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Forord.
^sKil mine tidligste og kjæreste Barndomsminder hører,,
at min Fader kom ind til min Seng Søndag
Morgen og spurgte mig, om jeg vilde med ham i Kirke.
Det var ikke nogen Fordring, men et Tilbud, og jeg
mindes, at jeg altid med Glæde stod op og tog ham
ved Haanden og fulgte med. Det var dog ikke i bog
stavelig Forstand til Kirke, vi gik, men til de Søn
dagsmøder, som Præsten Svejstrup, efter at Preusserne
havde afsat ham som Sognepræst i Rødding (1867),
holdt i Forsamlingssalen paa Rødding Højskole. Jeg
kan ikke mindes ret meget af, hvad Svejstrup talte, men
jeg fik et saa levende Indtryk af hans Personlighed,
som jeg aldrig har kunnet glemme, og jeg husker,
hvor kjærligt han kunde komme og lægge sin Haand
paa mit Hoved og sige nogle venlige Ord til mig, naar
vi gik ud af Mødesalen. Senere er min Hengivenhed
for ham bleven næret gjennem mine Forældres Kjær
lighed til ham. Selv har jeg i ældre Aar ikke staaet i
nogen personlig Forbindelse med ham, men har fulgt
hans Færd meget nøje. Svejstrup staar for mig som
Idealet af en Præst, og som én af de ædleste og lyseste
Skikkelser, jeg har mødt paa min Vej. Lad derfor
ogsaa mig have Lov til at flette et lille Blad ind i hansMindekrands.

Da Svejstrup for nogle Aar siden afgik ved Døden
i en høj Alderdom, blev der, som venteligt var, skrevet
og talt om ham i vide Kredse, og hvad jeg har at med
dele, er i og for sig ikke noget nyt. Min Tanke var
til at begynde med den, at jeg vilde skrive en Levneds
skildring af den gamle Hædersmand til Indrykkelse i
»Nordslesvigsk Søndagsblad«, da der, saa vidt jeg véd,
aldrig har staaet nogen udførligere Redegjørelse for
Svejstrups Liv og Gjerning i noget nordslesvigsk Blad,
hvor den dog saa godt som noget Steds hører hjemme,
al den Stund Svejstrup har haft sin betydeligste Gjer
ning i Sønderjylland og for Sønderjyder. Men under
Udarbejdelsen voksede Materialet, og mit Arbejde fik
en alt for vidtløftig Form til, at det kunde meddeles i et
Ugeblad. Jeg har derfor besluttet at udgive, hvad jeg
har nedskrevet, i Bogform i det Haab, at det ogsaa
paa denne Maade maa komme de Læsere — foruden
mange andre — til Gode, som det oprindelig var og
navnlig er bestemt for.

Gadbjerg Præstegaard ved Jelling, d. 9. August 1898.

Hans Kau.

I.

Barndoms- og Læreaar.
Jtøjans Christian Janus Nicolaj Balthazar Krarup
Svejstrup blev født den 20de Januar 1815 i
Maltbæk ved Kongeaaen, hvor hans Fader den Gang
var Præst. Paa fædrene Side var Svejstrup af god jydsk
Bondeæt. Hans Fader Poul Svejstrup stammede fra
Landsbyen Svejstrup i Dover Sogn ved Skanderborg,
hvorfra han havde taget sit Efternavn, og var, saa vidt
man kan skjønne, Søn af en Snedker, i hvert Fald
kaldtes Faderen Peder Snedker, og dette Navn maa han
vel sagtens have baaret efter sit Haandværk. Paa
mødrene Side stammede Svejstrup derimod fra en udbredt
Embedsmandsslægt. Hans Moder Dorthe Margrethe
Krarup var en jydsk Præstedatter, og det var for hendes
Skyld, han maatte bære paa de mange Navne, af hvilke
han dog aldrig brugte flere end det første, idet han
skulde opkaldes efter tre eller fire af sine Morbrødre.
Begge disse Afstamninger havde ligesom sat deres Præg
paa Svejstrups Personlighed : han var paa én Gang den
jævne og folkelige Mand, men ogsaa den dannede
Embedsmand.
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Svejstrups Fader skal have været en velstuderet
og meget flittig Mand. I Maltbæk gav han sig af med
at uddanne Skolelærere. Der var jo kun faa Semina
rier her i Landet den Gang, og navnlig var der ingen
i Jylland. Det var derfor overdraget enkelte Præster at
forberede unge Mennesker til Skolelærereksamen, som
afholdtes af en dertil nedsat Kommission, hvis Vidnes
byrd kunde give Eksaminanderne lige Adkomst med de
fra almindelige Seminarier udgaaede Seminarister. Pastor
Svejstrup i Maltbæk synes at have været én af disse
Præster. Maaske var det dog kun saadanne Lærere
som dem, der ved Smaaskolerne toges i Tjeneste som
Vinterlærere, han uddannede.
I Aaret 1820 blev Svejstrups Fader forflyttet til
Nørup-Randbøl Sognekald et Par Mil vestlig for Vejle
paa Grændsen af Heden. Svejstrup har altsaa kun
været 5 Aar, da han med sine Forældre forlod Maltbæk>
og han kan ikke have haft mange Minder med fra dette
sit første Barndomshjem. Men et Minde havde han der
fra, som lyste for ham helt ind i hans høje Alderdom.
Han havde en Gang faaet Lov at følge med sin rare og
afholdte Barnepige paa et Par Dages Besøg hjem til
Kjøbenhoved, Skrave Sogn, hvor Pigen var fra. Dette
var en Begivenhed, som Svejstrup aldrig glemte.
Nørup-Randbøl Sognekald maa selvfølgelig have
været større i Indtægter end Malt-Folding. Men allige
vel synes Familien Svejstrup at have siddet i smaa
Kaar i Nørup. Der var slet ikke saa lille en Børneflok:
2 Sønner og 4 Døtre, og det koster at opdrage Børn.
Tiderne vare desuden i det hele taget alt andet end
gunstige. Husholdningen blev derfor ført saa tarvelig
og sparsommelig som muligt. En af Svejstrups Søstre
har fortalt, at hun og de andre Søstre til daglig ikke
brugte andet Fodtøj end Trætøfler (Klodser), og at hendes.
Fader var den eneste, der fik The at drikke.
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Men trods de smaa Kaar levedes der et lykkeligt
Familieliv i Nørup Præstegaard. Forældrene vare kjærlige, fromme og vindskibelige Folk, og Børnene følte
sig rige ved Forældrenes Kjærlighed. Navnlig var den
lille Hans alles Yndling. »Jeg var det yngste Barn af
seks« — siger Svejstrup*) — »og som det altid gaar
med det yngste, blev jeg baaren paa Hænderne af alle
i mit Hjem. Lutter Barnesmil slaar mig imøde fra de
Dage«.
Men Hans Svejstrup var ogsaa et sjældent godt og
fromt Barn. Ikke blot i Hjemmet, men ogsaa udenfor
var han afholdt af alle. Gamle Folk i Nørup kunne
endnu godt mindes ham fra hans Drengetid Det jævne
folkelige og milde Sind, som fulgte ham til det sidste,
synes at have præget ham allerede i Barneaarene. Han
holdt sig ikke for god til at lege med og slutte Venskab
med den fattigste Dreng, og han var elsket af alle Sog
nets Børn. »Han var en rar Dreng«, sagde én af hans
jævnaldrende og Medkonfirmander med bevæget Stemme
ved Efterretningen om hans Død.
Allerede i Aaret 1826 mistede Pastor Svejstrup sin
trofaste Hustru og Børnene deres kjærlige Moder, og
han havde desuden den Sorg, at en af Døtrene blev
døvstum, idet hun mistede Hørelsen, inden hun lærte
at tale. Til at undervise den døvstumme Datter antog
han en Lærerinde, der tillige fik andre Døvstumme at
vejlede. Disse bieve optagne som Pensionærer i Præstegaarden, og her fandtes saaledes et helt lille Døvstummeinstitut. Paa denne Maade forøgede han vel ogsaa sine
mindre rigelige Indtægter, ligesom han i Maltbæk havde
gjort det ved at uddanne Skolelærere.

•) I sin Tale ved Festen paa Kolding Højskolehjem i
Anledning af hans 70aarige Fødselsdag den 20de Januar 1885
[Referat i »Vejle Amts Folkeblad« (efter Kolding Avis) for 23de
Januar 1885].
1*
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Hans Svejstrup kom til at gaa i Kolding Latinskole,
efter at han var bleven forberedt dertil af sin Fader.
Hvilket Aar han kom til Kolding, vides ikke, men han
siger selv, at det var efter hans Moders Død, hvilken,
som vi hørte, indtraf i Aaret 1826. Derimod vides det,
at hans Skolegang i Kolding blev afbrudt, da hans en
Del Aar ældre Broder Peter Svejstrup var bleven theologisk Kandidat. Denne kom nemlig hjem til Nørup og
blev Lærer for nogle fremmede Drenge, som optoges i
Huset, og Hans Svejstrup blev — sagtens af Sparsommelighedshensyn — taget ud af Skolen for at deltage i
den hjemlige Undervisning.
Det var rimeligvis under dette Ophold i Hjemmet,
at Hans Svejstrup blev konfirmeret. Thi han var i
Følge Nørup Sogns Kirkebog »hjemme«, da han blev
konfirmeret i Foraaret 1829, og han har i Kirkebogens
Rubrik: »Dom angaaende Confirmandens Kundskab og
Opførsel« af sin Fader faaet Tilføjelsen: »udmærket
god og sædelig«.
Senere kom Svejstrup dog tilbage til Kolding igjen
og blev Student i Aaret 1832. Og skjønt hans Skole
gang havde været noget uregelmæssig, bestod han dog
sin Eksamen med bedste Karakter og fik underlig nok
»Udmærkelse« i de Fag, i hvilke han var ringest og i
hvilke han efter sin Lærers — vel sagtens lidt over
drevne — Udsagn var den ringeste af dem, der endnu
havde forladt Kolding Skole.
Nu kom Svejstrup altsaa til Kjøbenhavn. Anden
Udvej gives der jo ijcke for den unge Student her til
Lands, hvor vi kun har et Universitet. Med Iver tog
han fat paa at læse til den saakaldte »anden Eksamen«,
hvilken han da ogsaa med Hæder underkastede sig den
følgende Sommer 1833.
Det var Svejstrups Bestemmelse at gaa den theologiske Vej ligesom hans Fader og hans ældste Broder.
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Men Forholdene vilde, at han maatte gaa langsomt frem
med Studierne; thi Faderens Omstændigheder tillod ikke
denne at støtte ham synderligt. Svejstrup maatte der
for se at tjene sig nogle Penge, inden han kunde tage
rigtig fat. Han tog sig da en Huslærerplads i Idom
Præstegaard ved Holstebro, hvor han blev i to Aar.
»Min babyloniske Landflygtighed« plejede Svejstrup
spøgende at kalde dette sit toaarige Ophold paa Heden.
Han var kun godt 18 Aar, da han blev Huslærer, og
han kom til at læse med et Par Drenge i Alderen 12
og 13 Aar. »Vi var vel omtrent lige kloge alle tre«,
har han senere sagt. løvrigt havde Opholdet i den
ensomme Hedeegn en ikke ringe Betydning for hans
sjælelige Udvikling. »Jeg gik meget ene omkring der
ovre, og i denne min Ensomhed blev jeg ledet til at
vende Blikket indad og opad, ledet til at føle Synden
og Naaden«*).
I 1835 kom Svejstrup til Kjøbenhavn igjen og tog
fat paa det theologiské Studium. Her var han en Tid
lang i Huset hos Tobaksfabrikant Bonnesen paa Kul
torvet, hvor han fik Kost og Løn for at undervise Fabrikan
tens to Sønner, og at han har udført sit Hverv til Ved
kommendes Tilfredshed, turde fremgaa af den Omstæn
dighed, at han i over 20 Aar derefter fik alt sit Tobak
frit som en Slags Efterløn. Senere boede Svejstrup det
meste af sin Studentertid paa Regensen.
Tretiaarene var en ret bevæget Tid her til Lands,
hvor gamle og nye Tanker brødes, om de end i den
Henseende stod langt tilbage for Fyrrerne. En ny og
mere interesseret Tid var ved at oprinde. Dette mærkedes
ogsaa indenfor Studenterverdenen og ikke mindst inden
for Regensens Mure. Her førtes et bevæget Liv i
Trediverne, og her traf Svejstrup sammen med sin to
- *) Sammesteds.

