig som Elev 
til Askov Højskole. Hun var syg, kunde ikke komme til 
Tiden, og jeg gik og var spændt paa, hvordan hendes 
Fremtræden vilde blive. Jeg kendte hende ikke. Jeg 
var kommen hjemme fra, mens hun endnu var ganske 
lille, og jeg følte som Slægtsansvar over for hende.

4
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Saa kom hun; ung og rank og smuk, mild og liv

lig og letbevægelig, som hun var. Hun gjorde et ual
mindelig godt Indtryk paa os. Og eftersom Tiden gik, 
saa vi, hvor elskværdig hun var, og hvilke rige Ud
viklingsmuligheder, hun havde. Alle var enige om, 
at hun var en af de Elever, som vi havde allermest 
Glæde af, og jeg var stolt af hende paa Slægtskabets 
Vegne.

Men det var ikke alene os Lærere, der holdt af 
Anna Borgen. Det gjorde hendes Kammerater ogsaa. 
Og blandt dem var Rudolf Muller. Vi ved alle, hvor
dan det gik disse to. Den gamle, men stadig unge 
Historie gentog sig. Hjerte bøjede sig mod Hjerte, og 
de blev Mand og Hustru, de dannede et Hjem sammen, 
først paa Store Dalgaard i Vejen, saa paa Ferupgaard 
og saa paa Petersborggaard. Jeg siger med Vilje ét Hjem, 
thi selv om der var flere, det var dog det samme Hjem 
overalt, præget af det samme, fyldt med samme Liv. 
Altid var der frisk og ren Luft i Stuerne, og det hvad 
enten man tager det bogstaveligt eller billedligt.

Hvor har vi ikke alle været glade ved dette Hjem. 
Hvor har vi ikke meget at sige dette Hjem Tak for. 
Det er de unge, og ikke mindst dem. Og der var ingen 
Steder, vore Børn hellere vilde hen end til dette Hjem. 
Og der var ingen Steder, hvor vi var gladere ved at 
sende dem hen end til dette Hjem. Og vi selv, vi 
gamle, hvor var vi ikke ogsaa glade ved at komme 
dér. Den jævne Gæstfrihed og den naturlige Elsk
værdighed, man mødte dér, virkede saa forfriskende 
og oplivende. Der har ikke været et Hjem, vi saa ofte 
er kommen i som dette, og hvor vi befandt os saa vel. 
Ja, hvor har vi ikke meget at sige dette Hjem Tak for.

Der var nok to, der prægede dette Hjem. Men nu 
Anna er gaaet bort, er det rimeligt, at vore Tanker 
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Samler sig mest om hende. Det var jo ogsaa hende, 
der prægede det mest. Jeg er vis paa, jeg har alle 
med, naar jeg her ved hendes Mindefest bringer hende 
en Tak, for hvad hun har været for os, for hver især, 
for vore Børn, for alle unge, ja for alle.

Nu er hun gaaet bort. Det er vemodigt at tænke 
paa, ja, det er haardt. Det er det for os alle, men stræn- 
gest for hendes Mand og Børn. Men jeg vil sige til 
dem og os alle: Lad os ikke klage, men lad os takke 
Gud for, at han gav os Anna Borgen og lod hende 
leve saa længe iblandt os. Der er intet, der saadan 
kan lindre en Sorg, end naar vi kan udøse vort Hjerte 
i Tak og Bøn. Gud Fader! Tak for Anna. Han vel
signe hendes Minde. Han velsigne os.

Fru Georgia la Cour Pedersen:
Naar jeg i Dag gerne vil sige et Ord til Minde om Anna 

Muller, er det særligt en Tak, jeg gerne vil udtale til 
det Hjem, hvor hun og Rudolf saa venligt og trofast 
modtog mig og mine i de mange Aar, vi har kendt dem.

Anna lærte vi først rigtig at kende, da hun blev 
forlovet med Rudolf og kom til os sammen med ham. 
Hun kom venlig og fortrolig, som havde hun længe 
staaet os nær, som om hun var én af vore kære og 
kendte Skolebørn. Hun vidste jo’ at Rudolf Muller 
var en af dem.

Vi lærte snart at paaskønne hendes lyse, glade 
Færd i sit Hjem, som i sin Vennekreds. Vi saa hende 
som en straalende lykkelig Brud og senere som en 
glad og taknemlig Moder.

Trods det, at Sygdom tidt lammede hendes Kræf
ter og førte trange Tider over Hjemmet, fik vi altid, 
naar vi mødtes med hende, den Følelse: Her lever 
en lykkelig og taknemmelig Hustru og Moder.
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Det var, som saa jeg igen det Ord bekræftet, jeg 

en Gang har læst hos V. J. Hoff, og som jeg i Sam
livet med afdøde Fru Charlotte Schrøder saa tidt 
sandede: Glæde og Tak fulgtes ikke altid ad, undtagen 
naar Takken gik først. Hos disse to Kvinder, som i 
meget lignede hinanden, gik sikkert Taksigelsen først, 
og saa fulgte Glæden efter i rigt Maal, saa den bredte 
sig til alle, der stod dem uær.

Nu er det tungt og vemodigt at vide, at vi aldrig 
mer skal se Anna hernede. Vi har sét hende saa 
længe bære paa et svagt Legeme, vidst hende syg 
og hørt, at hun var paa Sanatorie. Men altid har vi 
set hende vendte rask og munter tilbage. Først i de 
allersidste Dage gik det op for os, hvor alvorlig det 
var denne Gang. Og saa kom Døden. Uvilkaarligt har 
jeg i disse Dage maattet tænke paa et Digt af N. F. S. 
Grundtvig, som han skrev ved en lignende Lejlighed. 
Det var, da Peter Rørdam mistede sin Hustru, Jutta, 
der var en Søster til Grundtvigs anden Kone. Han 
skildrer først den Ynde, der smykker de hellige Kvinder, 
naar de færdedes som Jutta »stille, sagtmodigt og yd
myg i Aanden«, og derved bliver et Billede paa Menig
heden som Frelserens Brud. Og saa føjer han til:

Savnet er stort, hvor med Fred og med Glæde 
Huset hun pryded, hvor Sorgen nu boer. 
Savnet er stort, hvor i Vennernes Kæde 
hjertelig Graad er det gladeste Ord.
Mild er dog Sorgen, som Mindet er kært, 
mild er dog Graaden, som Dug over Enge, 
Hjertet i Eden vort Hjerte er nært, 
Skilsmissen varer for Hjerter ej længe, 
evig forener Fuldkommenheds Baand.
Kærlighed den er Fuldkommenheds-Baandet, 
Kvinden er Hjertet som Liljevaand, 
hun, som har nylig paa Jorden udaandet, 
spandt paa Guld-Tenen til Kærligheds-Baand.
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Jeg synes, jeg ser Anna sidde og spinde paa Guld
tenen, mærker, hvordan hun endnu glædes sammen 
med os over Kærlighedsbaandet, der sammenbinder 
os paa begge Sider af >det lille Belt«.

Gud give, Følelsen heraf maa styrke Rudolf og 
hans Børn og give dem Bod for det dybe Savn.

Vi vil sammen med dem frede om det lyse, liflige 
Minde, vi har om Anna, og sige Tak for alt, hvad 
vi har delt og endnu deler med hende, idet vi sander 
Digtets Ord: »Hjertet i Eden vort Hjerte er nært, 
Skilsmissen varer for Hjerter ej længe, evig forener 
Fuldkommenheds Baand«.

Lærer J. Svennesen:
Gud sagde: Det er ikke godt, at Mennesket er ene. 

Jeg vil gøre ham en Medhjælp, som skal være hos 
ham. Gud skabte baade Mand og Kvinde. Men ser 
vi paa vore Folkesamfund, saa er de helt igennem 
prægede af Mænd, saa er det, som Gud ikke havde 
skabt andre end Mænd. Ser vi saa paa de smaa Sam
fund, paa Hjemmene, saa finder vi, de er prægede 
af Kvinden, maaske ofte mest af hende.

Anna Borgen Müller var en saa betydelig Kvinde, 
saa hun prægede sit Hjem, prægede det saa godt, saa 
hvis vi havde mange af den Slags Hjem i vort Land, 
saa vilde det sætte Spor i det store Folkesamfund; 
saa vilde det kendes der, at Gud ogsaa havde skabt 
Kvinden.

Men ikke det alene. Nu har Kvinden faaet Adgang 
til offentlige Hvérv i vort Folkesamfund. Havde vi 
nu mange Kvinder som Anna Borgen Müller, som vi 
kunde sætte ind i de offentlige Førerstillinger, saa 
kunde vi prise os lykkelige. Og saa vilde det ikke 
vare længe, før vore Folkesamfund ogsaa blev prægede
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af dem, og saa vi gennem dette kunde se, at Gud 
havde skabt baade Mænd og Kvinder.

Ære være Mindet om denne Kvinde!

Efterskoleforstander Kr. la Cour Pedersen:
Foreningen »Askov Lærlinge« har i Dag lagt en 

Krans paa Anna Borgen Mfillers Grav, men vi vil 
ogsaa gerne med Ord udtrykke vor Tak for, hvad 
hun har virket, og hvad hun har været: Et levende 
Bindeled mellem os og vor gamle Skole. Naar hun 
har kunnet være det paa saa god en Maade, saa 
kommer det af, at hun var ikke alene Askov-Lærling, 
hun var, som det ogsaa i Dag er bleven sagt, et Barn 
af Højskolen her.

I mange Aar var det Skik, at Forstander L. Schrø
der ved Aabningsmøder, naar han bød Eleverne Vel
kommen, lod os synge Sangen »Jeg har baaret Lær
kens Vinge«, og derved er denne lille frimodige Sang 
bleven dyrebar for mange af os. Agnes Rotbe nævner 
den ogsaa i det første af hendes Breve her fra Skolen. 
Den har sikkert ogsaa lydt, den første Gang Anna 
Borgen sad som Elev paa Skolebænk her, og hun 
har, baade den Dag og ved mange andre Møder her, 
nynnet: »Jeg har følt, jeg har kun hjemme, der hvor 
Sang og Glæde bor«.

