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Onkel Hack malede denne akvarel d. 19. sept. 1884 på besøg med sin 16 årige forlovede

Johanne Holm hos de elskede foraldre i Hjørringprastegårdfør han
d. i. okt. drog udpå en 2 årig stipendierejse for Akademiets store guldmedalje.

Til dem af mine kære slægtninge
som jeg havde glædet mig til at se på min 8o-ars fødselsdag,
til en familiefest
som gik i vasken fordi jeg blev syg.
Jeg har skrevet disse linier til jer for at forklare baggrunden
for mine familiefornemmelser

Fra jeg var lille tog mine forældre mig med på deres besøg i Hjørring præstegård, og efter

at jeg var blevet lidt større fik jeg sommetider lov til at begive mig afsted på egen hånd,
med toget fra Århus, undertiden sammen med min yngre bror Hack.

Jeg synes jeg har været i Hjørring mange gange. Fra jeg var 6 år dog kun i skoleferierne.
Det var forbi 1894. Bedstefar tog sin afsked, og de flyttede til København.

Jeg elskede at komme til Hjørring. Mine to ugifte fastre tog kærligt imod mig lille fyr.
Ja, kærligt netop. Jeg kom til at føle mig knyttet til præstegården, til mine bedsteforældre

og til mine fastre og onkler, når de var på besøg, og jeg smittedes af den hengivenhed og

kærlighed de nærede til deres barndomshjem og deres forældre.
Årets store festdag var bedstefars fødselsdag d. 17. august.

Han selv var barnligt glad over at det var hans fødselsdag, lykkelig over at se sine børn

omkring sig, og børnene var lykkelige over at være hjemme og være sammen allesammen

på denne festdag. De skæmtede og muntrede sig og snakkede og lo.
Om morgenen skulde der være ro. Bedstefar vandrede langsomt op og ned og sang
»Alt står i Guds faderhånd« mens kaffen blev lavet. Efter bordbøn og hastigt morgenbord

gik han ind for at studere. De andre blev i spisestuen, og passiaren gik. Det var først op
ad dagen at bedstefar gav los på fødselsdagsstemningen.
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En fotograf var tilkaldt for at fotografere os i haven. Bænke blev stillet op og pladserne

fordelt under munter sludren. Men, snapshots var ikke opfundet. Urørligt skulde vi sidde

mens fotografen tog tingesten af og talte til fem.
Her er det billede der blev taget d. 17. august 1884 på bedstefars 68 års fødselsdag.

Bedstefar sidder strunk og myndig. Bedstemor ved hans side ligner en forsagt bondekone.
Faster Tylle, den yngste af mine fastre, 22, sidder alvorsfuld med den lille Thora Brend-

strup, 4 år, ved sin side. På bænken ved siden af bedstemor, Thoras mor faster Bolette, den

ældste af søskendeflokken, 34, gift med herredsfoged Knud Brendstrup, som står bagved

bedstefar, i lyst tøj, med lang pibe i munden. Han var 44 dengang. Min far, den ældste af
brødrene, sidder på bænken ved siden af sin søster Bolette. Han var 31, og allerede lidt
for tyk. Bagved står de tre ugifte brødre, Christian 26, han ligner en konfirmand, Hack 28,
underlig fraværende og Thomas 29, nyslået præst. På græsplænen sidder min mor med min

lille bror Hack, som ikke vilde sidde stille og ved siden af mor faster Jaje, den næstældste af
flokken, 32, med den lille Johanne Brendstrup som var otte, og mig 3 år.

Alle ser gravalvorlige ud undtagen Brendstrup og faster Bolette - med hænderne fol

dede på sin lille borgmesterindemave - de er lige ved at have et smil på læberne. Jeg
støtter mig trygt til faster Jaje. Mine to kusiner, Johanne og Thora ser ud som de ventede
at en bussemand skulde komme ud af fotografens kukkasse.

Det var hele familien, så nær som Brendstrups store dreng August, 12 år, han var vel i

skole.
Onkel Hack ser hærget ud. Er det de tre studieår, der har taget så stærkt på ham. Først
et år i Italien og derefter 2 år i Paris. I det år fotografiet blev taget havde han fået akade

miets store guldmedalje og han skulde afsted hen på efteråret på en toårig studierejse til
Italien.