6
Aar ældre Skolekammerat fra Kolding Carl Ploug og
flere andre af den ny Tids Mænd, og at han med sit
ungdommelige og friske Sind maatte slutte sig til det
daværeude »unge Danmark«, er en Selvfølge. »Jeg
lukkede mig som Regensianer« — har Svejstrup selv
sagt*) — »slet ikke ude fra det friske og frejdige Stu
denterliv. Det var et frisk og et sundt Liv, der førtes,
men ikke et Liv, jeg behøver at se tilbage paa med
Anger; thi det var ikke noget udsvævende Liv«.
Regensen**) styredes paa den Tid af en Mand af
den gamle Skole, Regensprovst, Professor F. C. Petersen.
Han vaagede over Alumnerne som en Fader over sine
Børn, passede paa, at de kom i Seng i rette Tid, og at
der i det hele taget ikke foregik noget som helst efter
hans Mening anstødeligt indenfor »den røde Gaard«.
Provsten kunde ikke taale, at der blev holdt Gilde paa
Regensen, hvad enten der var Tale om et Kandidat
gilde, naar vedkommende lykkelig havde overstaaet sin
Eksamen; eller et Gilde med svenske Studenter, eller et
Gilde, som Alumner holdt med Slægt og Venner fra
Byen. Ikke en Gang nationale Mindedage maatte fejres,
end sige at der maatte holdes Fastelavnsløjer eller fore
tages Leg i Gaarden. Saasnart Provsten fra sin Bolig
blot kunde høre højrøstet Tale eller Sang, var han straks
paa Pletten for at give en Irettesættelse og gjøre op
mærksom paa Reglementets Bestemmelser. Regens
porten blev lukket Kl. 12 om Natten, og ingen kunde
sfter den Tid komme ud eller ind, med mindre han
havde en Portnøgle, som han personlig maatte henvende
sig til Provsten om, og som han pænt maaatte aflevere
næste Morgen med Buk og Tak. Skete det en enkelt

*) Sammesteds.
**) Den følgende Skildring af Regentslivet støtter sig til
H. C. A. Lund: »Studenterforeningens Historie 1820—90»,
I Del. XIII og XIV.
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Gang, at Provsten gjorde en Undtagelse fra Regelen
og tillod Afholdelsen af et Gilde eller noget andet,
glemte han ikke at fremhæve, at det var en Undtagelse,
der ikke maatte ventes at blive til Regel, og at indskjærpe,
at Regensen var et Sted, hvor man skulde læse og ikke
noget Forlystelsessted.
For de unge Studenter, som havde gjort Frihed til
deres Løsen, var dette overdreven faderlige Tilsyn
naturligvis en Torn i Øjet, og de førte derfor idelig
Krig med Provsten om friere Former for Tilværelsen.
Svejstrup synes ved Lejlighed at have været Mellem
mand mellem Alumnerne og Provsten. Med sit rolige
og milde Væsen har han visselig ogsaa egnet sig godt
dertil. Nytaarsaftensdag 1838 blev han saaledes sendt
op til denne for at bede om, at Alumnerne om Aftenen
Kl. 12 maatte synge nogle Sange i Regensgaarden.
Svejstrup havde Held med sig. Tilladelsen blev givet,
efter at Dekanus for det theologiske Fakultet var bleven
afæsket sin Mening om Sagen, og der blev afsunget
tre af Ploug forfattede Sange, som findes i hans
»Samlede Digte« under Fællestitlen »Nytaarsnat paa
Regensen (1838).
I Aaret 1832 var der bleven oprettet en Læse
forening paa Regensen. En Ansøgning desangaaende,
underskreven af 81 Alumner, var i Efteraaret 1831
bleven indgivet til det theologiske Fakultet, og Provsten
havde medgivet Ansøgningen sin bedste Anbefaling.
Fakultetet havde indstillet Sagen til Direktionen for
Universitetet og de lærde Skoler, og Resultatet blev, at
der indrømmedes Læseforeningen baade et passende
Lokale i Rege nsbygn i ngen, og at Udgifterne til dettes
Indretning maatte tages af Kommunitetets Midler, lige
som der maatte udredes 142 Rbd. til Anskaffelse af
Inventarium, og at Regensens Brændedepot maatte for
øges med 3 Favne aarligt. Læseforeningen traadte alt-
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saa i Kraft.
En Generalforsamling af Regensianere
vedtog, at alle Regensens Embedsmænd og Alumner
havde Adgang til at blive Medlemmer, hvilken Bestem
melse senere udvidedes derhen, at de, der som Regensalumner havde været Medlemmer af Læseforeningen,
ogsaa indtil videre kunde vedblive at være det, naar de
havde forladt Regensen. Bestyrelsen af Foreningens
Anliggender overdroges til et Inspektorat paa tre Alum
ner, og to Gange om Aaret skulde der afholdes General
forsamling.
Regensens Læseforening blev et Brændpunkt
for dansk Studenterliv i Trediverne, og Carl Ploug blev
dens fornemste Leder. Her drøftedes Tidens Spørgsmaal: de politiske Frihedstanker, den skandinaviske
Ide, og hvad der ellers var fremme i Tiden, og mange
fik her en Paavirkning, som prægede hele deres senere
Liv, og saaledes ogsaa Svejstrup.
Men skjønt Regensprovsten havde været behjælpelig
med at faa Læseforeningen stiftet, kom han dog snart
paa Kant med dens Inspektorat, og der udspandt sig
en aarelang Kamp, som endte med Foreningens Op
løsning. Provsten vilde nemlig her som allevegne paa
en nærgaaende Maade blande sig i Sagerne, hvad In
spektoratet paa ingen Maade vilde finde sig i.
Navn
lig fra 1836, da Læseforeningens Bestyrelse havde ud
arbejdet et nyt Lovudkast, blev Kampen staaende med
Provsten, der havde Fakultetet bag sig. Striden, der
særlig gjaldt Spørgsmaalet om Foreningens Stilling
overhovedet, blev ført med stor Energi fra Alumnernes
Side.
Fakultetet optraadte overlegent og en enkelt
Gang meget spydigt og fremhævede stadigt, at man
ikke vilde taale nogen Stat i Staten. Provsten pustede
til Ilden, og hvad der i særlig Grad ærgrede ham, var,
at det var Exregensianere, som ledede Bevægelsen.
Under Stridens Gang blev der fra Alumnernes

9

Side fremsat Ønske om, at der Lørdag Aften maatte
blive afholdt Foredrag i Foreningens Lokale. Provsten
modsatte sig paa det bestemteste et saadant Ønske, som
for ham kun var et yderligere Vidnesbyrd om, at For
eningen agtede at emancipere sig fra alle Myndigheder
og optræde som en Studenterforening i det smaa.
Imidlertid vedtog en Generalforsamling, at man skulde
henvende sig til Fakultetet derom, men Provsten skyndte
sig med at paavirke Fakultetet, og Resultatet blev et
Afslag.
Endelig besluttede Provsten i Begyndelsen af 1838
at føre et dræbende Slag mod det opsætsige Inspektorat
og at knuse den Oprørsaand, der efter hans Anskuelse
var faret i hans Alumner. Provsten hørte nemlig, hvad
politiske Sympathier angik, fuldstændig den gamle Tid
til og sluttede sig i den Henseende til Mynster og A.
S. Ørsted.
Hele det politiske Røre betragtede han
nærmest under Synspunktet af demagogiske Utilbørligheder, og Skandinavismen gruede han for som det
rene Landforræderi. Han indstillede da, at Læsefor
eningen i Fremtiden skulde bestaa alene ved Tilskud
fra Kommunitetet, og at den skulde stilles direkte under
Tilsyn af ham og Viceprovsten, saaledes at hele Selv
styrelsen med Generalforsamlinger o. s. v. ophørte samt
at Læsestuen kun maatte staa aaben for Regens- og
Kommunitetsalumner. Paa denne Maade kunde han
faa udelukket Ploug og andre ubehagelige Exregensianere. Forslaget blev i Sommerens Løb drøftet af
Fakultetet, der indsendte det til Direktionen for Uni
versitetet og de lærde Skoler, som under 1. Januar
1839 erhvervede en kongelig Resolution, der billigede
Provstens Indstilling med den Bestemmelse, at den ny
Læseindretning skulde træde i Kraft den 1. April s. A.
Det vakte selvfølgelig stor Harme blandt Læse
foreningens Medlemmer, da den kongelige Resolution
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blev bekjendt, og Foreningens Dage vare dermed talte;
thi en saadan Indblanding vilde man ikke finde sig i.
En Generalforsamling blev straks sammenkaldt, og den
udnævnte en Kommité, der skulde forfatte Adresser
baade til Fakultetet og Provsten med Misbilligelse af
deres Fremfærd, men dernæst ogsaa drage Omsorg for
en Realisation af Foreningens Ejendele, da denne nu
maatte ophøre at bestaa.
Den 31. Marts, Aftenen før Resolutionen skulde
træde i Kraft, samlede en Del af Læseforeningens
Medlemmer sig i Lokalet, men paa Foranledning af
Ploug blev der dog ikke foretaget nogen Demonstration.
Man samledes derimod til Gilde et Sted udenfor Regensen,
og her blev det vedtaget, at der skulde stiftes en Læse
forening udenfor Regensen. Denne Beslutning blev
ogsaa gjennemført. Under 3. April udstedte Ploug i
Forening med flere andre Akademikere Indbydelse til en
ny Læseforening, der skulde kunne optage som Medlem
enhver Akademiker, uanset om han var Regensianer
eller ej, og efter at der i de to nærmest følgende Dage
havde tegnet sig 150 Medlemmer, samledes disse den
5. April 1839 paa Borchs Kollegium, hvor Ploug
aabnede Forhandlingerne med at udtale, at vel var
Ophævelsen af Regensens Læseforening den ydre For
anledning til, at man nu vilde oprette et nyt Selskab,
men at Indbydelsen dog ogsaa var udstedt i Erkjendelsen
af, at der var en virkelig Trang tilstede, som ikke
kunde tilfredsstilles ved, at man meldte sig ind i nogen
af de andre bestaaende Selskaber. Studenterforeningen,
der var stiftet 1820, var nemlig bleven til en Klub, og
den var desuden meget dyr at være Medlem af, og i
»Athenæum« var der egentlig ikke noget Samliv mellem
Medlemmerne. Læseforeningen paa Østergade var vist
nok billig, men den var beregnet paa Folk under Stu
denternes sædvanlige Dannelsestrin, og den var dernæst
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bleven et Slags politisk Selskab, hvilket Studenternes
Forening ikke skulde være, men derimod navnlig et
videnskabeligt. Han fremlagde derpaa nogle Udkast til
Love for Foreningen, om dens Maal og Midler, om
hvilke Bøger, Blade og Tidsskrifter, der skulde anskaffes,
om dens Bestyrelse, om Medlemmers Optagelse, om
Kontingentet o. s. v., hvilke alle bleve accepterede efter
en kort Forhandling, og der blev allerede samme Dag
valgt en foreløbig Bestyrelse paa 5 Medlemmer, blandt
hvilke Ploug naturligvis var selvskreven.
Ligeledes
blev det vedtaget, at Foreningens Lokaler skulde aabnes
den 21. April i Kannikestræde, hvor man havde lejet
de nødvendige Rum.
Paa nogle Generalforsamlinger,
som holdtes i Begyndelsen af Maj, blev Lovene endelig
vedtagne og alt andet nødvendigt foranstaltet, og For
eningen traadte snart i fuld Kraft med Ploug som
Formand.
Saaledes blev da det berømte »Akademicum«, som
den akademiske Læseforening i Almindelighed kaldtes,
stiftet, der i de følgende Aar kom til at spille en saa
glimrende Rolle, indtil det ved Nytaarstid 1844 indgik
en Union med den gamle Studenterforening, og hvorfra
saa mangen gammel Embedsmand trindt omkring i
Landet har sine kjæreste Ungdomsminder, hvor Plougs
muntre Studenterviser lød for første Gang, og hvor
mange har faaet deres politiske Daab.
Svejstrup kom dog ikke til at deltage synderligt i
det friske Liv, som udfoldede sig i »Akademikums«
Sale, da han allerede forlod Hovedstaden i Sommeren
1839; men han havde været med til at forberede Sagen.
Derimod opnaaede han inden sin Afrejse fra Kjøbenhavn at blive Medspiller i Plougs første Attellan:
»Væddemaalet eller den forvandlede Regensianer», der
blev spillet i Borups Lokale paa Østergade, nuværende
»Thalia», til Fordel for de vandlidte Jyder, og hvor
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Svejstrup staar øverst paa Personlisten som »Komos,
Soldets Gud».
Hvorledes han har skilt sig fra denne
sin Rolle, vides ikke, men Stykkets Forfatter maa jo
have tiltroet ham Skuespillertalent, siden han har over
ladt ham Rollen, hvilket man forresten godt kan tænke
sig, at han har haft, ligesom man ogsaa godt kan
tænke sig, at han overhovedet med Liv og Lyst har
kunnet deltage i al sømmelig Studenterlystighed.
Det var først en rum Tid efter Svejstrups Afrejse fra
Kjøbenhavn, at de store nordiske Studentermøder kom
i Gang, men ogsaa disse havde han paa en Maade været
med til at forberede. Vinteren i Aaret 1838 var usæd
vanlig streng. Belter og Sunde frøs til, saa man kunde
baade gaa og kjøre derover, og saaledes ogsaa Øresund.
Onsdag den 21. Februar fik en Del danske Studenter i
Sinde at besøge deres Kammerater i Lund, og de begav
sig over Isen afsted til Sverrig. Men ude ved Trekroner
mødte de 30 Studenter fra Lund, som var paa Vej til
Kjøbenhavn for at besøge deres danske Brødre
De
danske Studenter vendte da om og bad Lundenserne
være deres Gjæster, og Turen gik nu til Regensen,
hvor Danskerne hørte hjemme. Efterat de Fremmede
vare bievne beværtede, samledes alle i Læseforeningens
Lokale, hvor der holdtes Gilde med indhentet Tilladelse
fra Regensprovsten og under dennes Tilstedeværelse.
Der blev drukket adskillige Skaaler og raabt Hurra,
og selve Provsten bød endog Lundenserne velkommen.
Senere aflagde Lundenserne, ledsagede af Regensens
Beboere, Besøg paa begge de store kjøbenhavnske
Bibliotheker og paa Musæet for de nordiske Oldsager,
hvor de fik en hjertelig Modtagelse af den lærde Oldgransker C. J. Thomsen. Om Aftenen mødte Lunden
serne efter Indbydelse i Studenterforeningen, hvor der
blev holdt Gilde for dem med Taler og Sang, ligesom
der blev holdt Taler for Carl XIV. Johan og Frederik
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den 6. og for Universiteterne i Lund og Kjøbenhavn
Næste Morgen begav samtlige Lundensere sig paa Hjem
vejen, ledsagede af 60 danske Studenter, hvoraf to fulgte
med dem til Lund, medens de øvrige tog Afsked og
vendte om et Stykke ude paa Sundet. Længere henne
mødte nu Svenskerne en Del danske Studenter, som
havde været i Lund, de vekslede Hilsner, og Svenskerne
gav Danskerne en skriftlig Indbydelse med til Kjøben
havn saalydende: «Studenterne i Kjøbenhavn hilses
velkomne fra deres Venner i Lund; kom jo flere desto
bedre og helst imorgen !
Indbydelsen og Hilsenen
foregaar fra Midten af Øresund«.
Denne Indbydelse blev modtaget med Glæde, og
allerede den 23. Februar begav et større Antal danske
Studenter, hvoriblandt Svejstrup, sig paa Vej over Isen
til Lund- Her bleve de modtagne med stor Gjæstfrihed, og der blev givet en Fest for dem, ved hvilken
navnlig daværende Docent i Æstetik, Magister Assar
Lindeblad, og Rektoren for Lunds Universitet, Professor
Engstrøm, samt Magister Berling, den første i Poesi og
de to andre paa Prosa, anslog de skandinaviske Strenge,
som senere skulde komme til at klinge i saa høje
Toner.
Magister Lindeblads Velkomsthilsen til de Danske
lød saaledes:
Brøder dfver gamla minnen
blomstrar hoppets paradis.
Det år skont, at syskonsinnen
motas nu på Sundets is.
Kårlek blott år dagens fråga
mellan våra tvillingland
Danska hjertans skona låga!
Svenska hjertans skona brand!