Faa Askovelever har været mere taknemlige end hun 
for den Glæde, der mødte hende her. Den satte Præg paa 
hende; den hjalp hende det frem til Udvikling og Ud
foldelse hos hende, der var hendes inderste Væsen, 
hendes Ynde. Hun maatte uvilkaarlig minde os om Fru 
Charlotte Schrøder. I en Sang om hende hedder det: 

Hygger Hustruen Bondens Hjem, 
og synger hun glad i Stue, 
mange lærte det vist af dem 
i Askov hos Husets Frue.
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Jeg vil især nævne tre Lejligheder, ved hvilke Anna 
Borgen Muller paa en ypperlig Maade har bragt Bud 
for os. Det var ved Forstander Appels Sølvbryllup, 
da hun skulde overrække vor Gave. Hun holdt da en 
køn lille Tale paa Vers, hvoraf navnlig Slutnings
linjerne gjorde Indtryk paa mig. Til sit eget lille Digt 
havde hun føjet Salmelinjerne: »Gud give Jer Lykke 
og gode Raad, sin Naades Lys Jer tilsende«. Derved 
fik hun det hele løftet op i en højere Plan, fik vore 
Ønsker gjort til Bøn, og fik Bønnen saa fyldigt udtrykt, 
at den kunde rumme alt.

Faa Dage efter talte hun ved Guldbryllupsfesten for 
gamle Nutzliorns. Aldrig har jeg set hende skønnere, 
end som hun der stod bag de kære gamles Hæders
plads. Hvert af hendes milde, taknemlige Ord fik 
Glæden til at lyse og straale klarere ud fra deres An
sigter. Der var ikke et overdrevet Ord i hendes Tale, 
hvert Ord var et sandt Udtryk for hendes og vor 
Følelse mod dem; derfor virkede de ogsaa saa stærkt 
og umiddelbart, som Ord, der kommer fra Hjertet og 
gaar til Hjertet.

Den tredie Gang, jeg vil nævne, var nu i Sommer, 
da hun talte til Jenny la Cour paa hendes 70 Aars 
Fødselsdag. Da var hendes Stemme svag, men vi, der 
kendte hende, kunde dog godt høre den gamle milde 
Klang i den. Det var endnu den Genlyd af hendes 
Ungdoms Stemme, der altid fulgte hende. Og naar nu 
vi, der var bleven hendes Venner, gerne til vor Tak 
vil knytte en Bøn for hendes Kære, hendes Mand og 
Børn, saa vil vi prøve at sige til Jer, som hun selv 
kunde sige det:

>Gud give Jer Lykke og gode Raad, 
sin Naades Lys Jer tilsende.«
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Provstinde Karen Mouridsen:
Der skal ogsaa i Dag lyde en Tak fra Lejrskov og 

Ferup, for jeg ved, den lever dér.
Anna Muller virkede paa os som en dejlig Melodi, 

altid harmonisk. Vi kom i en egen Stemning i hendes 
Selskab; vi vilde gerne finde en Tone, der kunde klinge 
sammen med hendes. Hun var — om man maa 
bruge det Udtryk — som en fin Cremoneser, hvorfra 
der altid lød ægte rene Toner, enten det nu var i Dur 
eller Mol. Vi tror, det hang sammen med, hun var 
stemt af Vorherres egen Haand, og derfor tror vi 
ogsaa, hun straks har kunnet falde ind i det store 
Kor i Himlen. Men vi skal aldrig mere høre de Toner 
hernede, og derfor syntes vi, det blev saa stille 
om os den Morgen, vi fik at vide, Anna Muller 
var død.

Og nu har vi staaet ved hendes Baare og har for 
Graad og Taarer knap kunnet sige Farvel. Stille vil 
vi binde en Krans om hendes Minde, en Krans af 
Takkenes Blomstervæld.

Statskonsulent Fr. Hansen:
Jeg stod i Gaar paa en gammel Kæmpehøj i 

Østjylland sammen med én af Professorerne fra 
København, som har et sjældent skarpt Øje for Harmo
nien og Skønheden i Naturen og Menneskelivet. Som 
vi stod dér paa Højen i et herligt Sommervejr udbrød 
han: >Her staar vi paa den Plet, hvor Menneskelivet 
pulserede stærkest i den graa Oldtid, hvor Fædrenes 
Tanker og Følelser, Sorger og Glæder mødtes. I 
Middelalderen blev Kirken, der ligger der henne, Sam
lingsstedet for de tilsvarende Yttringer af Menneske
livet. Og nu i vore Dage er det Herregaarden med 
dens skønne Omgivelser og rige Kulturliv, der er



57

Midtpunktet. Det er mærkeligt som Menneskelivet og 
Naturen hænger sammen.«

Naar vi i Dag samles ved Anna Borgens Jordefærd, 
saa samles mine Tanker ogsaa ved de enkelte Steder, 
hvor jeg har mødtes med hende, og hvortil knyttes 
alle de gode Minder, jeg har om hende. Første 
Gang, jeg mødte hende, var, da hun som ung Pige 
var Elev paa Askov Højskole, og hvor jeg som ung 
Lærer glædede mig over, at hun fulgte min Under
visning i Hverdagslivets Kemi og andre saadanne Ting, 
som jo ikke lignede den almindelige Højskoleunder
visning. Enhver, som har prøvet at være ung Lærer, 
véd, hvad det betyder at have Tilhørere som Anna 
Borgen. Jeg er hende taknemmelig derfor.

Saa slog hun sit Paulun op ude paa Store Dal- 
gaard sammen med Rudolf Muller. Hvor mindes vi 
ikke med Tak og Undren, at hun med sit svage 
Helbred forstod at fylde sin Plads dér paa en saa 
god og tiltalende Maade. Hvor var Fødselsdagsaftenerne 
dog hyggelige, trods den daarlige Vej og den store 
Hund, som vi alle frygtede. Familien paa Store Dal- 
gaard var for os alle i Askov kære Venner. Det 
var os derfor ogsaa en Glæde og Støtte, at vi for
holdsvis faa Familier, som dannede Askov Valgmenig
hed, kunde tælle Anna Borgen og hendes Mand blandt 
disse.

Det var naturligt, at da Anna og Rudolf havde ar
bejdet sig frem til at kunne overtage den større Gaard 
i Ferup, saa sluttede de sig til den Kreds af kristne 
Venner, som fandies der paa Egnen. Ogsaa fra den 
Plads har vi dog herlige Minder om det hyggelige 
Hjem, hvor Anna Borgen var Samlingspunktet. Vi 
mindes blot Sølvbrylluppet. Vi glædede os over ogsaa 
i den Tid jævnlig at se dem iblandt os som de gamle
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Venner, og over, at de vilde flytte her til Askov, da 
de brød op fra Hjemmet i Ferup. Vi har ogsaa glædet 
os over, at de efter at være flyttet til det ny store 
Hjem i Andst, saa jævnlig er kommet i vor Venne
kreds paa Skolen og i Menigheden. Anna levede sikkert 
derigennem noget af sin Ungdom om igen. Et lille 
Træk viser dette. En af Pinsedagene i Sommer leom 
hun efter Kirketid med sit straalende og glade Blik 
og sagde: »Vi skal i Estrup Skov i Dag med hele Fa
milien. Vi har Mellemmaden med. Det minder saa her
ligt om den Tid, vi boede paa Dalgaard og Børnene 
var smaa.<

Nu er Anna Borgen Müller gaaet bort, men jeg 
glæder mig over, at vi har faaet hende til at hvile 
paa Askov Valgmenigheds Kirkegaard, og jeg vil paa 
Menighedens og egne Vegne takke Rudolf Müller og 
Børnene, fordi de har villet give os hende. Jeg ser 
deri et godt Varsel for, at det Venskab og den Fælles
følelse, det Fællesskab i bedste Forstand, som i Aarenes 
Løb er skabt mellem dem og Vennekredsen her i 
Askov, maa vare og vinde i de kommende Aar. Vi 
vil staa paa Gravhøjen og lade Tanken gaa ud til de 
mange minderige Steder og Timer, da vi mødtes med 
hende, og da de Baand knyttedes mellem Sjælene, 
som ventelig aldrig skal tilintetgøres, og vi vil sige 
Tak til ham, som gav os hende og Minderne. Tak!

Lærer J. Iversen:
Da Kirkeklokkerne i Andst i Fredags med sine 

dybe Toner forkyndte, at Fru Anna Borgen Müller 
var død, kom jeg til at tale med en gammel Arbejds
mand, som har haft sin Gang paa Petersborggaard, 
og han udtalte da om hende: >Hun var en god Kone«. 
Dette ligefremme Vidnesbyrd træffer, hvad vi Mand
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og Mand imellem mente om hende, naar vi talte 
om hende.

Det blev kun en kort Tid, hun kom til at bo i 
Andst, og rigtig kendt af Sognets Befolkning som Hel* 
hed blev bun ikke. Da hun første Gang var i mit 
Hjem — ikke længe efter, at hun var kommen til 
Petersborggaard — slog det os straks, at hun var en 
betydelig Kvinde; senere lærte vi hende at kende i 
sit Hjem og i sin Færd som en god Kvinde ogsaa. 
Naar vi i disse Dage, og da navnlig i Dag, har 
set, hvorledes en hel Egn — overalt hvor Fru Muller 
har været — lægger en næsten enestaaende Deltagelse 
for Dagen, naar vi ser alle disse Vidnesbyrd om, at 
hun har betydet meget for saa mange Mennesker, der 
nu kappes om at yde hende den sidste Ære og hendes 
efterladte Mand og Børn deres Deltagelse — saa 
melder sig uvilkaarlig det Spørgsmaal: »Hvad var 
egentlig det hos Fru Muller, der gjorde hende saa 
afholdt og skattet?« Jeg — der kun har kendt 
hende saa kort Tid — har egentlig først i Dag faaet 
Øjet op for, hvad det var, men jeg tror saa ogsaa, at 
jeg som forholdsvis fremmed kan se det klart. Jeg 
fik Svaret i Formiddags, da hendes ældste Datter 
ved hendes Kiste kunde takke hende, »fordi du altid 
lærte os, først at være noget for de andre«. Se, det 
er nok Hemmeligheden. Den, der søger dette, og har 
det som en Slags Motto for sit Liv, »først at være 
noget for de andre«, han eller hun kan ikke længe 
være fremmed paa et Sted og erobrer sig en stor 
Plads i Hjerterne.