Nej, jeg har fundet ud af hvorfor han så så lidet fødselsdagsmunter ud, samtidig med at
han vel nok var noget overanstrengt.
Få dage efter fødselsdagsfesten i Hjørring skrev han fra København, at nu var al be
kymring overstået. Han havde friet til Johanne Holm og fået hendes jaord, selvom hun

lige strax var lidt forskrækket over det uventede frieri. I det meget smukke brev med dets
religiøse betagethed ber han forældrene omfatte hende med deres kærlighed.
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Knud Brendstrup

1840-1916
Borgmester i Grenå
Herredsfoged i Nyborg
Thora Brendstrup

1880-1922
Gift med Holger Thue Schmidt
1870-1933

Johanne Kampmann

31. 12. 1861-7. 1. 1942
ugift

Chr. J. Kampmann
1838-1937
Kampmann e> Herskind

Mack Kampmann

Thomas Kampmann

1836-1920
Arkitekt, professor

1833-1921
Preist

C. P. G. Kampmann
1816-1897
Provst i Hjorring
1864-1893

Hanne Kampmann

Johanne Brendstrup

Christiane

1876-1942
Gift med skoleinspektor Frier
Varde 1871-1924

1832-1917
Gift med pastor Knudsen
Nykøbing Sf. 1862-1936

C.K.
1881

fodt Schmidt
(Tarskov Molle)
1824-1907

Bolette

1830-1921
Gift med Brendstrup

Abelone

Hack Kampmann

z <577-^57
Gift med N. 0. Kampmann
Arhus

1883-1931
Gift med Patties Bennesballe
Chr. 0. 1898-1943

N. 0. Kampmann
1833-1910
Kampmann, Moller
C“ Herskind
Arhus

Brevet er dateret d. 28. aug. 84 og slutter med: »Under disse meget forandrede omstæn

digheder (hans forlovelse) længes jeg meget efter at se jer endnu en gang, sammen med

Johanne, og så bhver det vel sidste gang før min rejse som jeg nu skal til at forberede«.
Han rejste i oktober.

Takket være den mindebog om ham, som blev udgivet af Bianco Luno’s bogtrykkeri
julen 1946, kan vi følge med på rejserne, læse hans kommenterende fornøjelige breve til

Johanne og glæde os over de smukke gengivelser af hans dygtige studieblade og dejlige
akvareller.

Foruden fastrene var det den muntre ungersvend, onkel Christian jeg kom til at stå i

venskabsforhold til som lille, og det stammede fra engang vi var der i julen og skulde dele

gæstekammer. Vi skulde sove i det vestlige gavlværelse på loftet og jeg glædede mig til at
de muntre spilopper skulde fortsætte når vi gik i seng. Men jeg fik at vide, da vi kom op,

at nu skulde der være ro. Vi kunde læse lidt når vi kom i seng. Han læste i sin bog og jeg
læste i Robinson Crusoe som jeg havde fået i julegave. Følte mig helt som voxen. Så

pustede han lyset ud som stod imellem sengene, og vi lagde os til at sove.
De andre gav sig ikke så meget af med mig. Det kom først senere i livet. Brendstrups

gæstede jeg i Grenå. Onkel Thomas i hans præstegård i Vejlby. Onkel Hack flyttede til

Århus 1891, mit tilflugtssted indtil jeg drog til udlandet 1899. Onkel Christian og jeg blev

kulhandlere og stod på venskabelig og fortrolig fod med hinanden sålænge han levede.

Men bedsteforældrene! Til mig lille dreng sagde de ikke ret meget. Jeg fik lov at gå med
bedstefar i hånden, når han gik op og ned i spisestuen og sang sin morgensang. Et lille

venligt nik nu og da i dagens løb. Det var det hele.

Min

mor

så på sine svigerforældre med samme kærlige beundring som de andre gjorde,

men de nye svigerdøtre som kom til i de følgende år fandt måske nok familieforgudelsen
noget overdreven. Om end ikke de fik deres mænd til at vakle følte deres børn, som aldrig

havde været i Hjørring, næppe samme tilknytning til provstefamilien som jeg.
Den gamle provst var noget for sig.
Jeg har fortalt om ham i mine småhæfter, og i bogen om min far er der fotografier fra

senere fødselsdagsfestligheder. Der er medtaget et fotografi fra dagligstuen. Det er vist
taget i 1884 samme år som det vi ser her. Det må være mor med min lille bror Hack på
skødet der er forvist til studerekammeret.
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Præstegården er i vore dage forvandlet til museum. Stuerne er uigenkendelige. Jeg

tænkte det måske kunde more provst Hermansen som er en af bedstefars efterfølgere at se
hvordan dagligstuen og spisestuen så ud i gamle dage, og sendte ham bogen.