Låt oss knyta brodersbandet
evigt mellan sydlig nord.

14

Låt oss älska systerlandet,
som vi älska fädrens jord.
O hur bo vi då ej trygga
som paa Klippans fasta hall,
och på gröna slatter bygga
sång og frid sitt herdatjell.
Ej vi spörge: hvem regerar?
ej vi mäte landens grans.
Det är anden, som regerar,
ljusets, konstens, bildningens.
Och så långt som solen glänser,
eller nattens stjernor gå,
fins der ej för själar gränser,
själar, som hverann forstå.

Skål för Er och skål för Dana,
hjertlig såsom Eder skål!
Bröder! under samma fana,
samma strafvan, samma mål!
Helsen allt, hvad Danmark ager
skönt och snillrikt på en gång,
framför alt vår Oehlenschläger,
vår är och hans hjeltesång.
Professor Engstrøm talte for Kjøbenhavns Univer
sitet og Magister Berling for en fortsat levende For
bindelse mellem de nordiske Riger, hvorpaa der fra
dansk Side blev udbragt en begejstret Skaal for
den Mand*), der havde bragt denne Forbindelse i
Stand, da han den 29. Juni 1829 kronede Adam
Oehlenschlåger. løvrigt gik Taler og Sang Slag i Slag,
og snart blev der udbragt Skaaler fra dansk Side og
snart fra svensk. Efter Bordet blev Rektor af Svenske
og Danske baaren paa Hænderne gjennem Salen og af
en jublende Mængde ledsaget til sit Hjem. Det blev i

*) Den svenske Digter, Biskop Tegner.
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det hele en uforglemmelig Fest for de danske Studenter
og ikke mindst for Svejstrup, der endnu paa sine gamle
Dage kunde tale derom med ungdommelig Glæde. De
blev i Lund i flere Dage til Dels paa Grund af stærkt
Snefog den 24. og 25. Februar, under hvilken Regen sprovsten sad hjemme i Angst for, at de skulde omkomme,
men ogsaa dygtig ærgerlig over, at hans Alumner havde
vovet at begive sig udenlands uden at have indhentet
hans Tilladelse dertil. Efter at have levet som i en
Festrus nogle Dage, bleve Danskerne tilsidst ledsagede
ud af Byen med Sang. Ved Afskeden istemmedes:
»Bevare Gud vår Kung«, og der blev udbragt Leve for
begge Na bo rigernes Konger.
Kort efter Studenternes Hjemkomst til Kjøbenhavn
brød Isen i^ Sundet op og Samfærdselen ad den Vej:
blev standset, men dermed standsede ikke Forbindelsen
mellem dansk og svenske Studenter.
Nærværende
Sammenkomst blev knn en svag Indledning til Sammen
komster i langt større Stil mellem Nordens studerende
Ungdom.
Det bør ogsaa bemærkes, at Svejstrup i sin Stu
dentertid var med til at give Stødet til Sten Blichers
Folkefester paa Himmelbjerget og derigjennem til de
berømte Skamlingsfester og alle senere Folkefester, en
ejendommelig dansk Fremtoning. I Sommeren 1838
mødtes nemlig Svejstrup og nogle Venner, hvoriblandt
navnlig hans Regen skam merat Vilhelm Schøler, senere
Præst i Vodder i Nordslesvig, hvor han med Iver vir
kede for at faa Grundvigs Højskoletanke gjennemført i
Rødding, til en Sammenkomst paa Himmelbjerget, og
de fattede her Tanken om at holde et almindeligt Folke
møde paa dette Sted, hvad de derpaa fik Sten Blicher
til at tage sig af, saa han næste Aar ringede sammen
til Fest. Ved denne, som holdtes den 1. August 1839^
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har Svejstrup selvfølgelig været med; thi han var den
Gang lige bleven theologisk Kandidat*).
Men ved Siden af sin Deltagelse i det stærkt pul
serende Studenterliv læste Svejstrup flittig til Attestats.
Rigtignok medgik der henved 7 Aar for ham til Fuld
endelsen af hans Studier, men af disse havde han
maattet tilbringe to Aar paa Landet som Huslærer, og i
Kjøbenhavn maatte han ogsaa selv hjælpe til at tjene
Opholdet, ellers var han sandsynligvis nok bleven
Kandidat ikke saa lidt før. I tredie Kvartal 1839 ind
stillede han sig til theologisk Embedseksamen og bestod
den med første Karakter.

♦) Ifr. »Højskolebladet« 1894, Nr. 19 (H. Nutzhorn: Minde
tavle om Svejstrup).