Det sidste Ord, jeg hørte af hendes Mund, er som 
en Illustration af netop det samme Sindelag. Det var 
nede i Petersborggaards dejlige Plantage ved Fiske
dammene; vi holder i Andst saa meget af denne
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Plantage paa Bakkerne; jeg ytrede overfor Fru Muller, 
at de vel egentlig helst vilde have den for sig selv. 
Da sagde hun: »Nej, tværtimod! Kan andre glæde 
sig over at være her, bliver vor Glæde jo saa meget 
større.«

Hun var for kort hos os til rigtig at blive kendt og 
hjemme; hun havde — som hun udtalte — sin Rod 
her i Askov. Det vil vi ikke bebrejde hende; det var 
netop Udslag af det trofaste og gode i hendes Sind.

Men jeg vil her i Dag sige hende Tak for det 
lysende Eksempel, hun gav os — først at være noget 
for andre, — et Eksempel, vi trænger til ikke mindst 
i denne Tid. Og jeg vil over for Rudolf Müller og hans 
Døtre sige: I har fristet et tungt Tab, og I vil komme 
til at savne dybt, og det er jo muligt, at det vil blive 
endnu tungere, fordi I staar som ny og fremmede 
iblandt os. Men vi forstaar eders Sorg og eders Savn; 
vi føler, at ogsaa vi har tabt noget godt i hende, og 
vi vil gerne have Lov til tage Del med Jer i Jeres Sorg.

Gaardejer Anders Clausen:
Jeg synes ikke, at vi kan være samlet om Anna 

Borgen Mullers Baare, uden at der skal lyde en 
Tak fra en af os, der har haft den Lykke at være 
Medarbejder i et af de Hjem, som Anna Borgen 
og Rudolf Müller har haft paa Store Dalgaard, paa 
Ferupgaard eller paa Petersborggaard. For der er vist 
ingen, der har saa meget at sige Tak for, som vi har. 
Mange er de Minder om hende, der i disse Dage 
dukker op for mig.

Jeg har tidt tænkt paa det mærkelige, at skønt det 
var et travlt Hjem, og der var meget at bestille, saa 
følte man aldrig Besvær ved dette Arbejde. Der var 
stor Velsignelse ved det og Glæde i det. Og det var
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for en stor Del Anna, der forstod at tage det paa den 
Maade.

Hvor mindes vi de Søndagmorgener, da vi havde 
travlt med at blive færdig til Kl. 8, da vi drak 
Morgenkaffe sammen med hele Familien. Og saa Mor* 
gensangen ovenpaa. Det var Højtidsstunder, som vi 
aldrig glemmer. Den Sommer staar for mig som den 
lykkeligste, jeg har oplevet.

Et af de allerkønneste Minder, jeg har, er fra Störe 
Dalgaard. Det var en dejlig Sommerdag. Anna var 
lige kommen hjem fra Sanatoriet. Jeg var Røgter og 
saa ud gennem et af de smaa Vinduer. Dér i den 
gamle Have gik Anna og Rudolf Haand i Haand. Af 
og til standsede de og saa saa kærligt til hinanden. 
Deres Ansigter lyste af Glæde. Aldrig har jeg set et 
Par Mennesker saa lykkelige. Jeg forstod, at fra dem 
gik der en stille inderlig Tak til Gud, fordi de endnu 
en Stund havde faaet Lov til at vandre sammen.

Men ligesom jeg ser dem Haand i Hand i den gamle 
Have paa Store Dalgaard, saadan ser jeg i min Barne- 
fantasi en anden Have, der er endnu meget, meget 
kønnere, hvor Anna en Gang rækker Rudolf Haand 
for aldrig mere at skilles.

Ære være hendes Minde! Og Tak for, hvad hun 
var for os alle!

Fru Ane Nyholm:
Jeg synes, at her i Dag ogsaa bør lyde en Tak til 

Anna Muller fra Vestjylland, hvor hun har haft sit 
Barndomshjem og sine rige Barndomsminder fra det 
udmærkede Hjem, »Gammelgaard«, som hun altid blev 
ved at være saa trofast imod og værne om.

Hun vilde altid saa gerne, naar vi var sammen, at 
jeg skulde fortælle hende om hendes Forældre, navn-
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lig hendes Moer, som jeg mindes bedst og holdt sad 
umaadelig meget af, da jeg som Barn og ung kom saa 
ofte i hendes Hjem.

Lad mig her have Lov til at indskyde et lille Træk 
om hendes Moer, som jeg engang fortalte Anna, og 
som hun blev glad ved. Da Annas Faer, Bollerup 
Andersen, var død, kom hendes Moer, Trine, tidt 
gaaende hen over Heden til mit Hjem, Adsbølgaard, 
for at spørge min Faer til Raads om et og andet. Faer 
sagde saa til hende engang, da hun skulde tilbage: 
>Lad mig nu have Lov til at køre Dig hjem, Trine.« 
>Nej Tak«, sagde hun, »jeg vil hellere gaa, for naar 
jeg saadan en Aftenstund gaar alene over Heden, da 
kan jeg faa saa dejlig meget tænkt.«

Naar Anna var denne fine, tænksomme Kvinde, da er 
det sikkert en Arv fra hendes lige saa fine og tænk
somme Moer. Naar vi mødtes her i Askov, saa sagde 
hun tit til mig: »Naar Du kommer til Ølgod, vil Du 
saa ikke nok gaa ind paa Kirkegaarden og lægge en 
Hilsen paa mine Forældres Grave.« Hun var altid 
saa glad, naar jeg fortalte, at Gravene var smukt 
vedligeholdte.

Da hun skulde holde Sølvbryllup, skrev hun til 
mig og bad mig sørge for to Kranse: En af røde 
Nelliker til hendes Faers Grav og en af hvide Lev
køjer til hendes Moers. Hun bad mig selv om paa 
Sølvbryllupsdagen at gaa hen og lægge dem paa 
Gravene, hvad jeg ogsaa gjorde. Hun sendte et lille 
Kort at hæfte ved hver Krans med et Takkevers til 
hver; de var saa fine og kønne, men jeg kan med 
Skam at melde ikke huske dem i Sammenhæng, saa 
jeg kan ikke fremsige dem.

Jeg fik først Anna Mullers Død at vide saa sent i 
Gaar, at jeg maatte rejse straks, og fik ikke Tid til at 
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binde en Krans. Men naar Lyngen nu om kort Tid 
vil staa i Blomst, saa vil jeg binde en Krans af den 
og sende til hendes Grav som en Tak fra det Stykke 
Vestjylland, som hun blev ved at være saa trofast imod.

Landbrugsskoleforstander J. Overgaard:
Første Gang jeg traf Anna Borgen, var hun vel 

omkring en Snes Aar og jeg en 8—10 Aars Dreng. 
Hun kom fra Askov for at overtage en Lærerinde
gerning paa Herning Børnehjem, der havde nær For
bindelse med mit eget Hjem og min Slægt.

Hun kom med sit lyse Sind, sit smittende Humør, 
sin »Ungdom«, og bragte Liv og Røre i den Kreds, 
hun kom i Berøring med. Jeg tror, alle holdt af hende, 
man kunde simpelthen ikke andet.

Ogsaa mine ældre Søskende sluttede sig til hende. 
Der blev dannet Gymnastikhold for baade Piger og 
Karle — de sidste kunde naturligvis ikke staa til
bage, naar Pigerne under Anna Borgens Ledelse tog 
fat — alt gik med Liv og Lyst, selv om »Gymnastik
salen« kun var vor gamle Lade og Lo med Lergulv 
og delvis Halm og Hø til Vægge, og selv om Gym
nastikken ofte maatte holdes mellem Korndynger, der 
hastigt var sammenfejet, for at Tærskerne kunde af
løses af Gymnasterne. Der blev rejst Ribber, opstillet 
Bomme og anskaffet de allernødvendigste Gymnastik
redskaber.

For os, der endnu var Børn, var det en Oplevelse, 
vi aldrig glemmer, og de Dage, Anna Borgen kom til 
Gymnastik eller paa Besøg, var ogsaa Festdage for 
os. Hun var den selvskrevne Leder, ikke alene ved 
Gymnastikken, men ved alle de unges Sammenkomster, 
enten det saa gjaldt Leg, Sang eller Samtale. Det var 
hende, der var Sjælen i det altsammen, hendes levende



64
Interesser, der prægede Sammenkomsterne, hendes 
Smil og Humør, hendes Ideer, der kastede Glans over 
Samværet.

Og for os Børn var hun den gode Fe, som vi uvil- 
kaarligt kom til at se op til og til at holde af. Altid 
havde hun et venligt Ord eller et opmuntrende Nik 
tilovers for os, saa selv om hun aldrig direkte blev 
vor Lærerinde, saa blev hele hendes Færd og Virke 
alligevel en Slags Skolegang for os.

Ja, hun saaede af sit rige, unge Sind derude paa 
Hedeegnen — og det groede efter hende. Naar vi, der 
den Gang var Børn og unge, fik vakt Interesser og 
sat Maal, der rakte ud over Hjemmets Skeldige, ud 
over Sognegrænsen og Bysnakken, ja da skylder vi 
ikke mindst Anna Borgen Tak derfor.