Han takkede for bogen og skrev :

Jeg kunne have lyst til at supplere Deres oplysninger om provst Kampmanns
morgen-utilgængelighed med et par exempler. Deres fortælling om, at han blev

bragt besvimet hjem, da en havde vovet at tiltale ham under morgenvandringen, er

jo meget morsom. Det er en af de ting, man endnu kan høre gamle folk fortælle om,
hvor vanskelig han var om morgenen. Og hele formiddagen med. En ny amtmand

havde tiltrådt sit embede her i Hjørring og sagde en formiddag til fuldmægtigen:

Jeg går op og aflægger visit hos provsten. Gør det ikke, sagde fuldmægtigen, prov
sten tager ikke imod om formiddagen. Nå, amtmanden mente, at når det var bam der

kom, var det vel noget andet. Og amtmanden gik op i præstegården. Da han kom
hjem, spurgte fuldmægtigen: Nå, hvordan gik det så? Jeg kommer aldrig mere dér
på denne side kl. 12 svarede amtmanden.

En anden historie: Kordegnen ved St. Katrine kirke havde mistet et barn, som

døde ganske pludseligt. Han gik en tidlig formiddag op i provstegården for at med

dele provsten dette triste dødsfald. Da han kom ind i studereværelset, hvor den
gamle sad, blev han overfuset, fordi han vovede at komme. »De ved jo tilmed bedre
end nogen, at jeg ikke vil se folk om formiddagen!« Og så kommer det kønne ved

historien. Da kordegnen sagde, at det vidste han nok, men hans barn var pludselig
død om natten, gik den gamle provst hen, tog ham om halsen og bad ham tilgive sig

sit hastige sind, han vidste godt at det ikke var rigtigt at være så afvisende, når folk
kom til deres præst skulle de også kunne finde en god modtagelse.
Som prædikant var provst Kampmann langt over gennemsnittet. Skønt han var

grundtvigianer, eller vel nærmest grundtvigianer, så havde han en udpræget tillid,
selv i stive indre missionske kredse. Det fortælles således fra det stærkt indremission
ske sogn Horne-Asdal, at da man engang havde skiftet præst og fået en, som man ikke

kunne med, tog disse stærke missionsfolk i flok og følge ind til Hjørring kirke om
søndagen.
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Efter mit skøn var han så afgjort den betydeligste af hele bundet af præster ved
kirken her i det nittende århundrede. Der var jo også det at han havde en vældig

kirkegang. Det var provst Kampmanns skyld at kirken blev for lille. Der er for

resten ikke så mange præster der er skyld i den slags. Derimod adskillige for hvem

den bliver for stor.

Jeg har set gamle konfirmationskort hvis prydelse var et fotografi af provst Kampmann, det er vel også et tegn på, hvor respekteret og afholdt han har været.
At han var en afholdt præst får man et smukt vidnesbyrd om gennem et digt, som

efter hans død blev trykt i Hjørring Amtstidende. Digtet hæver sig ikke så lidt over
den almindelige lejlighedspoesi, så det er beklageligt, at det er anonymt. Digtets ord
om sylvesteraften hentyder til, at provst Kampmann holdt sin afskedsprædiken i
Hjørring den 31. december 1893.
Her lå hans kære gamle præstegård,
hvorfra han gik sin støtte gang til kirken,
her øved han sin manddoms bedste virken,
her var han kendt af store og af små,
her var han vokset fast, her var han hjemme,
og derfor: da hans alder bød ham gå,
da kunde hjemmet her han aldrig glemme.
Sylvesteraften, da sin prækestol
han klapped, før han sidste gang forlod den,
da var det, som gik ned hans lykkes sol
- vi så hans dybe sorg, og vi forstod den -,
og han, som havde trodset tidens tand
og var i mange år omtrent den samme,
blev først en bøjet og en gammel mand
fra stunden, da farvel han måtte stamme.
Han fæsted bo, men fandt ej hjemly der,
hvor milde sommervinde venligt suse,
han hørte til, han trivedes kun her,
hvor vrede vestenstorme vildt kan bruse,
thi, som han selv har sagt med egne ord:
Her slog hans livstræ rod - det kunde flyttes,
men aldrig grønnes i en fremmed jord,
hans venner kunde ej med andre byttes.