Nørup.
J|^) fter vel overstaaet Examen drog Svejstrup hjem til
Nørup for at hvile lidt ud oven paa Anstrængelserne, men det var ellers hans Ønske indtil videre at
blive i Kjøbenhavn og fortsætte Studierne. Han havde
stærkt Mod paa at overtage en Lærerplads ved det den
Gang paatænkte og et Par Aar senere oprettede Jelling
Skolelærerseminarium, men foreløbig havde han ind
givet en Ansøgning om en ledig Lærerplads ved Døvstummeinstituttet i Kjøbenhavn, hvortil han baade havde
Lyst og mente sig særlig kvalificeret, da han fra Barns
ben af var vant til at færdes mellem Døvstumme og
kjendte deres Sprog. Ved Hjemkomsten til Nørup kuld
kastedes imidlertid disse Planer. Svejstrups gamle Fader
blev bedrøvet over at høre, at Sønnen agtede at blive
i Kjøbenhavn, og beklagede, at ingen af hans Sønner
kunde blive hjemme og hjælpe ham, ikke just med
Præstegjerningen; thi dertil holdt han Kapellan, men
for at hjælpe til med at undervise de Døvstumme. Dette
var mere end nok for Svejstrup til at tage sin indgivne
Ansøgning tilbage, skjønt han havde det bedste Haab
om at komme i Betragtning.
2
II. Kau: Præsten Hans Svejstrup.
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Det var i Juli Maaned 1839, at Svejstrup kom
hjem til Nørup som en Slags Huslærer, men allerede
næste Foraar døde hans gamle Fader. Svejstrup fat
tede da den — som han selv siger — »forfløjne Ide«
at søge Nørup—Randbøl Sognekald*). Det maatte jo
tiltale ham at blive i sit Barndoms- og Ungdomshjem
og fortsætte Faderens Gjerning, og rimeligvis har han
tillige faaet stærke Opfordringer dertil af Befolkningen,
blandt hvilken han var opvokset, og som satte stor Pris
paa den livsfriske, unge Mand. Svejstrup skyndte sig
til Kjøbenhavn for at bringe sine praktiske Præsteprøver i Orden og for at virke for sin Sag. Godsejeren
paa det nærliggende Engelsholm, der ligesom Befolk
ningen var gunstig stemt for Svejstrup og som mente
sig kaldsberettiget til Nørup-Randbøl Sognekald, drog
over for at hjælpe ham. Men (kancelliet ignorede al
deles Godsejeren og opslog Embedet vacant. Imidlertid
havde Godsejeren lidt Kjendskab til Prinds Christian,
der nu lige var bleven Kong Christian d. 8de, og til
en Kammerherre, som var en personlig Ven af Kongen.
Og nu viste det sig, at Svejstrup for et Par Maaneder
siden var kommen til at rejse i Dagvognen med såmme
Kammerherre, saa de vare jo bekjendte. Kammerherren
gik med Svejstrup op til Kongen og indførte ham. Der
var fuldt i Forværelset, da Kongens Adjudant kom ud
og sagde, at Hans Majestæt ønskede at se Kandidat
Svejstrup, og alle gav forbausede Plads for den unge
Kandidat, der skulde først ind. Hvorledes Samtalen
mellem Kongen og Svejstrup er falden, vides ikke, men
at Kongen har fattet Interesse for den unge Mand, kan
sluttes deraf, at Svejstrup til Trods for, at (man i Cancelliet havde ladet ham vide, at en saa ung Mand som
ham, der nylig havde forladt Examensbordet, ikke
•) I Talen ved Festen i Kolding (se S. 3).
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maatte vente at faa et saadant Embede, alligevel fik
det med Udnævnelse af 17de Juli 1840, sagtens til For
bauselse for Me fleste og til Forargelse for mange ældre
Liebhavere. »Christian d. 8de« — siger Svejstrup*) —
»var lige bleven Konge og vilde efter sit Hjertes Ind
skydelse saa gjerne lade Naadens Sol skinne ud fra sit
Scepter. Og her var jo en Lejlighed til at vise den
enevældige Konges Magt, jeg skulde trods Cancelliet
være Præst i Nørup«.
En medvirkende Aarsag til Svejstrups Held har
det vel nok været, at man paa højere Steder ønskede
Døvstummeskolen i Nørup Præstegaard fortsat, hvortil
jo ingen syntes bedre skikket end netop Svejstrup. Det
var derfor ogsaa i sin Orden, naar Svejstrup, da han
kort efter Udnævnelsen drog til Vejle for at træffe
Kongen dér og overbringe ham sin Tak, samtidig præ
senterede Majestæten sine ni døvstumme Elever.
I September Maaned 1840 blev Svejstrup præste
viet og derefter indsat i sit Embede. Samme Efteraar
(2den Oktober) hjemførte han sin 21aarige Ungdoms
brud Ane Marie Thomsen, Datter af Skipper Villum
Thomsen i Aarhus og Sødskendebarn til Svejstrup, idet
hendes Moder var en Halvsøster til Svejstrups Fader.
Der blev holdt Dobbeltbryllup i Nørup den Dag; thi
Svejstrups ældre Søster, som hidtil havde staaet for
Styret i Præstegaarden, blev samtidig gift med Skov
rider Briiel paa Gjøddinggaard. hos hvem Svejstrups
Fæstemø tidligere havde været Husjomfru. Præsten og
Skovrideren byttede Husholdersker, sige Folk i Nørup,
naar de fortælle derom.
Nu var Svejstrup altsaa bleven Præst. Det greb
ham saa underligt, har han selv fortalt*), den Morgen
han fik Meddelelse om sin Udnævnelse, og det var
>:) Sammesteds.
2*
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ligesom det lød inden i ham: »Hvad har Du gjort, at
Du har paataget Dig en saadan Gjerning?« Svejstrup
var jo endnu ung og uerfaren og havde, som han selv
siger, næppe nok staaet paa en Prædikestol, og nu
skulde han være Præst og Vejleder for to store Menig
heder. Men han tog fat med frejdigt Mod.
Om Svejstrup har været kristelig vakt allerede fra
Hjemmet af, eller hvornaar dette er sket, og under
hvilken Paavirkning han i kristelig Henseende har
været i sin Studentertid, kunne vi ikke oplyse. Han
synes jo at have gjennemgaaet en aandelig Krise under
sit Ophold i Idom, og ved Universitetet maa han have
hørt daværende Professor, senere Biskop II. L. Mar
tensen, som havde en vækkende Indflydelse paa mange.
Men hvordan det nu end hænger sammen hermed, saa
var Svejstrup, efter hvad vi have kunnet bringe i Er
faring, straks fra første Færd af en alvorlig Prædikant.
Det var vel nok stærkt paa Heldningen med Rationa
lismen, den Gang Svejstrup blev Præst, men den havde
endnu et ikke ringe Tag baade i Befolkningen og mange
af dens Præster. Over Svejstrup havde denne Aands
retning dog ikke faaet nogen Magt. Under et Litho
graf! fra sine gamle Dage har Svejstrup skrevet føl
gende Ord af 1 Joh. 5, 11: »Dette er Vidnesbyrdet, at
Gud har givet os det evige Liv, og dette Liv er i hans
Søn«, og dette Valgsprog har han nok været tro i sin
Forkyndelse lige fra sine unge Dage. Men derimod
var han vist til at begynde med ikke synderlig paa
virket af Grundtvig, og det var først senere, at han
under Samliv med og Paavirkning af Venner, der hørte
til denne Retning, kom over i den grundtvigske Lejr.
I Efteraaret 1841 indtraf der en Begivenhed, som
fik en afgjørende Betydning for Svejstrups Udvikling.
Præsten Vilhelm Birkedal til Sønderomme og Houen
havde indbudt alle Præsterne fra de to Herreder, hvor-
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til hans Pastorat hørte, til et Møde i Sønderomme d.
27de Oktober 1841 i den Hensigt at faa dannet en
Missionsforening for Ribe Stift som Afdeling af det
danske Missionsselskab, der var bleven stiftet i Aaret
1827 af Præsten Bone Falk Rønne i Kongens Lyngby.
Blandt de indbudte og tilstedeværende var ogsaa den
unge Pastor Svejstrup fra Nørup. Birkedal holdt selv
Missionsprædiken. Han havde en dobbelt Tekst: Jesu
Graad over Jerusalem og hans kongelige Befaling til
Disciplene: Gaar ud i al Verden o. s. v , og han præ
dikede saa varmt og indtrængende om Hedningernes
Nød og Menighedens Forpligtelser overfor den, at han
rev alle sine Til hørere med. »Aldrig før havde nogen
Prædiken grebet mig og løftet mig som denne«, siger
Svejstrup. Især var det et Billede, som Birkedal brugte
om Evangeliet som en Fugl, der fløj hen over Hedninge
landene, der greb Svejstrup. »Evangeliet« — sagde
Birkedal — »fløj som en Fugl fra Kyst til Kyst; højt
og yndigt sang det for Folkene, sang om et Fædreland
højt over Verdens Forvirring, sang om Retfærdighed i
ham, som er Vejen, Sandheden og Livet, sang om en
Forligelse med Gud i Kristus Jesus, sang om Sjælens
salige Hvile i Fredsfyrstens dejlige Pauluner; ja, saa
yndigt sang Evangeliet, at Tusinde blandt Folkene lyt
tede, saa at hvert levende Menneskehjerte selv blev en
Fugl, der svang sig paa Bønnens Vinger til Himlen«.
Birkedal talte saaledes herom, »at Fuglearten blev le
vende i Tilhørerkredsen«, siger Svejstrup. En Missions
forening blev straks stiftet. »Vi vilde, vi maatte være
med til at bære Julebudet ud til Hedningerne«.*)

*) »Højskolebladet« 1879, Nr. 49 (Svejstrup om Vilhelm
Birkedal i Anledning af dennes 70aarige Fødselsdag) og Lau
rids Nygaards Levnedstegning af Vilhelm Birkedal, I. Del,
Side 274.

22
Ved Missionsfesten i Sønderomme mødtes S vej: trup
og Birkedal for første Gang, og dette Møde blev Ind
ledningen til et varmt Venskab for hele Livet mellem
disse to. »Lidt sky« — fortæller Svejstrup*) — »var
jeg fra først af for den Mand, der fra sin Kateketbolig
havde udsendt et Skrift om Sognebaandsløsningens Be
handling i den roskildske Stænderforsamling og skarpt
havde dadiet selv en Biskop Mynster, men da jeg mød
tes med ham, forvandledes snart min Frygt til Kjærlighed«. Og fra Birkedals Side blev Venskabet og
Hengivenheden ikke mindre. I sin mere velmente end
vellykkede versificerede »Livsførelse« skriver Birkedal
om Svejstrup:

»Fem Mile borte saa smukt og godt
En Præstegaard laa ved et Ridderslot**),
Som knejste ved Indsøens stille Vande,
Og spejled i Bølgen sin høje Pande.
Storhed og Mildhed gik der i Pagt:
Skovsøens Ynde og Slotsborgens Pragt.
I Præstegaarden der var en Præst,
Som næsten hued os allerbedst.
Det var med ham som med Sø og Borgen
Alt paa en lysstille Foraarsmorgen,
Saaledes spejlede smukt og godt
Vorherres mægtige Kirkeslot
Sig i hans Sjæl under Morgenrøde
Med Billedfarver dybe men bløde.
Thi Bølgen skyller hver Strenghed hen,
Og giver os Skikkelsen klar igjen.
En Barnesjæl med en Manddomstanke,
Et lille Spejl for de Taarne ranke.
Jeg stir red glad i den Sjælesø,
Hvorover jeg hørte Klokker klemte;
Den vidste selv ej, hvad godt den gjemte:
Et Himlens Billed paa Verdens 0«.
♦) > Høj skolebladet« 1879, Nr. 49.
**) Hovedgaarden »Engelsholm«.
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Svejstrup og Birkedal fulgtes nu jævnlig ad i de
følgende Aar og besøgte ofte hinanden i deres Præstegaarde, særlig i Juletiden:

»Med ham vi samledes mangen Gang;
Hvor lød dog fyldig hans Hjertesang!
Og naar om Julen vi Festen fejred,
Hans Jubelrøst over Klagen sejred».

Medens Birkedal var at ligne ved Kongen i sin
Præstekreds, kan Svejstrup vel betegnes som hans Ad
judant. De vare saare forskjellige den ildfulde Birkedal
og den rolige Svejstrup, men netop derfor fik de maaske
saa stor Betydning for hinanden. Svejstrup kunde vel
ikke altid følge Birkedal paa hans Bane, men han
nærede stedse den dybeste Agtelse for Vennen og hans
Kampe og tvivlede ildrig om Redeligheden i hans Henr
sigter, og Venskabet brast ingensinde.
Hvad Svejstrup har været for Birkedal, har denne
mange Gange offentligt aflagt Vidne,byrd om. I sin
»Livsførelse« siger Birkedal:
»Jeg takker Gud for det ædle Fund,
At ham jeg traf under Farefristen;
Trods Fjendetrudsel og Fjendelisten
Han blev mig tro indtil denne Stund«,
og ved en Fest i Kolding i Anledning af Svejstrups
70aarige Fødselsdag holdt Birkedal en varm Vennetale
til Svejstrup og sluttede med disse Ord: »Tak for alt,
hvad Du har været for mig og vil blive dér, hvor vi
samles«, og et af de sidste Aar i sit Liv skrev Birke
dal i sin Bog: »Personlige Oplevelser i et langt Liv«
om Svejstrup: »Ham skylder jeg ogsaa mer, end jeg
kan sige, og endnu binder det gamle Broderskabsbaand
os fast til hinanden«*).

•) II. Bind, S. 88.
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Men blev Venskabet mellem Svejstrup og Birkedal
til stor Glæde for denne sidste, saa fik det ikke mindre
Betydning for den første. Thi Svejstrup fandt i Birke
dal ikke blot en trofast Ven, men Birkedal blev det
samme for Svejstrup, som Hassenfeldt i Velling i sin
Tid havde været for Birkedal, nemlig den, der førte
ham ind paa Grundtvigs Opfattelse af Vorherres Ord
ved sine Indstiftelser som det livsskabende og livs
opholdende i Kristenlivet, i hvilken Opfattelse han se
nere stod urokkelig fast til sin Dødsdag og som blev
Midtpunktet i al hans Forkyndelse. »Birkedal« — ud
talte Svejstrup ved den ovennævnte Fest i Kolding —
»aabnede mine Øjne for Klippegrunden under Fødderne,
og den bærer endnu og skal bære til det sidste«.
Det synes nemlig, som om Svejstrup en Tidlang
har haft Vanskelighed ved at finde et fast Stade i sit
Troesliv. Birkedal skriver herom i sin »Livsførelse«:
»Han var saa ung og fra først af bruste
Hans Morgen-Luftning og Vandet kruste,
Saa Spejlets Billed blev ej saa lyst,
Men dirred dunkelt i Sjælens Bølge; —
Saa kom der Ro, — og med den i Følge
Stod Borgen klaret i Søens Bryst.
Han barnlig tog mod det store Lys,
»Livs Ordet« gav ham sit Morgenkys.
Da samled al hans Tanke, hans Daad
Sig om det ene: sig dybt at sænke
I dette Ord med dets Rosenlænke;
Da fik han Herrens »levende Raad«.«
Hvad nu den i Sønder-Omme stiftede Missions
forening angaar, da førte den i adskillige Aar en ret
blomstrende Tilværelse. Der holdtes regelmæssigt to
aarlige Møder, et i Ringkjøbing-Egnen og et i VejleEgnen. Saalænge Birkedal var i Sønder-Omme, var
han naturligvis Sjælen i disse Møder. Han skrev

25
Salmer*), prædikede, meddelte Missionsberetning o. s. v.
Men han støttedes trolig af sine Venner som Svejstrup
og navnlig Fredericia-Præsten Dr. H. C. Rørdam, der
sammen med Birkedal var Missionssagens Bærer i de
første Aar. Efter Birkedals og Rørdams Forflyttelse til
Øerne, begge i 1849, var Svejstrup selvskreven til Fører
posten, og Missionsmøderne fortsattes under hans Le
delse endnu i en Aarrække. »Om Hedninger i det
fjerne vandt noget ved denne Virksomhed, skal jeg lade
staa hen« — siger Svejstrup**) — »men vist er det,
at disse Møder, navnlig medens Birkedal var deres
Leder, virkede* meget til Oplivelse i store Kredse her
hjemme« .
I Efteraaret 1839 var der bleven oprettet et Provsti
konvent for Nørvang-Tørrild Herreders Provsti***). Prov
sten J. Zahle i Hvejsel havde sammenkaldt Provstiets
Præster til en Raadslagning angaaende Biskop Mynsters
Udkast til et nyt Ritual, og ved denne Lejlighed blev
det besluttet, at Provstiets Præster herefter skulde sam
les to Gange om Aaret paa Omgang hos hinanden.
Dette Konvent førte i adskillige Aar en ret livlig Til
værelse. Man begyndte gjerne med en Kirketjeneste,
hvor Præsterne skiftedes til at prædike, og derefter
samledes man i Præstegaarden til Forhandling om et
eller andet Æmne, som i Forvejen var meldt til For
manden. og en Sekretær nedskrev det væsentligste af
Forhandlingerne. Birkedal blev snart Hovedmanden i
Nørvang-Tørrild Herreders Præstekonvent. Han frem-