Og nu ved hendes Bortgang er der mange ogsaa i 
den Egn, der med Taknemmelighed mindes denne 
korte Periode af Anna Mullers Ungdomsliv, og der 
er mange, hvis Tanker med Vemod dvæler ved hendes 
Baare. Men det er velsignet at kunne sige Tak for det 
altsammen, og derved blive styrket i Troen paa, at 
hver ærlig Stræben, hver ædel og god Handling, hvert 
venligt Ord ikke dør virkningsløst; men her gælder 
det samme som i Stoffernes Verden, at ikke det 
mindste Gran forsvinder sporløst.

Men en saadan Tro giver ogsaa Ansvar.

Rudolf Muller:
En Tak til alle, der har været med her ved denne 

Mindefest. Der er jo talt mange gode og store Ord 
om min Hustru, men jeg tør sige, at de var ikke for 
store. Det var jo saadan, at hun bragte Glæden med 
sig, hvor hun kom, og i Hjemmet forstod hun som 
faa at skabe Glæde i det daglige Arbejde. Skulde jeg
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sige, hvad det var, der gjorde saa stærkt Indtryk paa 
mig, saa var det hendes Sjæls Renhed og hendes 
Væsens Ynde. Dette Indtryk fik jeg første Gang, jeg 
saa hende, og det holdt sig lige til det sidste.

Det har mange Gange sunget inde i mig: >Jeg har det 
herligste Rejsefølge«. Og det ikke alene tror jeg, men 
véd, at dette Rejsefølge vil vare Livet ud. Jeg kan 
aldrig takke Gud nok derfor.

5



BREVE

Der kom en Del Breve, Kort og Telegrammer i 
Anledning af Jordefærden. Det var fra Folk, som 
gerne vilde have været med; men som paa Grund af 
Forholdene ikke kunde. Her er et Udvalg af nogle 
og Uddrag af andre. De var alle smukke, deltagende 
og trøstende. Det er ikke altid de bedste, der er med
taget her. Jeg har søgt efter dem, der indeholdt et 
Bidrag til Anna Borgen Mullers Liv, eller som var et Vid
nesbyrd om, hvad hun havde været for Brevskriveren.

Det var med stor Vemod, vi modtog Budskabet om 
Annas Død. Vi vidste intet om, at hun var syg. Des
værre kan jeg ikke være med ved hendes Jordefærd. 
Men jeg vil gerne overfor Dig og dine Børn udtale, 
at vi har saa meget at sige den kære afdøde Tak 
for. Hun var trofast i Venskab, rig paa Kærlighed, 
og derfor spredte hun Lys paa sin Vej. Hun var 
med at gøre vort Liv rigere og varmere.

Gud velsigne hendes Minde iblandt os. Han glæde 
hendes trofaste Sjæl i Himmerig og mildne for Jer Savnet 
af hende, der i særlig Grad var Livet i Huset. Men 
Gud ske Tak: I — og vi andre med — fik Lov at 
beholde hende saa længe.

De kærligste Hilsner til Dig og dine Døtre fra 
Johanne, Ingrid og Axel Appel.
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Enhver Gud sætter ene 
han selv er mere nær.

Det er en saare svær og tung Oplevelse at møde 
Døden i sit Hjem, naar han kommer og overskærer 
Livstraaden for een af vore kære, som vi synes endnu 
havde en Gerning* imellem os.

Og var det ikke sandt og virkeligt, hvad Bjørnson 
siger i ovenstaaende Verslinie, at vor Gud og Fader 
ikke mindst er Trøstens Gud, og at hans Kærlighed 
er uudtømmelig, saa blev Savnet ikke til at holde 
ud; thi selv om Savnet vokser, alt som Tiden gaar, 
og Minderne kommer og hvisker: Husker Du det? 
Husker Du det? saa oplever alle kristne Mennesker 
dog ogsaa, at Gud er god, og at han altid kun det 
bedste vil, og han har Almagtskræfter.

Grundtvig synger:
Guds Time er den rette, 
og vis er al hans Dom. 
Han spørger ej de trætte, 
hvor langt de gik og kom; 
men fører dem til Sæde, 
hvor der er Fred og Glæde 
med evigt Liv og Lys.

Og saa synger han videre til alle os, som bliver 
tilbage en liden Stund:

Og dem, som eftergræde 
ved Kristen-Støvets Grav, 
dem Taarerne med Glæde 
den gode tørrer af. 
Hans fromme Tjeners Minde 
histude og herinde 
velsignet varer ved.

Ja Gud ske Lov for alle gode Minder. Og eftersom 
Dagene gaar, vokser Minderne. De faar stærkere Farver 
og mere Fylde, der bliver Trøst i Graaden.

5*
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Jeg kan ikke være med paa Onsdag i Askov, men 
vi følger Jer i Tankerne i disse Dage med Ønsket 
om Guds Fred. Hils den store Slægt.

Hans Appel.

Jeg vilde gerne have været med til din Hustrus 
Begravelse; men her skal begraves en ung Pige, sine 
Forældres eneste Barn, saadan en god Pige. Jeg kan 
ikke nænne at rejse min Vej den Dag.

Jeg synes, Du har haft saadan en god Hustru, som 
Du sagtens vil savne hver Dag, og som vi alle synes, 
Du saa vanskelig kan undvære. Jeg haaber, dine 
Børn maa kunne erstatte hende, skønt jeg véd, det 
er umuligt. Saa vil jeg gerne bede Dig ikke i Sorgen 
og Savnet glemme den Lykke, det har været for Dig 
i saa mange Aar at have haft en god og trofast Hustru.

Jeg var i Fjor til en Begravelse, hvor en Mand, 
lidt yngre end mig, talte ved sin gode Hustrus Baare. 
Han sagde: Jeg vil ikke klage. Jeg haringen Grund 
til det. Jeg har haft en Lykke saa rig som faa, som 
jeg baade skylder at være og er taknemlig for. Og 
denne Lykke vil lyse over min Livsvej, selv om min 
Hustru nu er død, og den vil gøre, at Savnet aldrig 
vil faa Lov at knuge mig.

Ja, kære Rudolf! Jeg tror, at Du kan have Grund 
til at sige det samme.

Dermed vil jeg ønske Dig og dine Glæde for Sorg, 
ønske, at I tidt maa tale om og mindes hende, I 
havde saa kær. Je$ Fe$ter BuhI

Jeg synes ikke, jeg kan andet, end jeg og maa lade 
Dem mærke, at jeg ogsaa tager Del i den store Sorg, 
der har ramt Dem og Deres Børn.
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Om De vil synes, at jeg kendte saa lidt til Deres 
Hustru, saa jeg vanskelig kan sætte mig ind i, hvad 
De har mistet, saa er det jo nok sandt; men det er 
alligevel saaledes, at dette Dødsfald berører mig smer
teligt. Jeg har jo læst saa meget godt om Deres Hustru, 
og slet ikke andet end godt, og jeg havde paa Følelsen, 
at hun var til stor Velsignelse i sit Hjem, og hvor 
hun færdedes. Men det var dog mest dette, at hver 
Gang jeg havde været sammen med Deres Hustru, 
syntes jeg, at jeg havde haft en Oplevelse; jeg havde 
mødt en levende Sjæl, som bragte Bud fra de leven
des Land.

Et saadant Møde gør saa godt. Det er skønt og 
opbyggeligt at se et Menneske, paa hvem man kan 
se Guds Værk. Det var, som om hendes svage Legeme 
ikke kunde rumme hendes levende Sjæl.

Jeg tænker, at De og Deres Børn dagligt har været 
opbygget af at have hende iblandt Dem. Derfor fatter 
jeg det tunge i at skulle være hende foruden; men 
Trøsten maa jo saa ligge lige for: Hun vil altid være 
iblandt de levendes Tal. Hun er gaaet hen, hvor 
hun hørte hjemme — i de levendes Land.

Ja, Gud trøste Dem og Deres i Deres tunge Sorg. 
Valborg og Asger B. Eskesen.

Jeg ser først nu i »Højskolebladet«, at Deres Hustru 
er død. Maa jeg have Lov til at udtrykke min hjer
telige Deltagelse i Deres Tab og Sorg.

Jeg mindes saa godt Deres Hustrus skønne og 
udtryksfulde Ansigt og Skikkelse. Og jeg glæder mig 
ved det Minde, jeg har fra mine Besøg i Deres Hjem. 
Sidste Gang havde jeg min Hustru med, og hun som 
jeg har et Indtryk af Hygge, af Danskhed i Ordets
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bedste og inderligste Forstand fra Familien og fra 
Hjemmet.

Maatte Gud give Dem Hjælp og Trøst og Hvile i 
den trygge Tro paa, at hans Naade naar ud over 
Død og Grav med sin oprejsende og genskabende 
Kraft.

Mange Hilsener til Deres Døtre fra Ida og Deres 
hengivne Sl)gn Fgnger

Mine Tanker er hos Jer i Dag og hos hende, min 
inderlig kære Ven! det sjældne, rige Menneske! Hun 
var en Guds Gave til alle os, der kendte hende. Den 
Gave er ikke taget fra os, men gemt hen, til vi atter 
mødes. Solveig Fog-Peiersen,

_______ f. Høgsbro.

Mine Tanker gaar stadig til Petersborggaard til Dig 
og dine søde Døtre, som nu sidder med det tunge 
Savn. Ja, hvor I maa savne Anna, der mere end de 
fleste havde den Evne at sprede Glæde om sig, hvor 
hun kom. Faa har haft saa mange virkelige Venner. 
Jeg savnede ved hendes Jordefærd, at ingen af os 
— hendes Ungdomsvenner — fik sagt en særlig Tak 
for hendes Venskab, lige fra vi var unge og op 
gennem Aarene. Altid kunde vi begynde, hvor vi 
slap, aldrig kom der et Stykke, hvor vi ikke kendte 
hverandre. Hun forstod os altid og delte med os 
vore Glæder og Sorger. De Timer, vi tilbragte i hendes 
Selskab, var rige Timer.