Jeg kan ikke stå for den sætning i digtet som provst Hermansen slutter sit brev med:

Sylvesteraften, da sin prækestol
han klapped, før han sidste gang forlod den.

Den havde nok måttet døje meget, den prækestol, i årenes løb, af hårde slag. Nu klap
ped han den. Det var ikke så alvorlig ment.

Jeg gik forleden ud på Solbjerg Kirkegård for at se nogle årstal på gravstenen over
mine bedsteforældre. Et smukt slankt marmorgravmæle blev sat over bedstefar da han
døde, og bedstemor og faster Tylle kom ned ved siden af ham og fik deres navne med på

stenen. Fødselsår, dødsår, skrevet med onkel Hacks smukke skrift. Ovenover navnene er

der et fladt relief af den korsfæstede og i en cirkel udenom står der : Vi tror på kødets op
standelse og det evige liv. Bedstefar besøgte os engang i Riisskov efter at han var flyttet til København. Vi boede

i Søren Jørgensens lille hus den sommer. Vi sad omkring bordet i den lille spisestue,
bedsteforældrene, mine forældre, faster Tylle - og måske nogle af os rollinger - jeg ihvert-

fald. Talen var vel om liv og død. Hvad jeg husker var at bedstefar sagde at hvis han ikke
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var døbt turde han ikke dø. Det lød besynderligt i mine barneører. Som voxen uforståeligt
for mig at et så alvorligt religiøst menneskes stræben efter det der kaldes at blive frelst

skulde være afhængigt af den ceremoni.

Al bedstefars slåen i bordet og prækestolen for at gøre os bange for den onde - det
skulde vel aldrig være ham selv der var bange ? At satan skulde slå sine kløer i hans eget gen-

opstandne kød.
Mærkeligt at tro at dåben kunde redde ham fra det. - Hvilket halmstrå at klynge sig til.
Hvor ydmygt. Nej, han var nok ikke så kry som han vilde give det udseende af med al sin

morgenbry skhed.
Nu ligger han der under sit gravmæle, og troens ord er indridset på stenen med smukke

bogstaver. Han stræbte hele sit liv efter at gøre sig fortjent til evigt liv i det herlige guds

rige som han troede på. Lad os håbe at den kære gamle mand døde i tillid til at dåben vil

fri ham fra den ondes kløer.

Peder Schmidt, Skjæring Munkegård

Selvom bedstefar var den dominerende og bedstemor spillede en mere beskeden rolle
skal man ikke tro at hun ikke, gennem den arv af ro og retsindighed hun gav dem, var

med til at præge den storartede søskendeflok vi ser på fotografiet fra 1884 og alle os, deres

efterkommere. Jeg vil fortælle lidt om bedstemors slægt.
Mine forældre ejede en fint indbundet bog med billeder, »Meddelelser om Slægten

Secher«.
Som barn bladede jeg i bogen og morede mig tit over en silhouet der var afbildet i den.
En tyk, korthalset herre med andrikkrølle i nakken, lille bestemt ørnenæse, venlig mund,

merskumspibe i hånden. En rigtig bondemand.
P. R. Schmidt stod der under Silhouetten, med snørkler og sving.

Født 1763, død 1836, ejer af Skjæring Munkegård. Mangfoldige gange er jeg kommet
igennem landsbyen Skjæring. Når vi drenge cyklede den lange vej fra Århus til Kalø om søn
dagen, og senere, i automobilismens tidsalder, på vore udflugter ud i landet. Men aldrig tænkt
andet når vi passerede denne landsby, end at det var her den pudsige bondemand var fra.
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Først da jeg var ifærd med at fortælle om min far og igen fik fat på den Secher’ske stam
tavle for at studere den lidt grundigere, slog det mig at den lille mand på Skjæring Munke
gård var min bedstemors bedstefar. Den pudsige bondemand var hendes bedstefar, og

hans kone Johanne Marie Secher fra Hjortshøjlund var hendes bedstemor.