*) Maaske er Birkedals Missionssalme: »O Herre Krist,
Din Stjerne staar« i Roskilde Konvents Salmebog Nr. 307 op
rindelig skrevet til et saadant Møde.
**) »Højskolebladet« 1879, Nr. 49.
***) Om Nørvang-Tørrild Herreders Præstekonvent; »Høj
skolebladet« 1879, Nr. 49, og Laurids Nygaards Levnedstegning
af Vilhelm Birkedal, I. Del, S. 281—82 og S. 305—17.
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kom stadig med Afhandlinger og Forhandlingsæmner,
blandt hvilke flere, efter at være drøftede her, siden
ere bievne trykte, saaledes en Afhandling om Kirkeaaret
som Billede paa den kristelige Livsudvikling (udgivet
1843) og en lignende om Nøglemagten (trykt i »Dansk
Kirketidende« 1846, Nr. 25 — 26), hvori han udtaler sig
for Kirketugt ved Præsten og Medhjælpere af Menig
heden. Men ved Birkedals Side stod Svejstrup og flere
andre dygtige Præster, saaledes Ludvig Blædel i Brande,
der ligesom Svejstrup var Birkedals gode Ven.
Skjønt der paa den Tid fandtes Præstekonventer
rundt omkring i de jydske Stifter*), og Nørvang-Tørrild
Herreders Præstekonvent altsaa ikke var noget enestaaende, saa synes dette Konvent dog at have gjort
sig særlig bemærket ikke blot ved de mange yngre,
dygtige Præster, som her vare forsamlede, men ogsaa
ved de dristige Skridt, det til Tider foretog sig.
Ved kongelig Resolution af 6te Juni 1842 var det
blevet overdraget Biskop Mynster at samle et Tillæg
til den forordnede, saakaldte »evangelisk-kristelige«
Salmebog, da denne i mange Kredse ikke længere til
fredsstillede, og et saadant Tillæg var da under 20de
April 1844 fra Mynsters Haand bleven indsendt til
Regjeringens Approbation. Det var om dette Tillæg,
at Grundtvig gjorde den, som selv Mynster fandt, vit
tige Bemærkning, at Mynster deri kun havde optaget
én Salme af Grundtvig, og det endda med den Melodi:
»Herre, jeg har handlet ilde!« Mynsters Tillæg vandt
i det hele taget ikke Tilslutning. Der var rundt om
kring ikke liden Stemning for at faa en hel ny Salme
bog i Stedet for den »evangelisk-kristelige«, og for denne
Stemning gjorde det kjøbenhavnske Præstekonvent sig
*) Jvfr. Birkedal: »Om Konventer i Jylland« i »Dansk
Kirketidende« 1845, Nr. 4.
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til Talsmand, idet det under 1ste Maj 1844 meddelte
Regjeringen, at det havde til Hensigt at udarbejde en
saadan og androg derhos paa, at Udarbejdelsen af Til
læget maatte stilles i Bero. Til dette Andragende slut
tede Roskilde Konvent sig, og Nørvang-Tørrild Herre
ders Konvent fandt sig ogsaa foranlediget til at give
sit Besyv med i Laget. Man fandt, at det var en alt
for ringe Gave, man bød Kirkefolket i Danmark i det
Tillæg, Biskop Mynster havde udarbejdet, medens der
forelaa saa rig en Skat af Salmer til Menighedens
Brug, især fra Grundtvigs Haand, og man hævdede
ligesom det kjøbenhavnske Konvent, at kun en hel ny
Salmebog kunde tilfredsstille den dantke Menighed.
Denne Anskuelse gav man Udtryk i en Erklæring, op
sat af Birkedal, som man, underskreven af Konventets
samtlige Medlemmer, lod indrykke i »Berlingske Ti
dende«. Men her brændte man sig. Det kongelige
danske Cancelli tog denne Erklæring meget unaadigt
op og lod Underskriverne gjennem deres Biskop tildele
en Irettesættelse, der lod dem. vide, at de vare uberet
tigede til at træde sammen og udsende en offentlig
Dadel over en Regjeringsforanstaltning. I Virkeligheden
havde det jydske Konvent jo slet ikke gjort andet, end
hvad det kjøbenhavnske og Roskilde Konvent allerede
havde gjort i Forvejen, men det, som gjorde Jydernes
Foretagende saa slemt i Cancelliets Øjne, var nok den
Omstændighed, at det jydske Konvent havde bekjendtgjort sin Erklæring i et offentligt Blad og derved frem
lagt til den offentlige Menings Bedømmelse, hvad der
efter Cancelliets Skjøn hørte ind under Regjeringens.
Men havde det kongelige danske Cancelli taget de
jydske Præsters Erklæring unaadigt op, saa toge disse
til Gjengjæld Cancelliets Tilrettevisning ikke mindre
unaadigt op. Man var enig om at betragte denne som
en Krænkelse af Præsternes Ret og Skyldighed som
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Menighedens naturlige Værger og Talsmænd. Birkedal
holdt paa, at Underskriverne offentlig burde tilbagevise
Irettesættelsen ; men det kunde han ikke faa de andre
med til. Saa gjorde han det selv i en Artikel i »Fæ
drelandet« med Overskrift: »For mit Vedkommende«.
Følgen heraf blev en Retssag. Provsteretten idøm te
Birkedal en Mulkt, men ved Landemodet, som Birkedal
appellerede til, blev han frifunden, og herved blev det.
Fra Præstekredsen i Nøcvang Tørrild Herreder ud
gik ogsaa Initiativet til et stort fælles Præstekonvent
for hele Jylland*). Det var i det hele taget ret en
Blomstringstid for Præstekonventer i disse Aar. Den
vaagnende Kirkesans i Forbindelse med Tidens hele
Trang til Forhandling om offentlige Æmner maatte
give ogsaa Præsterne Lyst til at samles og tale med
hinanden baade om det, der vedkom deres Tjeneste i
snævrere Forstand, og om Kirkens Forhold til de nye
Tilstande, som saa stærkt forberedtes i det politiske
Liv. Exemplet fra Roskilde, hvor der allerede fandtes
et Konvent, der samlede. Præster fra hele Sjælland, op
muntrede Præsterne i Jylland til Efterligning. De smaa
Konventer, hvor hyggelige de end kunde være, rummede
den Fare, at let en enkelt fremragende Mand i alt for
høj Grad kom til at sætte sit Stempel paa det. Des
uden vilde i en mindre Kreds Æmnerne let blive udlømte, og der kunde være Fare for, at saadanne Kon
venter kunde synke ned til at blive blot selskabelige
Sammenkomster. Man lovede sig derfor et større aandeligt Udbytte af et Konvent, som samlede sine Medlem
mer fra en videre Kreds.
Det var navnlig Ludvig Blædel i Brande, der var
virksom for et »almindeligt Konvent for Jylland«, som
*) Om dette Konvent: »Højskolebladet« 1879, Nr. 49, og
Lavrids Nygaards Levnedstegning af Birkedal, I. Del, S. 299—305.
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man vilde kalde det, og under hvilken Betegnelse man
vilde indeslutte ogsaa den danske Del af Slesvig. Men
Blædels Virksomhed i den Henseende støttedes af Birke
dal og Svejstrup og mange andre Præstevenner. I Be
gyndelsen af Aaret 1844 udstedte Biædel da i Forbin
delse med nogle flere jydske Præster en Indbydelse til
et Møde i Viborg den 15de og 16de Juni s. A. for at
faa et saadant Konvent stiftet. Der mødte dog kun 32
Præster, men det paatænkte Konvent blev stiftet, og til
Formand valgtes daværende Præst i Borbjerg, senere
Stiftsprovst i Odense, A. K. Damgaard, da Birkedal,
som man — i Følge Svejstrups Beretning — nok ellers
havde tiltænkt Æren, saa bestemt frabad sig Valget.
Senere fra 1846 maatte Damgaard vige Formandspladsen
for Ludvig Blædel.
Det var ikke nogen let Sag at holde et saadant
Konvent paa Benene. Alene de lange Afstande og Da
tidens daarlige Samfærdselsmidler gjorde det vanskeligt
for de fleste jydske Præster at give Møde, selv om Kon
ventet kun afholdtes én Gang om Aaret ved Sommertid.
Hertil kom desuden, at Autoriteterne stillede sig alt
andet end gunstigt til det nye Præstekonvent. I Følge
Konventets Love skulde Mødet begynde med en offentlig
Gudstjeneste i Domkirken. . Biskoppen turde ikke give
Tilladelse hertil, men henviste til Gancelliet, som imid
lertid gav et Afslag paa Formandens Ansøgning desangaaende. Dernæst havde man anmodet om at maatte
bruge Landemodssalen i Domkirken til Forhandlingerne.
Ogsaa denne Anmodning blev indstillet til Cancelliets
Afgjørelse; men da Svaret ikke var indløbet til Møde
dagen i Juli 1845, paatog Stiftsøvrigheden sig Ansvaret
for en saadan Tilladelse paa Betingelse af, at Kirke
dørene skulde holdes lukkede, at ingen uvedkommende
skulde trænge sig ind og beskadige Kirkens Rum, og
at en Dørvogter skulde stilles ved Indgangen paa Kon-
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ventets Bekostning samt at trykte Adgangskort skulde
af hver Præst forevises Dørvogteren, inden Adgang til
stededes. Dette Stiftsøvrighedens smaalige Tilbud ønskede
Konventet dog ikke at modtage og søgte Tag over
Hovedet andet Steds i Byen, hvor det bedst kunde faaes.
Flere Gange fandt Konventet saaledes Husly i Byens
Latinskole.
Men denne Modstand fra Autoriteternes Side kjøL
nede Interessen for Sagen hos mange Præster* Mødet
i 1845 var endnu ringere besøgt end Stiftelsesmødet
Aaret forud, men der var dog en Flok, en fast Stok,
som vedblev at komme saa længe Konventet bestod, og
deriblandt hørte Præsterne i Nørvang—Tørrild Herreder
med Svejstrup og Birkedal i Spidsen til de mest trofaste.
Sikkert har de deltagende Præster bragt et godt
Udbytte med sig hjem fra disse Konventsmøder i Viborg.
Der blev i de faa Aar, Konventet bestod, forhandlet
mange Ting af stor Interesse og Betydning. Ved Mødet
i 1842 forhandlede man baade om Salmebogssagen,
Baptistsagen, den tvungne Skolegang, Undervisnings*
melhoden i Almueskolerne, Præsternes Husbesøg, Ritual
sagen, Forslag om Kirketugten og Præsternes Med*
hjælpere, desuden oplæstes en Afhandling om For
soningen o. s. v. Det maa siges at være godt leveret
paa to Dage. Maaske ogsaa for godt. Men Omstæn
dighederne krævede vel at tage Tiden i Agt.
Ved
Mødet i 1846 holdt blandt andet Birkedal Foredrag om
»Muligheden af en Omvendelse efter Døden» og frem
satte til Forhandling det Spørgsmaal: om Syndsfor
ladelse saa vel for Arvesynden som for de gjørlige
Synder meddeles i Daaben, eller om man skal tænke
sig Forladelsen delt saaledes, at Arvesynden forlades i
Daaben, men Gjerningssynderne ved Absolutionen før
Nadveren. Konventet udtalte som sin Fællesanskuelse,.
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at »Daaben giver Forladelse for al Synd til enhverr
som i Troen holder fast paa sin Daabspagt; Absolu
tionen stadfæster, hvad Daaben har givet, og bliver
derved en Beredelse til Nadveren, som nærer det ny
Liv i Kristus«. Ved Mødet i 1847 gav et Foredrag af
Pastor Møller i Nykirke om »Puseyismen» Anledning
til et livligt og interessant Ordskifte om »Grundtvigianis
men», et Ordskifte, der gav Gjenlyd trindt omkring i
Landet baade paa Konventer og Mand og Mand imellem
paa en Tid, da Spørgsmaalet om Trosordet og Skriften
var særlig brændende. Navnlig Birkedal optraadte med
et varmt og dygtigt Forsvar for »den kirkelige An
skuelse», et Navn, han vistnok den Dag døbte Grundt
vigianismen med, og som fra den Tid blev almindelig.
Ved samme Møde forhandledes der efter Indled
ning af Pastor V. Bloch om »den danske Kirkes For
fatning«, om Ordningen af Forholdet mellem Kirke og
Stat, et Spørgsmaal der ogsaa var brændende i de
Tider, da alt tydeligt nok bar henimod en stor Om
væltning paa Statsforfatningens Omraade.
Krigen 1848 voldte en Afbrydelse i Konvents
møderne, og da baade Birkedal og Blædel det følgende
Aar bleve forflyttede, den første til Fyen og den anden
til Nordslesvig, hvorved Konventet tabte to af sine bedste
Støtter, vare dets Dage snart talte. Det sidste Møde
holdtes i 1850.
Svejstrup tænkte altid med stor Glæde tilbage paa
disse Konventsmøder, og helt ind i hans høje Alderdom
lyste for ham »Mindet om vore Rejser til Konventet i
Viborg, naar vi 5—6 Præster, Birkedal. Blædel, Koster
(i Thyregod, nu i Østbirk), C. Møller (i Nykirke, død som
Præst i Dalby), J. C. Schousbo (i Ringive, nu i Andst),
og jeg drog sammen de mange Mil over Jyllands Heder
og i Viborg mødtes med Præstebrødre fra Jyllands
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4 Stifter, og tilbragte to Dage sammen med Alvor og
Gammen».*)
Men i Provstikonventet og Konventet i Viborg var
det Præster af forskjellige kristelige Afskygninger, som
kom sammen for at forhandle. Dette kunde have sin
store udviklende Betydning, men Svejstrup og Birkedal
og deres Præstevenner af grundtvigsk Retning følte
ogsaa Trang til Sammenkomster, hvor de vare alene.
Derved opstod der et saakaldet »Broderkonvent«**) af
Præster dels fra Vejle og dels fra Ringkjøbing Amt
med Navne, hvoraf de fleste har en kjendt og god
Klang blandt danske Kristne.
Den begavede, ildfulde
Vilhelm Birkedal blev naturligvis ogsaa her Samlings
punktet, men ellers fandtes her foruden Svejstrup Mænd
som G V. Bloch i Lønborg, senere i Vig og Asminderup
paa Sjælland, bekjendt fra sine ejendommelige Tanker
om «Kirkens Pinsetid«, Ghr: Østergaard i Sønder Felding, tidligere Missionær i Grønland, Hassenfeldt paa
Holmsland, tidligere i Velling og den, der bragte Birke
dal over i den grundtvigske Lejr, Ludvig Blædel i
Brande og P. Tang i Velling.
Vi gaa tilbage til Missionsmødet i Sønderomme
igjen. Svejstrup sluttede her ogsaa et andet Venskab,
som fik gjennemgribende Betydning i hans Liv. Blandt
de mange, som vare tilstede hin Oktoberdag i Sønder
omme, var ogsaa Lægprædikanten Peder Larsen (Skræp
penborg) fra Dons ved Kolding***). Han kom kjørende