Jeg har tænkt paa de glade Ungdomsdage i Askov, 
som gav os Ballast til Fremtidsopgaven. Saa gik der 
Aar, hvor vi ikke saa’ saa meget til hinanden, bundne 
som vi var af vore Hjem. Men saa kommer Fælles-
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skabet med Jer saa stærkt igen, en Gang vi var 
sammen i Askov Kirke og sammen til Alters. Det 
gjorde saa godt at se gode Venner og dele det bedste 
med dem.

Faders og Moders Kærlighed til Anna har jo heller 
ikke gjort Venskabet ringere. Da Jacob Appel forleden 
betegnede hende som et Askovbarn, følte jeg, hun 
havde Ret til det Navn i Forholdet til Fader og 
Moder. Hun hørte helt hjemme i Askov. Da I flyttede 
til Ferup, var Moder helt ked af det. Hun vilde ikke 
have Jer saa langt bort. Hun kunde have sparet sig 
sin Sorg. I kom Gang paa Gang til Askov og blev 
ved at høre til dér. Hvor forstod Anna ogsaa de unge; 
de følte, at hun var deres Ven. Mine Børn føler ogsaa 
Savnet af en god Ven.

Men hvor er det velsignet, naar Mindet om ens 
kære altid bringer Tak i Følge. Og hvor dybt I maa 
sørge, føler I sikkert Takken for hendes rige og skønne 
Liv, for at hun fik Lov trods sit svage Helbred at 
virke til Velsignelse ikke blot for Jer, hendes nærmeste, 
men for mange i vort Fædreland. Hun kunde af hele 
sin Sjæl synge: Et jævnt og muntert virksomt Liv 
paa Jord. Det blev Virkelighed for hende og hendes 
kære.

Jeg trængte til at sende Jer alle en Hilsen og Tak 
for Dagen med det dyrekøbte Vennemøde.

Kærlig Hilsen fra Konstantin og Charlotte!
Margrethe Konstantin-Hansen.

Jeg ved ikke, om Du savnede en Blomst fra mig 
paa Annas Kiste. Gerne vilde jeg have sendt én, men 
Dødsbudskabet naaede mig ikke før den Dag, Anna 
blev stedt til Hvile.



72

Ja, saa kom det tunge, som Du vel saa tidt har 
frygtet. Hvor det maa være svært for Dig. Jeg ved 
jo, hvor inderlig og grænseløs Du elskede hende. Og 
hun var en saadan Kærlighed værd.

Ogsaa for mig var Anna et af de faa Mennesker, 
jeg altid beundrede og saa op til. Ja, jeg tør nok 
sige, at hun var et Lys for mig paa min Livsvej, og 
jeg takker hende i Ærbødighed og velsigner hende i 
hendes Grav. Hun var en af de store, ædle, fine 
Kvinder, som der ikke findes mange af paa denne Jord.

Kære Rudolf! Tag imod disse Linier som et Haand- 
tryk fra én, der tager Del i Sorgen og Savnet over Anna.

Thyra Mouridsen.

Vi fik at vide i Gaar, at Anna er død og skal be
graves i Dag. Der vilde vi gerne have været med. 
Travlt optaget af Besøg af rejsende Husmænd og Hus
mandskoner faar vi ikke Lejlighed dertil, har knap 
nok saa megen Ro, at vi kan sende en Vennehilsen 
som Udtryk for vor Deltagelse for, hvad Du og Jeres 
Børn har mistet med hende.

Maa vi faa Lov til som Tak for, at vi ved at være 
sammen med Anna altid følte os i Selskab med noget 
mildt og rent og godt, faa Lov til, naar der en Gang 
kan plantes paa hendes Grav, at give en Alperose 
eller en Thuja dertil, — til kærligt Venskabs Minde.

Og prøv saa at sige som Terje Vigen:
Stort har jeg mistet, men stort jeg fik.
Bedst var det, kan hænde, det gik, som det gik — 
og saa faar Du ha’e Tak da, Gud!

Vi føjer vor Tak til for det Eksempel, Anna har 
givet paa et ædelt Menneskeliv. Det taaler nok en 
Omplantning og en Vinternat i Graven.

Og vi hilser Jer, Annas kære: Guds Fred i Sorgens



73

Dage! Guds Fred er jo Glædens, det evige Væld og 
Hjerternes Guld i det lave.

Martha og Niels Jørgen Nielsen.

Det faldt mig saa underlig tungt paa Sinde, da jeg 
hørte og læste om Eders kære Hustru og Moders 
Død. Og jeg maa derfor have Lov til med disse 
Linier at bevidne Jer min og min Kones hjerteligste 
Deltagelse i Eders dybe Sorg.

Det er vemodigt at skilles ad 
for dem, der gerne vil sammen være.

Sandheden af disse Ord maa I nu i en særlig Grad 
erfare; thi hun, Eders Moder, var værd at leve 
sammen med. Hun havde den fine og aabne Sans 
for de virkelige Værdier her paa denne Jord. Hun 
prydede alle Dage sit Liv med Aandens bedste Smykker, 
og de klædte hende bedre end de fleste. Alt det smukke 
og ophøjede, som levede i denne Kvindes Sjæl, af
spejlede sig ogsaa i hele hendes ydre Væsen og Frem
træden. Der var, forekom det mig, en Ynde, en Vær
dighed og Sjælshøjhed over hende, som gjorde Livet 
skønt — ogsaa for hendes Omgivelser. Og hvor var 
det beundringsværdigt, at hun trods sit svage Helbred 
alligevel med ungdommelig Hjertevarme kunde følge 
med i alt, hvad hun syntes havde virkelig Betydning 
for det personlige, for Hjemlivet og Samfundet.

Hun har ikke alene efterladt sig en tom Plads i 
Eders Kreds, men hun har tillige gennem hele sin 
Personlighed givet Eder et stærkt Bevis for, at der 
er noget i et Menneske, som hverken Sygdom eller 
Død kan tilintetgøre, noget, der er af evig Art. Ogsaa 
Tanken derom vil gennem Tiderne gøre sit til at 
mildne Eders Sorg og trøste Eder over Tabet af hende,
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der elskede Jer saa højt, og som gerne vilde gøre 
Livet rigt og lykkeligt for Eder alle.

Vorherre holde sin Haand over Jer i disse tunge Dage.
Marie og Rasmus Nielsen.

Da vi næppe kommer med til Jordefærden her paa 
Onsdag — jeg har længe været syg i Sommer, og 
Nutzhorn hører jo daarlig — vil vi gerne sende Dem 
og Deres Børn en kærlig deltagende Hilsen i Deres store 
Sorg med Tak til Dem og Deres kære Hustru for al 
Deres Venlighed mod os og vore Børn gennem de 
mange Aar.

De kærligste Hilsener fra os begge.
Johanne Nutzhorn.

Med inderlig Deltagelse modtoges min Hustru og 
jeg ved vor Hjemkomst fra Ferierejsen af det ve
modige Budskab om Deres Hustrus Død. Vi kan slet 
ikke forstaa, at det virkelig er sandt, at hun, som vi 
for saa kort Tid siden — 13. Juni i Læborg — saa 
rask og frisk iblandt os, nu er gaaet bort. Aldrig 
skal jeg glemme det yndige Brev, hun sendte mig til mit 
Jubilæum her sidste Vinter. Jeg angrer nu, at jeg 
ikke fik takket hende nok for det.

Lad nu, kære Rudolf Müller! det blive saadan, at 
De takker Gud Fader for, hvad hun var som Deres 
Hustru og deres Børns Moder, saa skal De nok er
fare, at saa banes der ogsaa Vej for Trøsten herovenfra.

Vi her vil sammen med hendes mange andre kristne 
Venner takke for, hvad hun var for os; saa véd vi, 
at vi heller aldrig vil glemme den trofaste, varm
hjertede Anna Borgen Müller.
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Tag nu De og Deres Døtre mod en kærlig del
tagende Hilsen fra deres Venner i Vejen Præstegaard.

Gudrun og John Richter.

Disse Linier skal blot sige Dem, at vi tænker ven
ligt paa Dem og Deres Døtre nu under Deres store 
Sorg. Det gjorde os saa ondt at høre, at Deres kære, 
tapre Hustru saa hurtig skulde gaa bort. Jeg ved jo, 
hvor meget hun med sin rige Personlighed har været 
for sit Hjem. For os er det en kær Ven, der er gaaet 
hjem. Gud ske Lov, at vi véd det.

Med hjertelige deltagende Hilsener fra min Hustru, 
Datter og Deres hengivne. Chr. Saugman.

Da Eline Schøtt Hansen sendte mig Opskriften til 
sin Tale, tilføjede hun:

Jeg mindes et lille Træk fra Annas Barndom, da 
hun gik i Skole hos mig, som jeg synes, jeg ogsaa 
maa fortælle.

En Dag hun gik fra sit Barndomshjem i Gammel- 
gaard og over til Hjedding for at betale mig 10 Kr. 
for sin Musikundervisning, tabte hun Pengene. Hun 
opdagede det ikke, før hun var lige tæt ved min 
Skole. Hun var gaaet tværs over Markerne, saa det 
var næsten haabløs at lede efter dem. Men hun bad 
saa inderligt og barnligt til Gud, at han maatte hjælpe 
hende at finde dem. Hun fandt Sedlen og blev uhyre 
glad og taknemlig derfor. Og hun var saa vis paa, 
at det var Gud, der havde hørt hendes Bøn og hjulpet 
hende at finde den.

Ja, Anna var et fromt og godt Barn, modtagelig 
for alt godt og skønt, der blev fortalt hende.

Eline Schøtt Hansen.





VERS OG BREVE
FRA

A-NNA BORGEN MÜLLER





VERS

KAREN BUNDSGAARD f. ANDERSEN
9. MAJ 1862 - 18. MAJ 1893.