Bondemanden kom til verden som søn af smeden på Åkær.
Smedens kone døde da drengen var lille, og godsets ejerinde justitsrådinde Lassen tog
sig af ham. Efter en god uddannelse og syv års tjeneste som skriver og tilsidst fuldmægtig

hos herredsfoged Næss hjalp justitsrådinden ham med penge, og han købte Skjæring

Munkegård.
Hun bestemte at han tog navnet Schmidt. Fint - og tysk - skulde det være.

Mens han var skriverdreng blev han forelsket i herredsfogedens datter, og hun i ham.
Formasteligt af en ungersvend af så ringe byrd at kaste sine øjne på en herredsfogeddatter!

Piben fik en anden lyd da drengen blev ejer af Skjæring Munkegård.
Herredsfogeden måtte give sit minde, og det forelskede par nåede med nød og næppe
at få gården taget i besiddelse og hjemmet indrettet før den nybagte proprietær Peder

Schmidt til Skjæring Munkegård hjemførte Karen Henrikke Næss som sin brud.

Ni måneder og en uge efter skødets dato nedkom den unge kone med en dreng og døde

i barselseng, men inden der var gået et halvt år blev Peder Schmidt gift med Johanne
Marie Secher, en datter af herremanden på Hjortshøjlund.

Knapt god nok til herredsfogedens datter rykkede han ind i den rige Secher’ske slægt.

Der sad fire brødre Secher som rigmænd på fire store godser, nabogodserne Hjortshøj

lund, Skårupgård og Kærbygård og det nordenf jordske Sødringholm. De tre brødre på

de tre godser nær ved Århus var gift med tre søstre, fra Nørlund.
Thomas Secher, herren til Hjortshøjlund - som havde 5000 rdl. stående i Skjæring

Munkegård - havde for seks år siden mistet sin kone, den ene af de tre døtre fra Nørlund.
De var blevet gift da hun var 21 og hun døde i barselseng med sit 12. barn, 38 år gammel.
Enkemanden sad tilbage med fire sønner og fem døtre, de andre tre var døde som små.
Pigebørnene som var 16, 14, 10, 9 og 3 år da moderen døde blev sendt over til broderen
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Anker Jørgen Secher på Kærbygård hvor svigerinden, børnenes moster, Anne Marie,
måtte tage sig af dem. Anne Marie havde selv seks drenge og to piger. Det var 13 ialt.
Thomas beholdt sine fire sønner hjemme på Hjortshøjlund og sørgede for deres uddan

nelse, og efterhånden som døtrene blev voksne måtte han også sørge for at få dem anbragt.
Den ældste datter blev gift da hun fyldte 20, med Otto Mønsted til Hessel. Nu var nummer
to, Johanne Marie, 20 år.

Peder Schmidt dernede på Skjæring Munkegård, en halv mils vej fra Hjortshøjlund, var
lige blevet enkemand. Flink ung mand, passede sine ting og betalte sine renter. Hvad om

man snakkede lidt med ham, han kunde jo ikke sidde uden kone. Kort og godt: Peder fik

prinsessen og beholdt de 5000 rigsdaler - til låns. Hvad Peder syntes om handelen melder
historien intet om. Han var vel dårligt nok kommet over sorgen over den første kones

død, den lille Karen Henrikke som han havde været så forelsket i. Johanne Marie blev
ikke spurgt.

De tog dog straks fat på opgaven, hun og Peder. Hun fødte ham otte børn i løbet af

15 år og døde knapt 3 år efter den yngstes fødsel, 37 år gammel, og lod den lille smedesøn
med merskumspiben sidde som enkemand i 24 år.

Deres ældste søn Thomas Secher Schmidt (Tarskov Mølle) giftede sig med sin kusine

Bolette Mønsted fra Hessel og deres ældste datter Hanne giftede sig med pastor Kampmann fra Sej ling, det senere provstepar i Hjørring.
Bolettes forældre, Otto Mønsted fra Hessel og hans kone Margrete, Johanne Maries

søster, den ældste af døtrene fra Hjortshøjlund, var min bedstemors andet bedsteforældre
par.
For resten lidt af en fusentast samme bedstefar nr. 2, Otto Mønsted. Han købte i sine

unge dage gården Hessel af sin mor. Derved forfaldt et lån på 15.000 rdl. som vor ven
finansmanden Thomas Secher, Hjortshøjlund, havde sat i Hessel.
Om det nu var fordi Secher ikke var kommet i øvelse med at få sine døtre billigt afsat,
Margrete var den ældste, Otto tog hende, men foruden henstand med de 15.000 rdl. gav