*) »Højskolebladets 1874, Nr. 49. Alle de nævnte Præster
ere nu forlængst døde.
**) Laurids Nyegaards Levnedstegning af Vilhelm Birkedal,
1. Del, Pag. 282—83.
***) Ludvig Schrøder: Ole Peter Holm Larsen, en historisk
Portælling om det gudelige Livsrøre hos det menige danske
Folk i dette Aarhundrede. Odense 1874.
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derud med en hel Vogn fuld af Østjyder. Ved en
Forsamling i Skolen efter Gudstjenesten tog han Ordet
og holdt en Tale om Missionssagen til Hedeboerne, en
Tale, der efter Birkedals Udsagn havde baade »Hjerte
klang og indtrængende Kraft». Senere var han med
som Gjæst i Præstegaarden.
»Jeg husker endnu saa
lydeligt« — skriver Birkedal*) mange Aar senere —
»hvilket Indtryk hans levende Personlighed og især
hans dybtliggende gjennemtrængende Øjne med de bu
skede Bryn over, gjorde paa mig, som da endnu kun
havde set og kjendt meget faa af de saakaldte Hellige
blandt Bondestanden. Jeg tror, at vi staks blev gode
Venner, og dette Venskab strakte sig fra den Dag
igjennem hele Livet til hans Bortgang«. Disse Ord
kundeSvejstrup gjore til sine. Ogsaa han og Peder Lar
sen (Skræppenborg) sluttede den Dag et Venskab, der
varede gjennem hele Livet, og Svejstrup fik vel endda,
til Dels paa Grund af den kortere Afstand mellem deres
Bopæle, i Aarenes Løb adskilligt mere at gjøre med
Peder Larsen end Birkedal, navnlig efter Birkedals
Forflyttelse til Fyen.
Peder Larsen Skræppenborgs Navn er jo iøvrigt
godt nok kjendt. Han var født paa Fyn 1802 og Søn
af en Branddirektør i Hunderup ved Odense. Efter sin
Konfirmation kom han efter sin Faders Ønske i Landmaalerlære og var med paa Opmaaling til den ny Matrikulsætning i Egnen mellem Holstebro og Lemvig.
Men da hans Fader var død, gav han efter for sin
medfødte Lyst til Landvæsenet og tog sig en Plads paa
Gaarden Skræppenborg i Brylle Sogn, hvor den Landmaaler, han havde været i Lære hos, hørte hjemme.
Her var han i flere Aar, blev gift med en af Døtrene
og overtog Gaarden, hvorefter han senere jævnlig bar
*) Schrøders Bog Pag. 176.
IL Kam Præsten Hans Svejstrup.
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Tilnavnet »Skræppenborg«. Familien paa Skræppen
borg hørte til den vestfynske Opvækkelse, der støttede
sig til Christiansfeldt, og Peder Larsen blev her hjerte
greben af Kristendommen. Alligevel følte han sig ikke helt
tilfredsstillet af Vestfynboerne. De levede et altfor af
sluttet Liv og vare tilfredse, naar de blot kunde være
i Fred med sig selv, men søgte egentlig ikke at paavirke
andre.
Der var ingen Missionsiver. Men et saadant
Klosterliv passede ikke for Peder Larsens Natur, og
han følte sig derfor mere tiltalt af den østfynske Opvækkelse, der navnlig havde sit Hjem i KjertemindeEgnen, hvor Skomagersvenden Ole Henrik Svane og
Husmanden Kristen Madsen i Bregnør vare Hoved
lederne, og hvor man holdt sig til Morten Luthers
Skrifter. Navnlig Kristen Madsen fik en afgjørende Ind
flydelse paa Peder Larsen.
Ligesom Kristen Madsen blev Peder Larsen Skræp
penborg snart en bekjendt Lægprædikant, men medens
Kristen Madsen særlig havde Fyen til sin Arbejdsmark,
blev Peder Larsen ret »Jyllands Apostel«. Første Gang
Peder Larsen kom i Forhold til opvakte Folk i Jylland,
var et af de sidste Aar i Tyverne. Sammen med en
Ven Anders Larsen fra Gamborg var han indbudt til
og overværede et Bryllup i Sinding ved Silkeborg. Her
traf han mange opvakte Folk ikke blot fra den nær
meste Omegn, men ogsaa helt oppe fra Salling og
Mors. Dette blev en afgjørende Begivenhed i Peder
Larsens Liv. Han maatte love Jyderne at komme igjen
til dem og bringe Kristen Madsen fra Bregnør og
flere med.
Sit Løfte tro henvendte Peder Larsen sig da til
Kristen Madsen, som ogsaa lovede at tage med ham
til Jylland. Det var navnlig Peder Larsens Hensigt, at
de skulde besøge de Opvakte i Bjerre Herred, om hvem
der var kommen saa mange og mærkelige Rygter til
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Fyen, og hvis Stridigheder han mente, at Kristen Mad
sen kunde være den rette Mand til at lempe paa, han
som saa ofte havde formaaet at overvinde Modstanden
hos Folk af den hernhuttiske Retning. Men Kristen
Madsen blev syg undervejs og maatte vende hjem, og
det blev saaledes Peder Larsen, som blev Hovedmanden
paa denne Rejse, der først gik til Bjerre Herred, senere
til Vennerne i Sinding og i Salling, saa Hassyssel ved
Holstebro, og Skjern mellen Ringkjøbing og Varde, og
som tilsidst endte hos Præsten Salling i Vonsild ved
Kolding.
Det var vistnok i Vinteren 1828—29, at
denne Rejse foregik. Overalt fik Fynboerne Opfordring
til at komme igjen, og saaledes skete det ogsaa. Fra
den Tid foretog Peder Larsen aarlig sine Missionsrejser
gjennem Jylland helt op til Salling og Mors, om ad
Skjern, gjennem Vejle og Koldingegnen og helt ned i
Sønderjylland. Hans Virksomhed bragte ham idelig i
Konflikt med Myndighederne, der ophidsedes af ratio
nalistiske Præster, saaledes i Vejle, Kolding, Skjern osv.
Men trods Fængslinger og Bøder blev han ufortrødent
ved med sine Rejser og Forsamlinger, og mange ere
bievne vakte til levende Kristendom ved hans varme
og indtrængende Vidnesbyrd.
Da Peder Larsen særlig havde faaet sin Virksomhed
i Jylland, var det rimeligt, at han kunde ønske at for
lægge sin Bopæl til denne Landsdel. Han solgte der
for Gaarden Skræppenborg paa Fyen og kjøbte Donsgaard i Alminde Sogn ved Kolding, hvor han boede til
sin Død, og efter hvilken han paa sine gamle Dage ofte
bar Navnet Peder Larsen Dons.
Det var i Aaret 1841, at Peder Larsen foretog denne
Omflytning, altsaa samme Aar som han om Efteraaret
søgte sammen med Birkedal og Svejstrup ved Missions
mødet i Sønderomme. Rimeligvis har han følt Trang
til at komme i Forbindelse med troende Præster og
3*
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navnlig saadanne, som sluttede sig til Grundtvig, hvem
han selv var blevet draget mere og mere henimod. Der
var indtruffet flere uhyggelige Ting indenfor de vakte
Lægfolks Kreds — saaledes var f. Ex. en Vækkelse paa
Langeland, som Peder Larsen selv havde haft Del i,
bleven afløst af en Gjendøberbevægelse, og hans tid
ligere Ven og Fælle paa en Rejse i Jylland Skolelærer
Rasmus Sørensen fra Sjælland havde saa omtrent svigtet
Troens Fane og var bleven radikal Politiker — Ting,
som havde vakt hans Opmærksomhed for Farerne ved
det gudelige Forsamlingsliv, der jo væsentlig kun støt
tede sig til Lægfolk og deres Bibellæsning, og han var
kommen til det Resultat, at det gjaldt om at faa troende
Præster med i Bevægelsen, naar ikke det hele skulde
ende i Sværmeri.
Som allerede nævnt sluttede Peder Larsen hin Dag
i Sønderomme et varmt Venskab baade med Svejstrup
og Birkedal, og det betød ikke blot, at Svejstrup og
Birkedal vare bievne personlige Venner med Peder
Larsen, men dette, at Peder Larsen og de to Præster
rakte hinanden Broderhaand, blev Indledningen til en
Sammenslutning mellem det vakte Lægfolk og de troende
Præster. Thi medens Peder Larsen stod som Hoved
manden i det vakte Lægfolks Kreds, var Svejstrups og
navnlig Birkedals Stilling blandt Præsterne saaledes,
at deres Optræden maatte faa en afgjørende Indflydelse
i dette Forhold. Og det skal nævnes som en af Svej
strups Hoved fortjen es ter i den danske Kirkes Historie,
at han har været med til at drage det vakte Lægfolk
tilbage til Kirken. Fra den Tid af fyldtes Svejstrups
og Birkedals Kirker af Forsamlingsfolkene, ligesom disse
Mænd jævnlig tog Del i de gudelige Forsamlinger, hvor
deres Ord kunde tjene baade til at opbygge og retlede,
og Peder Larsen viste fra sin Side en aldrig svigtende Iver
for at faa sine Venner til al række Præsterne Broderhaand.
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Saa længe Birkedal var i Sønderomme, var
han vel nok den, Peder Larsen hyppigst gjæstede
og henvendte sig til, men efter hans Forflyttelse til
Fyen blev Svejstrup hans nærmeste Præsteven, i hvor
vel der ogsaa var mange andre Præster, Peder Larsen
kom i nært Venskabsforhold til, saaledes Frits
Bojsen, hvem Peder Larsen ofte besøgte i de Aar
(1850—59) han var Præst i Vilstrup ved Haderslev.
Men skjønt Svejstrup ogsaa kom til at flytte flere Gange
i Tidens Løb, kom han dog aldrig mere end 5 Mil
bort fra Peder Larsens Hjem, og Forbindelsen mellem
disse to kunde altsaa nemt holdes vedlige. Svejstrup
blev da ogsaa den Præst, som Peder Larsen, efter at
Loven desangaaende var traadt i Kraft, løste Sognebaand til, og Svejstrup var stadig en af de mest flittige
Gjæster og Talere ved de store gudelige Forsamlinger,
som aarlig holdtes i Peder Larsens Gaard i Dons efter
Høst — Peder Larsens »Høstgilder«, som de gjerne
kaldtes, og hvortil der kom Folk baade fra Fjern og:
Nær, baade Præster og Lægfolk, og paa de lange Rejser
til »Nørlandet», som Peder Larsen stadig vedblev at
foretage, og hvor han i de senere Aar gjerne havde
Præster med, var Svejstrup den, der oftest maatte følge
med ham. Første Gang var det nok i 1859, og det
skete flere Gange senere. De rejste med hinanden lige
til Mors og helt op i Vendsyssel paa Peder Larsens til
saadanne Rejser anskaffede Fjedervogn.
I over 30 Aar var Svejstrup »Peder Larsens Præst«
som L. Schrøder træffende har kaldt ham*). I Sorg
som i Glæde var Svejstrup stedse hans Tilflugt, og Peder
Larsen forsømte aldrig fra sin Side, ogsaa paa ren time*) I en Tale ved Festen for Svejstrup paa Kolding Høj
skolehjem i Anledning af lians 70aarige Fødselsdag den 20de
Januar 1885 [»Vejle Amts Folkeblad« (efter Kolding Avis) for
23de Januar 1885j.
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lig Maade, at vise Svejstrup sin Taknemrnelighed*).
Det blev Svejstrup, som maatte staa trøstende ved Peder
Larsens Side, da hans Søn Johannes blev begravet den
7de April 1862, ligesom ved hans første Hustrus Jorde
færd den 12te August 1867, og skjønt Peder Larsen
hørte til Birkedals Menighed den Gang, han anden
Gang giftede sig, og skjønt Birkedal selv var med til
Høstgildet den 6te Oktober 1868, som Peder Larsen
overraskede Forsamlingen med at gjøre til et Bryllups
gilde, blev det dog Svejstrup, der maatte ægtevie Peder
Larsen og Karen Jørgensen. Følgelig var det ogsaa
*) Et lille Træk i den Henseende, som Schrøder medde
ler i sin Bog om Peder Larsen Pag. 236, kan jeg ikke nægte
mig den Glæde at anføre. »Da H. Svejstrup var bleven afsat af
den preussiske Regjering« — fortæller Schrøder — »fordi han
ikke vilde aflægge Ed„ besøgte Peder Larsen ham og fandt
hans Hustru bevæget ved Tanken om, at de skulde bryde op
fra den Præstegaard, hvor de saa godt var bleven hjemme.
Det rørte P. Larsens Hjerte at se hende i denne Stemning;
han vilde gjerne gjøre lidt til at lindre hendes Sorg og til at
hjælpe hende ud over Bekymringer for Udkommet, om der og
saa skulde være saadanne tilstede. Han sagde da, at hun maatte
tage de to Køer ud, som hun holdt mest af; dem skulde han
fodre for hende, saalænge Svejstrup ikke selv havde Jord;
Mælken kunde han vel ikke levere dem, men vilde give dem
saa meget Smør, som kunde antages at komme fra de to Køer.
Derefter handlede han. En Gang besøgte han mig paa Vejen
til Rødding, hvor han skulde aflevere et Par Dritler Smør til
Svejstrup, og da sagde han, at hans Naboer havde beklaget
sig over, at de ikke fik saa meget Smør som sædvanlig; han
fik derimod rigeligt det samme; det var vel, fordi han havde
taget de to Køer af Svejstrups paa Foder; for at han med
Glæde kunde bringe Smørret til Svejstrup, fik han selv rigeligt
i Forhold til sine Naboer. Hans Ord kan jeg ikke huske nøj
agtigt; men det Indtryk, de gjorde paa mig, var dette, at den
gamle var barneglad over at se en Guds Styrelse i, at han
modtog saa meget, at han havde let ved at give. Da Svejstrup
blev Sognepræst i Vejen, afleverede P. Larsen ham de to Køer
i god Stand«.
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Svejstrup, der maalte bringe Peder Larsens Støv til
Hvile, da han kort efter Nytaar 1873 havde udaandet
sit sidste Suk, ligesom han 2den August 1874 maatte
foretage Afsløringen af den Mindesten, som Peder Lar
sens anden Hustru havde rejst paa sin Mands Grav paa
Alminde Kirkegaard.