Farvel, lille Søster! for sidste Gang! 
Farvel og Tak for de Barndomsdage!
Vi altid ved Hjemmet og Søskende hang — 
— aldrig glemmes de Minder saa fage.

Farvel, lille Søster! og gak til Gud I
Gak bort fra Glæden, saa vel som Kviden! 
Og tag til de kære deroppe et Bud, 
vel snart vi kommer — vi kender ej Tiden.

Farvel, lille Søster! og hvil i Fred!
Ej mere vi følges ad herneden.
Farvel og Tak for din Kærlighed! 
Vi mødes hist oppe i Evigheds-Freden.

ANDERS GAMMELGAARD OG HUSTRUS 
SØLVBRYLLUP

DEN 16. APRIL 1900.
Hist, hvor smukt de Træer staar, 
ligger der en »Gammelgaard«.
Stuen ligger halvt i Læ
af det store Lindetræ.
Porten tidt paa Klem mon staa
— glemt at lukkes af de smaa. 
Hyggeligt der er derinde, 
kærlig Mo’er med Børn man finde.
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Fa’er saa tidligt kaldtes bort
— dygtig Gerning blev kun kort. 
Mo’er, der forhen var saa glad, 
nu vemodig ene sad;
Børn og Gaard med mange Baand 
kaldte paa en Hjælperhaand.
— Mo’er udfyldte Pladsen stille, 
hun var af de gode milde.

Ældste Søn vi ser nu paa, 
ham, der sidder her lidt graa. 
Barndomstiden hurtig svandt, 
Mindet alle Dage bandt.

Da de tyve Aar gled hen, 
fandt han sig en Hjertens Ven 
til at dele fælles Liv, 
til at være Ægteviv.
Hun var dygtig, huslig, god, 
ferm paa Haand og rask paa Fod,
— trofast ved hinandens Side 
vilde de i Livet stride.

Først de flytted’ tidt omkring, 
førte med sig mange Ting, 
deriblandt en Søster var, 
som, lig Nissen i sit Kar, 
flytted med dem viden om, 
førte med sig »Bøtten tom«.
— Hjem hun fandt dog allevegne, 
var som en af deres egne.

Sidst i Esbjerg gode By 
fandt i mange Aar de Ly.
Broder fik en Gerning stor: 
Hjalp de smaa til Livets Ord,
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tog ved Haanden Barnet ret, 
vandt derved Forældre let.
Overalt hans gode Hjerte 
sporedes i hvad de lærte.
Alt imens hans Hustrulil 
gæstfri samled Venner til.
Hun med Børneflokken fro 
lived op i Hjemmets Bo, 
støved af i hver en Krog,
— varmt dog inderst Hjertet slog — 
rent der var som blæst for Vinden,
— hvad er Hjemmet uden Kvinden.
Gid I mange gode Aar 
endnu med hinanden faar!
Livet ej er Glæde blot,
— men vi selv kan hjælpe godt 
ved tilfreds at vandre frem, 
værne Lykken i vort Hjem.
Maa jeg nu min Tak frembære, 
ønske: Freden med Jer være!

JACOB STILLING ANDERSEN
DA HAN BLEV 60 AAR

I.
Vær hilset vor første Mejeriproducent 
fra Jyllands de magreste Egne, 
og Øernes dygtige Smørkonsulent, 
der rejste paa Landbrugets Vegne, 
endvidere Grosserer med Handelstalent
— Eksport og en Gros og Detail Konkurrent!

Mejerivejen blev baade banet og god, 
de Tusinder har den tilegnet,

6
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den Venskab og Hæder dit Navn efterlod 
og smykked din Frakke med »Tegnet«!
Som Smørkonsulent har du levet som bedst, 
du smagte, du dømte, du talte til Fest.
Grossereren blev agtet som Borger i By
— du elskede den brogede Verden.
Dit Pund har du øget, dit Firma har Ry
— elskværdig og hjælpsom din Færden. 
Nu har der af Firmaet dannet sig tre,
— hvor mange til Slut skal med Tiden vi se.
En Skaal for Manden og Hustruen med!
Til Lykke med »Redeligheden«!
Til Lykke med Dagen og Snesene med, 
med Sundhed og Hjemkærligheden I 
Og har I i Velstand drevet det vidt, 
saa del med Jer Næste, og gør det kun tidt!

II.
Den Gang jeg var lille og du min store Bror, 
jeg gik om lidt stille, mens du i Verden fo’r.
Der var Fest i Stuen, naar Storbror han kom hjem, 
der var Fryd hos Moer, og Takken fik hun frem.
Nu er Tiden svunden, selv vi stifted Hjem, 
— fik vi Fred i Stuen? fik vi Takken frem?
Stærkest har du levet, Lykken var dig huld; 
jeg med Hjemmet pusled — Storbror tjente Guld!
Gid du nu med Dagen vokse maa i Glæden! 
Giv en anden Takken, lev saa selv i Freden!

(Det hele i stor Hast).

LETBÆK MØLLE
Den ligger ved Bækken, der løber lidt nord for 

Hodde Kirke. Her har Slægten Møller, Søn efter Fader,
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levet i flere Slægtled. De mest kendte var vel Niels 
Møller og hans Hustru. Møllerne har forskønnet Egnen 
ved Plantning, saa den er bleven som et Paradis 
midt i Heden. Niels Møller var ikke alene en dygtig 
Mand i Haandens Verden, men en levende Kristen, 
stille i sit Væsen, inderlig i sin Kristendom. Sam
men med Pastor Jens Schjørring fik han Vennemøder 
i Stand i sin Lund eller Have; Møder, der har haft 
stor Betydning for Vestjylland. Hans Hustru var hans 
gode Medarbejder, kendt for sin Friskhed, Raskhed 
og sit vestjydske Vid. Hun var en Faster til Anna 
Borgen Müller. Ved hendes Død skrev Anna:

Oasen midt i Øden
blev Letbæk Mølle kaldt, 
som Lys fra Morgenrøden, 
der over Heden faldt.

Her planted Hædersmanden 
de fine, unge Skud, 
her gik han som selvanden 
og saa dem foldes ud.

Her øvedes et Virke 
om Kap med Lærkesang,
— tidt stille som i Kirke 
han gik sin Højtidsgang.

Her holdtes Vennemøde 
med Sang og fyndigt Ord,
— gav mange Sjæleføde 
til Livet her paa Jord.
Her gik en Danekvinde,
en ægte Kristensjæl,
— det sent vil gaa af Minde:
>Hun altid var sig selv«.

6*
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Sig selv i Hjem og Sale, 
i Vid — i Tugt — i Sorg.
I — Skæmt som Alvorstale, 
dog Gud var hendes Borg.

Lad gennem Vemodssindet 
dog lyde Hjertets Tak 
for Livet som for Mindet: 
Gud Fader Dig ske Tak!

FRU CHARLOTTE SCHRØDERS MINDE
ASKOV ELEVMØDE 18. SEPTEMBER 1910.

Du Danekvinde af ædel Rod, 
saa rige Minder du efterlod.
Du kunde glæde saa mangt et Hjerte, 
du kunde trøste i Sorg og Smerte.

Du delte ud af dit rige Liv,
— stod først og sidst som den trofaste Viv. 
Vel faa har som Du et Modernavn baaret, 
du blev af Landet til Moder kaaret.

Vi takker vor Gud for det Liv, du gav, 
for den Kilde, du viste at øse af.
Gud give, at alle vi danske Kvinder 
aldrig maa glemme Fru Schrøders Minder!

JACOB OG INGEBORG APPELS SØLVBRYLLUP
24. SEPTEMBER 1916.

Med et Sølvkaffestel, som Foreningen >Askov Lærlinge« 
overrakte Sølvbrudeparret.

Som Sendebud fra de tusind Hjem 
vi kommer at ønske til Lykke;
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Vi hilser og takker fra alle dem,
I hjalp til Hjemmet at bygge!
Vi takker for hvert et levende Ord
i Tale, i Sang og i Virke.
I fulgte saa trofast de gamle Spor:
Til Hjemmet — til Skole — til Kirke! 
Vi ønsker, at endnu i mange Aar: 
>Gud give Jer Lykke og gode Kaar, 
sin Naades Lys Jer tilsende«.

PAA VEJLEFJORDS SANATORIUM

Aldrig mere man fra Jer hører, 
derfor nu jeg Pennen fører, 
melder lidt fra denne Kant 
om, hvordan min Tid henrandt.

Jeg begyndte min Kur som en gusten en, 
for meget i Lighed med »Skind og Ben«, 
min Muskel var svækket, mit Mod var borte, 
og Levedagene jeg fandt lidt korte.
Da kom jeg her, og kort var Parolen: 
Otte Timer i Liggestolen, 
og Resten af Tiden spadsere og fryse, 
spise og sove og drive og — nyse. 
Jeg aad og drak, var sjælden glad
— dog Støvlehæle ej skæv jeg traadte — 
at skrive og læse jeg knap nok gad
— tænke paa sig selv, det helst man maatte. 
I fem Graders Frost vi vaagnede op, 
forfrosne og slatten paa Sjæl og Krop.
Om Dagen i Kulde vor Næse drap, 
og stiv og blaa var vor Ørelap.
Nogle gik rundt med de Miner saa sure, 
andre fortrak med hinanden at »kure«.
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Dog Dagen randt, og Kulden svandt,
i forvandlet Skikkelse mig selv jeg fandt.
I Parken jeg ynder med Hast at rende, 
ej mer mig selv jeg ret kan kende.
Jeg vaagner styrket med Solen op, 
forfrisket og sund paa Sjæl og Krop.
Jeg ligner en tyk og trivelig Matrone, 
ret en Type paa en Landmandskone.
Hvis ej I mig tror, saa besøg os lidt snart 
og undersøg Sagen, det var ganske rart.
Det kribler og krabler af Livsmod og Styrke, 
Kampen kan ta’es, om det saa var med Tyrke.