Thomas Secher ham et yderligere lån på 5000 rdl. Otto blev så veltilpas ved den heldige
ordning at han straks gik i seng med pigen. Deres første barn fødtes seks måneder efter

brylluppet. De blev ufortrødent ved. Hun blev kun 32. 10 børn.
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Otto Mønsted kunde ikke holde ud at sidde som enkemand. Han måtte have en ny kone.
Men han magtede ikke at skifte med børnene og betale Secher de 20.000 rdl. og måtte gå

fra gården. Sjakrede med ejendomme. Kom aldrig ovenpå og døde som en fattig mand.

Dog, masser af Mønsted’er og svigerbørnsbørn spredtes ud over Djursland. En frugtbar
slægt på den stenede jord.
Om slægten på min bedstefar provstens side ved vi at landstrygeren Hack Kampmann gik

i seng med den sørgende enkefru Øllgård til Sneumgård, giftede sig med hende og blev
ejer af herlighederne.

Deres søn Niels Øllgård Kampmann, provstens far, giftede sig med herredsfoged Jes
sens datter, den lille Christiane. De kæmpede for udkommet i de strenge tider med stats

bankerot. Ved sin tidlige død lod han hende tilbage med en stor børneflok, hvoraf to søn

ner blev fremstående mænd.
Der har været krummer i den lille Christiane. Det er nok fra hende at herredsfogeden,

etatsråd Hack Kampmann i Randers havde sin gode forstand og provsten C.P.G.Kamp-

mann i Hjørring sin ildhu og veltalenhed.
Man fristes til at sammenligne forholdene hos forfædrene på Sneumgård og på Skjæring

Munkegård.
Statsbankerotten ramte den svagelige Niels Øllgård Kampmann på Sneumgård og den

lille Peder Schmidt på Skjæring Munkegård.
Det var den lille Christiane på Sneumgård der overlevede manden, klarede skærene og

fik børnene i vej. På Skjæring Munkegård var det Johanne Marie der døde som ung og lod
den lille mand med merskumspiben klare ærterne. Han fik et smukt eftermæle, samme

Peder Schmidt. Juridiske kundskaber fra herredsfogedkontoret satte ham i stand til at
hjælpe sine bønder og naboer i de vanskelige tider, og det nævnes hvordan han

»ved sin fremsynethed og sine råd frelste manges velfærd fra ødelæggelse. Betaling

for sin hjælp vilde han ikke have, skønt han i de trange tider kunde trænge til for
øgede indtægter. Ti foruden at have en stor børneflok at underholde udviste han stor

gæstfrihed og om vinteren havde han næsten altid nattegæster, da hans bekendte på

forretningsrejser til Århus gerne tog ind hos ham på vejen. Når han dog kom igen18

nem de vanskelige år, skyldtes det hans økonomiske husholdning (i flere år købtes
f.ex. ikke sukker men der brugtes i stedet honning af egne bier; sønnerne måtte gå
med skindbukser o.s.v.) og hans dygtighed som landmand; han var således en af de
første som anvendte brak og mergling i deres landbrug.«

Hans

kone,

Johanne Marie, så længe hun levede, forkælede ikke børnene. Hun havde ord

for, såvel i ydre som i væsen, at ligne sin mormor, den strenge fru Margrete Grotum Bergh

Mørch til Nørlund.
Hendes far Thomas Secher på Hjortshøjlund var en hidsig rad og fløj i flint over den

mindste bagatel, men blidnedes af sin kone, så længe hun levede, når hun forundret spurgte :
»Men Gud Thomas, hvad går der af dig ?«
På Kærbygård var det Anne Marie der havde det vanskelige sind og hendes mand

der måtte skride ind med et beroligende »Ann’ Mari’!« når hun tog på vej.
Vi der nedstammer fra den lille smedesøn fra Åkær har grund til taknemlighed. Han var
en venlig og hjælpsom mand; opdrog sine børn nøjsomt men forstandigt. Hans to søn
ner, Thomas fra Tarskov Mølle og Rasmus på Mollerup, satte sindsligevægtige børn i

verden, og provsten fra Hjørring med sit vanskelige sind fik det godt afbalanceret af den
rolige og urokkelige Hanne fra Tarskov Mølle. Vi syntes ikke det var hende det drejede
sig om i hjemmet, men hun glattede provstens nerver ud, som Abelone i næste generation

udglattede min fars.
Lad os gå et skridt længere tilbage og se på de rige herremænd på Sneumgård og