Men Svejstrup og Birkedal og deres Vennekreds
vare ikke blot ivrige Deltagere i alt, hvad der kunde
fremme Kirkelivet i Danmark, de vare ogsaa gode danske
Mænd, hvem Fædrelandets Vel laa varmt paa Sinde.
Svejstrup havde, som vi have kunnet forstaa, allerede
i sin Studentertid faaet Øjnene opladt for Betydningen
af Folkets politiske Frihed, ligesom de nationale Strænge
i hans Hjerte vare bievne stærkt stemte under Sam
livet med Ploug og andre, som bleve Tidens Anførere
i den Retning. Da han kom bort fra Hovedstaden og
kom til at bo i en afsides Egn af Landet, hvor en al
vorlig Gjerning af ganske anden Slags lagde Beslag paa
alle hans Kræfter, har han vel ikke kunnet følge
Sagernes videre Udvikling paa nært Hold, men vi tør
være forvissede om, at han, saa vidt det har kunnet
lade sig gjøre, har fulgt Begivenhedernes Gang med
den største Interesse, og da Aaret 1848 oprandt med
Christian d. 8des Død, og den Bevægelse, som derefter
paafulgte over det ganske Land, blev Svejstrup selvfølge
lig ligesom enhver anden varmhjertet dansk Mand revet
stærkt med.
Den 22de Marts 1848 vare de nørrejydske Stænderdeputerede forsamlede i Viborg for at vælge deres Part
af de »erfarne Mænd«, som i Følge Rescriptet af 28de
Januar skulde prøve Udkastet til den deri bebudede nye
Statsforfatning, førend denne blev lovformelig indført.
Men til samme Dag var der af den frisindede Del af
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Stænderforsamlingens Medlemmer bleven indvarslet et
stort Folkemøde i Viborg til Forhandling af en meget
frisindet Adresse til Kongen i Forfatningssagen. Svej
strup kunde ikke blive hjemme; han maatte afsted.
Undervejs stødte han sammen med sin Ven Birkedal,,
med hvem han da som saa ofte tilforn fulgtes ad til
Jyllands Hovedstad, og det blev — siger han selv*) —
»den mærkeligste Rejse«, han gjorde med Birkedal.
Mødet, der afholdtes under Forsæde af Rektor
F. C Oisen i Viborg, havde samlet en umaadelig Masse
Mennesker. Der blev forelagt et Udkast til en Adresse,
som derefter discuteredes igjennem fire Timer. Svejstrup
tog, saa vidt vides, ikke Ordet under Debatten, men
derimod hans ældre Broder Peter Svejstrup, den Gang:
Sognepræst i Rind ved Herning, og Birkedal, hvilke
begge stærkt fremhævede, at Frihedens og Nationali

tetens Sag ikke maatte adskilles, men skulde gaa
jævnsides. Navnlig tildrog Birkedal sig Opmærksom
hed ved sin begejstrede Veltalenhed, og han blev da ogsaa valgt ind i den Deputation, der skulde drage til
Kjøbenhavn for at overbringe Kongen den vedtagne
Adresse, som Dagen efter, da man havde faaet Under
retning om, hvad der var passeret i Kjøbenhavn i de
nærmest foregaaende Dage: Ministerskiftet, den slesvigholstenske Deputations Ankomst og Kongens Svar til
den o. s. v., fik et Tillæg, der sluttede med følgende
Ord, som Svejstrup med sit danske Hjertes fulde Til
slutning satte sit Navn under: »Folket er villigt til
paa hver Maade og med hver Opofrelse at staa Deres
Majestæt bi til Rigets Frelse**)«.
Medens Birkedal altsaa rejste lige fra Viborg til
Kjøbenhavn, drog Svejstrup hjem til Nørup. Her op
•) »Højskolebladet« 1879 Nr. 49.
•*) C. Rosenberg: »Danmark i Aaret 1848« Pag. 154.
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randt der snart bevægede Tider. De sidste Dage i
Marts Maaned kom Egnen i Røre ved Efterretningen
om, at Slaverne i Rendsborg Tugthus vare bievne løs
slupne og droge skjændende og brændende nordpaa og
kunde altsaa ventes snart at ville ankomme til Nørup.
Rygterne bleve vildere og vildere, og Onsdagen d. 29de
Marts — »gale Onsdag«, som denne Dag senere kom
til at hedde i Vejleegnen — hed det sig, at Slaverne
allerede huserede i Egnen syd for Nabobyen Bredsten,
hvor de havde afbrændt Gaarden »Kjeldkjær«. Befolk
ningen i Nørup og Omegn blev raabt i Gevær, og fra
alle Sider strømmede Folk til Engelsholms Dyrehave,
hvor man skulde samles for derfra at rykke imod Fjen
den og standse hans Fremtrængen. En kom med en
Høtyv og én med en Fork, én med en Hakke og én
med en Spade, én med en Le rettet lige ud paa Skaftet
og én med en Brødkniv i Enden af en lang Stage, én
med en Boløkse, og havde én en gammel Bøsse, var
det jo især udmærket, kort sagt, hvad man havde kunnet
faa fat i, kom man med; thi der var ingen Tid at
spilde. Svejstrup var selvfølgelig i Virksomhed saa
godt som nogen. Han mødte paa sin raske Ganger med
en ladt Pistol i Lommen i Engelholms Dyrehave og
talte opmuntrende Ord til det modige Folk, der nu
under Anførsel af Skovrideren paa Gjøddinggaard skulde
ud at indlægge sig Berømmelse paa Ærens Mark.
Imidlertid blev det vedtaget i et Krigsraad, at Svejstrup,
før man foretog sig videre i Sagen, skulde ride til Bred
sten for at skaffe nærmere Underretning om Fjendens
Stilling og Fremrykning. Som sagt, saa gjort Og det
blev heldigvis beroligende Efterretninger, han kunde
bringe tilbage. Hæren kom ikke i Ilden den Dag og
kom det forresten heller ikke senere, skjønt man i de
følgende Dage ’ øvede sig under den største Alvor til
Krigerfærd, da man fuldtud var paa det rene med, at
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det nok forholdt sig rigtigt med Slavernes Fremrykning,
og at det kun var med Hensyn til, hvor langt de vare
komne, at man havde faaet forkert Underretning. Hvad
der altsaa ikke var indtruffet paa »gale Onsdag«, kunde
komme senere, og derfor gjaldt det om at være beredt.
Snart opløstes dog det hele til ingen Ting; men i Øje
blikket var Sagen alvorlig nok.
Efterslægten har i Reglen været tilbøjelig til at se
»Slavekrigen«, som denne Begivenhed senere er bleven
kaldt, udelukkende i Lyset af det latterlige og betragtet
den som et Bevis paa Uforstand og Lettroenhed overfor
et taabeligt Rygte. Men det er dog et Spørgsmaal, om
man har Lov dertil. Svejstrup kunde naturligvis, naar
han i senere Aar talte om de Dages Begivenheder, godt
se det komiske ved Sagen, men han glemte ikke at
fremhæve, at det for Samtiden tog sig anderledes ud,
og at hvad man den Gang gjorde, blev gjort i fuld Al\
vor og var kun helt ud en Følge af Pligtfølelse og
Kjærlighed til Fædrelandet. »Folkeaanden — siger
vist nok med Rette en Forfatter*), som har behandlet
denne Begivenhed — »viste sig maaske den Gang i sit
smukkeste Lys; thi der var ved hin Lejlighed ikke blot
Tale om at ofre Gods og Penge for Fædrelandet eller
at lade den egentlig vaabendygtige Ungdom alene drage
i Kamp; nej alle som én, selv halvvoksne Drenge og
Mænd paa tredsindstyve Aar og derover, vare beredte
paa at vove Liv og Blod for gamle Danmark«.
Næppe var »Slavekrigen«, der saa at sige havde
bredt sig over hele Nørre-Jylland, forbi, før den virke
lige Krig tog sin Begyndelse. Med sin livlige Aand,
med Sjæl og Hjerle fulgte Svejstrup fra sin stille Landsbypræstegaard Begivenhedernes Gang gjennem de 3 Aar,
Krigen varede, jublede, naar vore Vaaben bare Sejren
♦) Lønborg Friis: »Den jydske Slavekrig« Pag. 171.
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hjem og sørgede med sit Folk, naar det, hvad dog
sjældnere skete, ramtes af Nederlag. Det var ikke al
mindeligt i de Tider, at man i Hjemmene paa Landet
holdt eller læste Aviser, men med Præstegaarden var
det en anden Sag. Svejstrup vidste altid Besked om
Sagernes Stilling, og naar han kom ud i Sognet til
Bryllupsgilde eller lignende, samlede der sig om ham
en taknemmelig lyttende Kreds for at høre hans livlige
Skildringer fra Krigsskuepladsen og glæde sig over
hans Foredrag af fædrelandske Sange, af hvilke den
Tid stadig affødte nye. Mange kunne endnu mindes,
hvor gribende han efter det ulykkelige Slag ved Slesvig
(23de April 1848) kunde foredrage Plougs i den Anled
ning skrevne Sang: »Paaskeklokken kimed’ mildt fra
den danske Kyst« med det manende Omkvæd: »Slutter
Kreds og staar fast alle danske Mænd, Gud han raader,
naar vi fange Sejer igjen«, en Sang, der i sjelden Grad
udtalte, hvad der efter denne Begivenhed rørte sig i
Folkets Hjerte, og som derfor i dybeste Forstand blev
en »Folkesang«. I det hele havde Svejstrup sin Styrke
i at kunne popularisere, hvad der i Tidernes Løb kom
frem af gode kristelige og fædrelandske Sange. En
Mand har saaledes fortalt os, at han første Gang i sit
Liv hørte og fik Kjærlighed til den bekjendte Sang:
»Vort Modersmaal er dejligt« ved at høre Svejstrup
synge den ved et Bryllup.
Krigen i 1848—50 vakte i særlig Grad — har
han selv udtalt — Svejstrups Interesse for og Kjærlig
hed til Sønderjylland og Sønderjyderne, og da det Tids
punkt senere oprandt, at han kom i Tanker om at søge
Forflyttelse, stod hans Hu derfor til Sønderjylland, hvor
han da ogsaa, som vi senere ville faa at se, skulde
komme til at gjøre sin — for menneskelige Øjne i
hvert Fald — betydeligste Gjerning, men hvor han
ogsaa skulde komme til at opleve sine sværeste Timer,
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At Svejstrup har vundet sig et godt Navn som
Frihedsmand og Fædrelandsven i en større Kreds, kan
sluttes deraf, at han i 1853 under Kampen mod det
Ørstedske Ministerium fik indtrængende Opfordring til
at stille sig som Valgkandidat til Folkethinget. Det
var i Ribe Amts 4de Valgkreds (Bække), der før var
repræsenteret af Kammerherre Riegels. Svejstrup blev
valgt ved Kaaring. Men hans parlamentariske Virk
somhed blev ikke af lang Varighed. Den varede kun
»fra Høns fløj op, til Høns fløj ned«, som han spøgende
plejede at sige, naar han talte derom. Ved det nye
Valg efter Opløsningen tre Maaneder senere stillede
han sig ikke igjen. Han følte vel, og det ikke uden
Grund, at han egnede sig bedre til at arbejde for Folkeog Frihedssagen paa andre Felter end i Rigsdagen.
Det var rimeligvis ogsaa Svejstrups politiske Fri
sindethed, som henledte Amtmanden i Vejle, den bekjendte Politiker Orla Lehmanns Opmærksomhed paa
ham. Maaske har Svejstrup kjendt Lehmann allerede
fra Studenterdagene, skjønt denne var en 5 å 6 Aar
ældre end Svejstrup. Nok er det, Svejstrup og Leh
mann, hvor forskjellige de end i mangt og meget kunde
være, bleve gode Venner. Amtmanden fra Vejle søgte
ikke saa sjældent ud til Nørup Kirke, hvor man om
Søndagen kunde se hans Ponykjøretøj holde udenfor,
og det blev tilmed Svejstrup betroet at forberede til
Konfirmation og konfirmere Lehmanns eneste Datter.