Om to—tre Uger vender atter jeg hjem 
til alle de kære og virker blandt dem.
Om et jeg beder, som snarlig skal rettes:
Ordet »svag« i Karakterbogen slettes.
Der kunde ej ske saa hurtig Forvandling, 
hvis Roden var slet — derom ej Forhandling. 
Ganske vist, der er et tilbage:
Jeg skal passe lidt paa de kommende Dage. •

Jeg hilser og slutter med »Livets« Pris 
og Gud i Vold! paa den gamle Vis.

EN LILLE HØSTVISE TIL ET LILLE 
HØSTGILDE

Velkommen I Gæster, tager Del i vor Fest!
Lad os faa en rigtig hjemlig Høtte!
Lad os hjælpes med Alvor og Gammen som bedst, 
lad det mærkes, vi er hinandens Støtte!
Lad os takke for Høsten, som nu er i Gem, 
den gi’er dagligt Brød i vort eget lille Hjem.
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Det var lidt tørt i Sommer, det huskes meget godt, 
Barometret vilde slet ikke synke.
De Roer blev for korte, og Kornet blev for smaat, 
Græsset var man paa Nippet til at ynke.
Men trods den Smule Modgang maa Høsten kaldes god, 
Vind og Vejr maa nødig tage Landmandens Mod.

En Skaal for vor Ungdom, som er paa denne Egn, 
den har Kræfter og Vilje og Evner,
den kan »sporte« og »gilde« og lave Vers og Tegn, 
mod det gode og sande den stævner.
Og saa ved Siden af kan den støt tage fat, 
tage Arbejdet op, hvor mange føler sig »mat«.

Slip det aldrig, saalænge I vil kaldes Agrar!
Nyd de Goder, men svigt ikke Pligten!
Det legemlige Arbejde Sundheden bar. —
Tag kun fat! det vil hærde mod Gigten!
Ja, tag fat, men pas paa, ingen jordbunden Træl!
I vor dygtige Tid man passer vel paa sin Sjæl!

LEVEREGLER FOR UNGE: 
Liv i Øjet — spændstig Gang, 
glad, fornøjet med munter Sang. 

Frejdig og kæk — foruden Kiv, 
prægede Træk af sjæleligt Liv. 

Ranke i Ryggen og sunde af Krop, 
undgaa Skyggen — i Lyset op. 

Viljestærke og rene i Sind, 
Adelsmærke paa Ungdommens Kind. 

Sandhedskærlig i al din Færd, 
flittig og ærlig er Livets Værd.
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Find det bedste i Verdens Lejr, 
hjælp din Næste til Livets Sejr.

Søgende Aandens den bærende Magt, 
øvende Haanden til Livets Kontrakt.

Seende indad i Jegets Selv, 
stræbende opad mod Himlens Hvælv.

Gaa dit Skud under Ansvarets Lov, 
bed til Gud om din Sjæls Behov!

LEVEREGLER FOR ÆLDRE:
Ro i Sindet — fast i Gangen,
Trøst i Mindet — Liv fra Sangen.

Glad ved Virke — munter ved Bordet, 
ydmyg i Kirke — opladt for Ordet.

Bliv rig i Glæden — hold Maade med Klagen 
vær Led i Kæden, og hold dig til Sagen.

Søg ud i Stilhed, naar Verden larmer, 
brug altid Mildhed mod bister Harme.

Under Guds Hvælv er det sundt at vandre, 
hævde sig selv og tænke paa andre.

Bliver det tungt, da hjælp din Næste,
Sindet bliver ungt ved at vælge det bedste.

Lyt ej til sladrende, tankeløst Mæle, 
det er saa knugende usundt for Sjæle.

Gaa dit Skud, naar for mange vil snakke!
Bed til Gud! og glem ej at takke.



BREVE
•

Anna Borgen Muller har skrevet mange Breve, ofte 
gode Breve, prægede af hendes milde og rige Sjæleliv. 
Det er ikke et Udvalg af de mange. De Breve, hun 
har skrevet til hendes Mand og Børn, kan ikke med
tages, selv om de er nok saa gode. De er for per
sonlige. Jeg har heller ikke gjort mig Umage for at 
samle fra mange Hold. Kun enkelte, som saa at sige 
er faldne i mine Hænder, har jeg gennemgaaet. Og 
deraf udvælger jeg følgende. De fortæller en Del om 
hendes Sjæleliv og om hendes Planer.

Vejlefjord Sanatorium, den 10. Maj 1900. 
Kære Bedstemoder!

Saa er Aaret atter rundet. Sidst jeg skrev til din 
Fødselsdag, mente jeg saa sikkert, at næste Aar skulde 
jeg nok møde personlig, men da det nu har vist sig, 
at jeg ikke har holdt Ord, vil jeg ikke love noget 
denne Gang.

Vi Mennesker kan kun saa lidt se ind i Fremtiden, 
og godt er det; det er tidsnok at sørge, naar det 
tunge kommer. Skulde vi sørge før Tiden — i Tiden 
og efter, at noget tungt havde ramt os eller nogen 
Modgang mødt os, saa blev der slet ikke Plads til 
det lyse og gode i Livet, og det vilde dog være en 
stræng Tilværelse baade for vore Medmennesker og 
en selv.
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Jeg vil ret ønske, kære Bedstemoer! at Du i det 
Aar, der nu kommer, maa faa mange gode og lyse 
Timer, saa Du trods de gamle Aar maa glædes ved 
Livet. Jeg véd, Du paa denne Fødselsdag vil føle et 
Savn, idet din kære gamle Mage er gaaet bort. Men 
vi haaber og tror, han har del godt, hvor han er. Nu 
vil vi mindes ham i Kærlighed, taknemlige over, at 
vi fik Lov til at være i Forhold til en saa stor, ædel og 
trofast Personlighed i saa mange Aar.

Glæd Dig saa ved dine mange raske Børn, dine 
nogenlunde raske Svigerbørn og dine dejlige Børne
børn, som efter Sigende er saa kønne og alle ligne 
deres Fædre. Der kan vel saa nok falde lidt af denne 
herlige Følelse over paa Dig, lille Bedstemoer!

Vil Du nu hilse den trofaste Flok, der er samlet 
hos Dig, saa mange Gange fra mig. Sig til dem, at 
deres Penge har givet gode Renter; men foreløbig 
er de fastansatte, idet de har forvandlet sig til Kød 
paa min Krop. Tænk 12 Pund!

Kære Bedstemoer! Jeg sidder og græder og ler alt 
imellem hinanden, mens jeg skriver dette Brev, for 
jeg er saa glad. Jeg er nu saa rask, at jeg maa rejse 
hjem om fjorten Dage, og Du kan slet ikke tænke 
Dig, som jeg er taknemlig. Jeg synes næsten, det er, 
som jeg skal til at begynde Livet igen — meget 
rigere haaber jeg — selv om det bliver i en anden 
Form. Jeg skal herefter være forsigtig, helt regne med 
andre Tal! men det gør jo intet, nåar jeg maa faa 
Evne til at løse Opgaven.

Hvis mine Smaapiger er hos Eder, hils saa dem 
og Rudolf saa mange Gange. Inderlig hjertelig Hilsen 
til Eder alle fra Eders hengivne Anna.
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Grundlovsdagen 1905. 
Kære lille Broer I

Saa Du ligger atter syg. Jeg tænkte ikke paa, da 
jeg nys var hos Jer, at Du saa brat maatte til Sengs.

Ja, vi to har ikke faaet den store fysiske Kraft i 
Vuggegave; og dog maa vi være taknemlige, at vi 
nogenlunde har kunnet komme igennem Verden med 
den. Jeg for min Part tænkte mindst paa at faa min 
Livsgerning ved det fysiske Arbejde; men jeg stillede 
for store Krav til mig selv, til at jeg turde vove mig 
paa andre Felter, og saa maa man tage det, som man 
har Kræfter til. Du fik mere »Hoved« og har kunnet 
bane dig andre Veje.

Og saa en skønne Dag ligger vi der begge to. Leve 
kort Tid eller længe, det er ikke det, det kommer an 
paa, heller ikke hvor meget vi faar udrettet; men 
meget mere med hvad Sind vi lever.

Jeg véd ikke, hvor syg Du er, lille Broer! Jeg véd 
heller ikke, om Du maa faa Breve, men jeg véd, jeg 
tænker meget paa Dig og vilde ønske, jeg boede Jer 
lidt nærmere, saa jeg kunde kigge lidt ind til Dig under 
din Sygdom. Jeg vil saa gerne tale med syge Mennesker. 
Jeg synes, vi har godt af at kaldes afsides imellem.

Det hele Maskineri kan til daglig let komme til at 
ligne en stor Bisværm, hvor intet andet kan trænge 
ind; men saa smutter den enkelte lille Bi ud paa en 
Blomst og suger Honning af dens Kalk. Vi Mennesker 
trænger til imellem at komme ud af Maskineriet og 
suge Næring af de rene Kilder. For Sjælen er der 
mange Slags Kilder; men for Kristensjæle er der kun 
én: Den at finde ind i sig selv og derfra ind til Gud 
for at faa Hjælp dér, hvor vi ikke selv kan klare 
det. Det ønsker jeg, kære Broer! at Du rigtig maa 
kunne gøre. Og det ønsker jeg for mig selv.
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Gid vi mere og mere maatte leve hver Dag, som 
vi skulde dø i Morgen, og saa ellers til daglig faa 
Kraft til at kæmpe for, hvad man har kært.

Lev vel! og Gud i Vold! Kærlig Hilsen fra os alle, 
men særlig fra din lille Søster Anna

Vejlefjord Sanatorium, den 6. Juni 1909. 
Kære Neta!