Hjortshøjlund.
Sneumgård ved vi besked om. Han var af god familie, Hack, der giftede sig til Sneum-

gårds rigdomme. Faderen var præst i Skjæve og stammede fra Ørndrup i Himmerland.
Gammel landmandsslægt. Hack kunde godt passe ind i herremandsniveauet på Sneum

gård selv om hans kones slægt var fornærmet over partiet og tog hendes børn af i. ægte
skab fra hende og lod dem opdrage i Bramminge. Hun døde da hun fødte Hack hans andet
barn, drengen Niels Øllgård Kampmann, og Hack fortsatte sit herremandsliv i rigdom

med en ny kone, som fødte ham en masse børn, dem som N. 0. K. måtte affinde sig med da
han overtog Sneumgård - på slutningen af de gode tider - altfor dyrt i de trange tider som

stundede til.
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Vi har forundret os over at det gik den lille dreng frå Åkær så usædvanligt, at han først
fik en pæn lille herregård med bøndergods og dernæst blev gift med herremandens datter
fra Hjortshøjlund. Vi har hørt lidt om de 4 brødre der sad på de fire herregårde og alle i

stor rigdom. Vi er nysgerrige og spørger hvordan det kunde gå til, at de sad der og var

så rige.
Som gammel århusianer må jeg med en vis stolthed og bypatriotisme nævne, at de såmænd kom fra Århus, disse rigdomme.

Deres far var præst i Sødring, den rigeste præst i Danmark blev der sagt.

Han var eneste arving til de rigdomme hans stedfar i Århus havde efterladt sig. De tre
godser på Århusegnen og det fjerde, Sødringholm, hvor arvingen var præst. Desuden

panteobligationer og kirketiender.
Præstens fire sønner fik hver sin herregård og penge til.
Gift blev de også.

Ovre ved Rold skov (som endnu mens jeg var barn var fuld af røvere, som vi forsigtigt

spejdede efter, når vi kørte igennem den med jernbanen på vej til Hjørring) på godset
Nørlund sad enken Margrete Grotum Bergh Mørch med fire døtre hun skulde have gift.

Manden Jørgen Mørch, forresten også søn af en Århus-købmand, havde fået Nørlund af
sin mor og slog sig ned på gården med sin brud han havde hentet oppe i det bitre Vend

syssel, på Boller ved Tårs. Hun var en skrap dame, lagde først manden i en kold grav og
hundsede derefter de ulykkelige døtre, så de hverken vidste ud eller ind. Hun lagde an på
den rige præst i Sødring og fik hans drenge over på besøg. Ikke uden forelskelser.

Dog, pigerne skulde giftes i rigtig rækkefølge. Den ældste først. Hun blev gift med Peter
Nikolaj (som overtog Skårupgård) skønt han hellere vilde have haft en af de andre døtre,
og skønt hun, den ældste, var forelsket i en anden af brødrene, ham der blev på Sødring

holm, Mathias Paulsen Secher, som også var forelsket i hende men på grund af en mis

forståelse mellem de unge slog sig til tåls med en kusine, Adolfine Müller.
Nummer to, Johanne Marie (vores Johanne Maries mor) fik den yngste af brødrene,

Thomas Secher fra Hjortshøjlund, og Anne Marie hjemfaldt til Anker Jørgen på Kær
by gård.

Der var én datter til, men hun blev gift uden for den Secher’ske slægt.
Da det var besørget, solgte fru Mørch Nørlund og flyttede til Århus, hvorfra hun drog
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ud og satte skræk i livet på de ulykkelige døtre, som ikke kunde gøre hende tilpas når hun

kom på gæsteri.
De

havde

det vel ikke særlig morsomt, herremandskonerne i de dage, og Anne Marie på

Kærbygård, som foruden sine egne otte blev belemret med søsterens fem pigebørn der

ovre fra Hjortshøjlund, tog groft på vej når noget gik hende imod. Vi har hørt at hendes
mands formanende: »Ann’ Mari’!« dæmpede hende (børnene mente, hun var nok bange

for ham). Når Margrete Gro turn var på besøg og irettesatte datteren tog Anker Jørgen