Hjertens Tak for dit gode Brev! Det trækker lidt 
ud med at svare paa det. Jeg syntes nemlig ikke, det 
skulde være alt for ynkeligt. Der kan jo nemt snige 
sig lidt af den Slags med i Førstningen. Men i Dag 
er der ingen Fare; thi for det første har Rudolf lige 
været her i nogle Timer, og han var saa vel tilpas 
og trøstede mig med, at alt gik saa godt derhjemme. 
Og vi havde det saa rart. Og saa har jeg lige læst 
en fortrinlig Bog, som egner sig godt til at fordrive 
Ynkelighed med! Det er Leonora Christina Ulfeldts 
Jammersminde. Hvor har den Kvinde prøvet meget, 
og hvor er hun gaaet ud af det med Sejr — Sejr 
indadtil.

Jeg kom saa meget til at tænke paa, at Hoved
sagen for os Mennesker i vort Gudsforhold, det er 
ikke at bede os fri for Bekymringer, Sorg og Skuffelser, 
men derimod at bede Gud give os Hjælp, Styrke og 
Kraft til at overvinde al den Slags, naar det kommer. 
Naar vi stundom faar mere, end vi synes, vi kan 
komme igennem, saa er det sikkert, fordi vi har 
glemt at bede om Hjælp til det. Gud lægger ikke 
større Byrder paa et Menneskes Skuldre, end han 
véd, det kan bære; men vi maa styrke os ved Bøn. 
Vi kan jo ogsaa hjælpe hinanden meget mere, end 
vi tidt gør. Hvor kunde meget i Verden se anderledes
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ud, naar vi ret lod det gode og lyse raade. Men 
noget skal vi vel have at kæmpe med, for at vor Tro 
kan prøves.

Saa Du er daarlig igen, lille Neta! Jeg forstaar saa 
godt, at legemlig Smerte kan virke nedtrykkende. 
Men naar Modgangen kommer, saa skal vi prøve at 
se hen til dem, der har det endnu strængere, end vi 
har det. Saa kan vi istedetfor at klage komme til at 
takke Gud for, at vi har det, som vi har det, og er 
bleven forskaanet for meget. Og saa kan vi bede Gud 
om at give os Styrke til at komme igennem det. Vi træn
ger jo ogsaa til engang imellem at blive taget afsides.

Det er saadan en livsalig Følelse for mig hernede, 
naar det imellem kniber lidt, at mærke, at der i mit 
kære Hjem gaar en trofast Mand og nogle kære 
Børn, som gerne vil have mig rask igen. Det sætter 
Fart i de slumrende Livskræfter og gør, at man stiver 
sig op. Maatte man aldrig glemme i Ydmyghed at 
takke Gud for de Goder, man har — saa kommer
Livsglæden af sig selv.

Du og din Mand bedes modtage en hjertelig Hilsen
fra Jeres Anna Müller.

Ferupgaard, den 15. Oktober 1911.
Kære Svoger!

Hvor jeg daarligt forstaar, at Du har boet paa 
Fanø i 25 Aar. Det er alligevel en lang Tid, især 
naar man ser fremad. Der har vel nok været Aar, 
der har været lange nok for Dig — Sorg gør Dagene 
lange — men ellers synes jeg, at Tiden gaar for
underlig hurtig; for mig vil den aldrig slaa til, jeg 
faar ikke det halve udrettet af det, jeg gerne vilde.
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Jeg spekulerede i Fredags lidt paa, om jeg ikke 
kunde slippe et Smut over til Jer til Jubilæumsdagen; 
men saa blev der meldt Gæster langvejs fra, og Signe, 
der er i Skibelund, meldte sig med Kammerater. Tilmed 
har vi travlt med Høstgilde, Damptærskning o. 1. Nu 
maa Du vente mit Besøg hen paa Vinteren.

Hjertelig til Lykke, kære Svoger I med de 25 Aars 
Arbejde. Jeg haaber og troer, de giver Dig Lyst og 
Mod til at gaa det næste Afsnit i Møde.

Gid Du fremdeles maa faa Glæde af din Gerning 
i Skolen. Jeg véd jo, at Børnene hidtil har været 
glade for Dig som Lærer, og den Løn er den bedste, 
man kan faa for sit Arbejde. Og den Løn skal Du 
nok blive ved at faa.

Modtag nu en god Hilsen fra os alle, men særlig 
fra mig med Tak for alt godt i de svundne Aar. Tak 
fordi Du trofast har holdt lidt ved Slægten trods 
Karens Bortgang. Din hengivne Svigerinde

Anna B. Muller.

Ferupgaard, November 1914.
Kære Poul Bjerge!

Jeg har fornylig læst din lille Bog om Faer. Det 
er ikke første Gang. Jeg læser ofte i den; især naar 
jeg er mismodig over min Ringhed, saa prøver jeg 
at hente Trøst ved at læse om Faer.

Men der gik noget op for mig under Læsningen 
denne Gang, delte nemlig: Mon du nogensinde har 
sagt Poul Bjerge ordentlig Tak for det Billede af 
Faer, som han har tegnet i denne lille Bog? Jeg 
husker det ikke; og det er kun en daarlig Trøst, at 
det i saa Fald ikke er det eneste, jeg har forsømt. 
Takken behøver Du maaske ikke, eller Du har maa-
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ske faaet den anden Steds fra; men Du skal dog vide, 
at jeg er meget taknemlig for, at Du har skrevet dette 
om Faer.

Jeg har altid hængt saa meget ved og været saa 
stærkt knyttet til Barndomshjemmet, men jeg følte 
som yngre en stærk Blufærdighed for at tale om Faer. 
Jeg var saa bange for, at det skulde blive en Sove
pude for mig, og jeg følte netop saa tungt et Ansvar 
ved, at Faer havde været saa dygtig og betydelig, og 
jeg var bange for, at vi Børn skulde røgte Arven 
for daarlig.

Naar jeg nu som ældre føler mig saa taknemlig 
for din Bog, er det særlig dette, at Du har trukken 
Linjerne klart op. Billedet af Faer havde jeg nok 
inden i mig, men nu er det fæstnet til Papiret, saa 
vore Børn og andre ogsaa kan se det. Og jeg synes 
nu, at Faers Personlighed er for god til at gaa i 
Glemmebogen, den kan godt være til Gavn og For
billede for andre end hans Børn og Børnebørn. Derfor 
hjertelig Tak, kære Poul Bjergel for dit Arbejde og 
for den dybe Glæde, det har skaffet mig. Gud give, 
vi og vore Børn i nogen Maade maa slægte vore gode 
Forfædre paa! Redelighed og Retsind, Flid og Guds
frygt kan vi selv tilegne os, om vi vil; Begavelsen 
kan vi ikke tage af os selv. Vi maa bede Gud hjælpe 
os med det altsammen.

I denne Tid bliver Smaating, som ellers kan trykke, 
til ingen Ting ved Tanken om Sønderjyderne. Jeg 
græder indvendig, naar jeg tænker paa dem. Hvor 
er det trangt for dem, og hvad vil Fremtiden bringe?

Hilsen til Jer alle fra os her ved din Slægtning og Ven
Anna Borgen Muller.
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Petersborggaard, den 3. December 1918. 
Kære Pastor J. Richter!

Vi har meget at sige Dem Tak for; først og frem
mest fra vor lille Signes Daahsdag, som De i Kirken 
gjorde god for os — og for de mange gode Sange, 
som De og Deres Hustru sang ind i Menigheden. 
Og jeg siger Dem Tak for de mange Gange, De glæ
dede os paa Ferupgaard. De ved ikke, som vi alle 
i Ferup var glade og taknemlige ved Deres aandfulde 
og forstaaende Oplæsning — og vi desuden ved Deres 
Besøg i vort Hjem. Tak, kære Pastor Richter! for 
det altsammen.

Selv om vi følte, at vi maatte blive i Askov Menig
hed for de Baand, der blev knyttet dér i de unge 
Dage, saa glemmer vi aldrig at være taknemlig over, 
hvad De har givet os.

Maa jeg saa ud fra disse Følelser og Tanker sende 
Dem vore bedste Ønsker om Lykke og Velsignelse 
til Deres Arbejde i de kommende Aar — Gud give, 
de maa blive mange!

En god Hilsen til Dem og Deres Hustru fra Deres 
gamle Sogneboer og Venner.

Rudolf og Anna B. Muller.

Petersborggaard, den 6. Maj 1919.
Kære Eline!

Tak, at Du saa hurtig skrev til mig igen, det er 
saa rart at høre fra gamle Venner en Gang imellem.

Hvorfor jeg spurgte om dine Planer var af den 
Grund, at jeg gerne vilde se dig en Gang i Sommer. 
Hvis Du ikke havde andre Planer, vilde det være mig 
en Glæde at se dig her. Vi er over det værste med
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alt det, der følger med en Flytning. Og Haven bliver 
saa dejlig.

Hvis jeg bliver ved at være rask, skal jeg vist til 
at tage det op med at have unge Piger i Huset for 
kortere Tid. Der er saadan Trang for det, og ingen 
Husmodre holder af det. I Aar har jeg maattet sige 
Nej til en otte—ni Stykker, de sødeste unge Piger. 
Desværre tror jeg ikke, de alle forstod mit Afslag, 
hvad der gør mig ondt. Men jeg kan ikke paatage 
mig den Slags Hverv, inden vi har Hjemmet i fuld 
Orden og Pigehjælpen derefter. Naar vi faar det, saa 
vil jeg meget gerne tage et saadant Arbejde op — 
hvis jeg bliver rask nok. Og saa tænker jeg paa sam
tidig at have nogle ganske faa Rekonvalescenter i Huset. 
Saa blev dér ogsaa noget at lære og gøre for de unge 
Piger.

Det og meget, meget andet kan vi drøfte, hvis Du 
kommer. Vi synes alle, at det er en Selvfølge, at 
Tante Eline kommer hver Sommer, som Moers gamle, 
trofaste Ven og Raadgiver i de unge Dage.

Kærlig Hilsen med gode Ønsker om Fred og Glæde! 
Anna.
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