dog sin kones parti: »Kan A vær tilfreds med Anne Marie, kan du vel også!«
De fire familier sad trygt på deres gårde. Konerne lå i deres tidlige grave efter den ivrige

formering. Børn og svigerbørn spredtes over landet i alle slags erhverv. Landmænd, præ

ster, embedsmænd, skolemænd og handelsmænd. Anseelse følger pengene.
Det kunde forundre at vor lille smedesøn blev accepteret i laget. Men pigerne skulde

afsættes - og billigst muligt.
Set med vore øjne var disse fire rigmænd ikke noget at imponeres af. Vi har mere fidus

til vor lille smededreng fra Åkær, hans skudsmål er vi hans efterkommere godt tilfreds med.
Da bøtten vendte, Napoleons eventyr forbi og dårlige tider oprandt med statsbankerot og

prisfald så ingen kunde svare hvad han skyldte, var det den lille smedesøn der klarede sig
ved forsigtighed og nøjsomhed og endog ved sin hjælpsomhed og gode forstand bjærgede
andre gennem vanskelighederne. Der var andre der kom igennem de svære tider - ved held

eller dog mest ved flid og nøjsomhed. Men hvor er de store rigdomme blevet af? Smuldret
væk til ingen ting som det altid går når tiderne skifter. Da gælder det om at have arbejds-

bukserne på, intet skylde bort og ikke have for meget tilgode.

Det var måske lidt indviklet, disse herremænd og deres koner.

Vilde det hjælpe at stille det op lidt skematisk. Skal vi holde os til de tre frøkner
Mørch på Nørlund som blev gift med de tre brødre Secher på Århusegnen.
Den ældste Kirstine (1748 - 1798) fik fem børn i sit ægteskab med Peter Nikolaj
Secher (1735 - 1819) som ejede Skårupgård.
Hun vilde hellere have haft en af de andre brødre, og han vilde hellere have haft en

af de andre søstre.
Johanne Marie (1749 - 1788) fik elleve børn med Thomas Secher på Hjortshøjlund
(1744 - 1811). Hun var 21 år da hun blev gift og 38 da hun døde. Manden var utrøstelig

da hun døde.

Anne Marie (1750 - 1799) fik 10 børn med Anker Jørgen Secher på Kærbygård
(1742 - 1803) og opdrog søsterens fem døtre efter hendes død 1788. Hun vilde hellere have

haft en anden af præstens sønner. Hun slægtede moderen på og manden lod hende råde

i mangt og meget, af og til måske for meget.

To af T Homas Secher’s døtre blev gift med henholdsvis Otto Mønsted til Hessel og Peder
Schmidt Skjæring Munkegård. Mønsted’s datter Bolette giftede sig med sin fætter Peder
Schmidt’s søn Thomas, som købte Tarskov Mølle. Deres ældste datter Hanne giftede
sig med C. P. G. Kampmann, vore bedsteforældre som vi ser på fotografiet 1884.

Jeg

har

den teori at dygtige mødre får dygtige børn; at det er fra moderen man har det.

Man kan vel også have det fra moderens slægt, selv om moderen ikke forekommer

synderlig aktiv. At altså moderen kan være et passivt medium der bringer egenskaber vi
dere fra sin slægt. Jeg har kun kendt bedstemor som en rolig gammel kone som sad i sol

skinnet i sin stol med en salmebog med store bogstaver og med et spyttekrus på bordet,
med lidt vat i bunden. Hostede lidt, spyttede lidt. Læste lidt i salmebogen.
De flyttede hen i en hyggelig lejlighed på Ørstedsvej, hun og faster Tylle efter bedstefars

død. Hendes børn forkælede hende, og onkel Hack fra Århus, som tit havde ærinde i Kø

benhavn, boede altid hos hende i de år. Sikkert nok for at forkæle hende - men også fordi
han fandt ro og hvile - og fred - hvad han i de år savnede i sit hjem. Jeg spurgte ham

engang hvad han egentlig fandt så yndigt ved at bo hos bedstemor, hvad han egentlig

snakkede med hende om. Smilende svarede han mig: Ja hvad taler vi om. Ikke noget. Mor
spørger mig måske lidt bekymret: Nu har du vel ikke våde fødder, lille Hack. Men hun

gav ham hvad han trængte til. Fred og ro.
En god arv fra de to bedsteforældre.
Arbejdsdagens iver og aftenens fred.