I Aarenes Løb ud tyndedes den Kreds, som Svej
strup i sin første Præstetid havde fundet sin Plads i.
Birkedal og Blædel vare, som vi ovenfor have hørt,
allerede i 1849 bievne forflyttede til fjernere Egne, og
det samme skete i de følgende Aar med flere andre af
de Præster, som Svejstrup jævnlig samledes med i
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Provstikonventet og paa Rejserne til Viborg. Men til
Erstatning fandt han et Par trofaste Præstevenner i sit
nære Naboskab, med hvem han fik et Samarbejde i
Stand, hvis Frugter endnu kunne kjendes i Egnen.
Midt i Halvtredserne blev tidligere Kateket i Ringkjøbing H. J. M. Svendsen kaldet til Præst og Semi
narieforstander i Jelling. Birkedal skriver i sin Bog:
»Personlige Oplevelser i et langt Liv«*) om denne
Mand: »Han var en »Mester Ole Vind« af ægte Art,
djærv og frimodig, med et Vidnesbyrd i sin Mund,
baade kristeligt og folkeligt, som aldrig glemmes, mindst
af dem, der som Elever paa Jelling Seminarium fik
Stødet til en aandelig Bevægelse fra ham, der var Se
minariets Forstander. Der var ingen opstyltet Veltalen
hed — grovkornet, men fuld af hjertelig Varme lød
Ordet paa hans Læber; det kunde ikke paaskjønnes af
den forfinede Smag, og Lehmann sagde om ham, at
han »pløjede Tilhørernes Ryg, som man pløjer Kartofler
op i Marken«, men der var ægte Guldklang i hans
Tale, om det end var Guldbarrer, der endnu ikke var
smeltet i Forfinelsens Ovn. Dertil kom, at han havde
dansk Humor som faa .... Men den dybeste Kjærlighedsalvor var dog Grundtonen i hans Væsen«. Om
Svejstrup har kjendt Svendsen personlig, før han kom
til Jelling, vides ikke, men at han har havt Kjendskab
til ham paa anden Haand gjennem Birkedal, med hvem
Svendsen var kommen i Forbindelse allerede i Fyrrerne,
kan der ikke være Tvivl om. I hvert Fald blev Svej
strup og Svendsen snart gode Venner, som de ogsaa
vare nære Naboer.
Allerede fra tidligere Tid havde Svejstrup haft Forkjærlighed for Seminariet i Jelling og Gjerningen dér.
Som vi ovenfor have hørt, havde han endogsaa i sin
*) III. Bind, S. 111—12.
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Ungdom tænkt paa muligen at skabe sig en Stilling
som Seminarielærer. Dette blev jo imidlertid ikke til
noget, men han bevarede stadig sin Interesse for Semi
nariet. Da der første Gang efter Seminariets Oprettelse
i 1841 skulde holdes Optagelsesprøve, var Svejstrup til
kaldt som Dommer i Sangkunsten, hvilket gjorde, at
han ved Seminariets Halvhundredaarsfest i Sommeren
1891 blev én af de særlig indbudne. Han var jævnlig
kommen til Jelling i Aarenes Løb, men da nu Semi
narieforstander Svendsen blev hans særlig gode Ven,
blev hans Besøg hyppigere, og mangen Skolelærer, som
besøgte Seminariet i disse Aar, vil endnu med Glæde
og Tak mindes Svejstrups lyse Skikkelse ved Siden af
Svendsen og hans ejendommelige og hjertelige Foredrag.
En anden god Ven og Nabo fandt Svejstrup i den
unge Pastor Laurberg i Balle, der ligeledes i Halvtred
serne blev sin Faders, den gamle Provst Laurbergs Ka
pellan. De tre Præster Svejstrup, Svendsén og Laurberg
kunde saa udmærket arbejde sammen, og navnlig blev
deres Sommermøder i Stensgaard Skov ved Bredsten et
Samlingspunkt i Egnen og havde sin store Del i den
Vækkelse, som .senere har ført til Dannelsen af Valg
menigheden i Balle.
Som man kan forstaa, førte Svejstrup et bevæget
Liv udadtil i den Aarrække, han var Præst i Nørup.
Hans Formandsstilling i Missionsforeningen bragte ham
i Forhold til en Mængde Præster og Lægfolk trindtomkring, og ved sin livlige Deltagelse i Konventer og
Møder, hvor han stadig havde et godt Ord at bringe,
ved sine Rejser med Peder Larsen Skræppenborg og
meget andet blev hans Navn kjendt i vide Kredse og
fik en god Klang i Folkets Hjerte.
Men Svejstrup forsømte ikke herover sin Gjerning
i Hjemmet. Skjønt 40 Aar snart ere forløbne, siden
Svejstrup flyttede fra Nørup, er hans Navn og hans.
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Gjerning ikke glemt af Beboerne. Jeg har nu i en
Aarrække boet Nabo til Nørup Sogn og har jævnlig
Lejlighed til at tale med Folk derfra. Ofte fører jeg
da Talen hen paa »gamle Svejstrup«, eller, som han
sædvanlig kaldes der i Egnen, »unge Svejstrup« i Mod
sætning til sin Fader. Han staar endnu i Mindets
Glans for sine gamle Sognebørn, og de ville gjerne tale
om ham. Hans lyse, frejdige Skikkelse, hans smukke
Sangstemme, hans Sygebesøg og Konfirmationsundervis 
ning, hans livlige Færden omkring i Sognene som
oftest til Hest, alt gjemmes i kjærlig og taknemmelig
Erindring af de ældre, og de yngre oplæres til at ære
hans Minde. Og det var ikke ved Ligegyldighed og
Seen igjennem Fingre med Synden, at Svejstrup vandt
•sin Popularitet; thi han kunde godt optræde med Myn
dighed, naar han traf paa noget, der ikke var, som det
burde være; men en Myndighed, for hvilken alle uvilkaarligt bøjede sig, og som ikke vendte Hjerterne fra
ham. En sjælden afholdt Præst var Svejstrup blandt
sine Sognefolk, men om noget synderligt Liv eller Røre
blandt dem var der dog vist ikke Tale. Svejstrup skal
selv senere have klaget over, at hvor meget han end
holdt af dem og de af ham, kunde han dog ikke rigtig
faa dem med.
Men hvad Beboerne i Nørup og Randbøl Sogne
ogsaa kunne mindes, det er Svejstrups Hjem. Som han
var lykkelig i sin Gjerning, saa var han ikke mindre
lykkelig i sit Hjem. Godt og vel et Par Aar efter
deres Bryllup nedkom Svejstrups Hustru med en Søn^
som i Daaben fik Navnet Poul Theodor efter Svejstrups
afdøde Fader. Svejstrup holdt selv sin Søn over Daa
ben, medens Biskop Tage-Miiller fra Ribe, der just var
i Nørup paa Visitats, døbte ham, og Birkedal, Biædel,
Provst Zahle og Pastor Schousboe fra Ringive stod
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Faddere. Det blev et godt og kjærligt Hjem, den lille
Poul kom til at opvokse i. Han kunde da heller ikke
nok som prise sin Lykke i den Henseende, da han
talte ved sin Faders Baare. »Jeg har i de mange Aar,
jeg har kjendt og omgaaedes mine Forældre« — lød
omtrent hans Ord — »aldrig hørt dem sige et vredt
Ord til hinanden«. Der er næppe mange Ægtefolk, som
dette kan siges om. Men Sønnens Vidnesbyrd stadfæstes
af alle andre, som have kjendt dette lykkelige og fred
lyste Hjem. Jeg har truffet flere af Svejstrups gamle
Tjenestefolk fra den Tid, han var i Nørup, og alle
mindes de deres Ophold i hans Hus med Glæde og
kunne ikke blive trætte af at prise baade Præsten og
»Madammen« (mere var Fru Svejstrup ikke i Nørup)
og det smukke Forhold, der var i dette Hjem ikke blot
mellem Mand og Hustru, men mellem alle, som fandt
Ly dér. Og det var i Aarenes Løb mange; thi ikke
blot havde flere af Svejs trups og Fru Svejstrups ugifte
Søstre deres Tilhold i Nørup Præstegaard, men der kom
ogsaa jævnlig Døvstumme i kortere eller længere Tid
til Oplæring, om end ikke i saa udstrakt Maalestok
som i Faderens Tid. For disse Døvstumme var Svej
strups Hjem et sandt Paradis. Alle Husets Folk lærte
deres Tegnsprog og kunde tale med dem, og de bleve
behandlede med en Omhyggelighed og Kjærlighed, som
mange af dem slet ikke tidligere havde kjendt til.
I 17 Aar havde Svejstrup og hans Hustru kun den
ene Søn. Han var forlængst kommen i Aarhus Latin
skole og stod allerede i Begreb med at skulle være
Student, da han en skjønne Dag fik sig en lille Broder.
Det blev en Begivenhed i den Svejstrupske Familie,
hvor man nu efter saa mange Aars Forløb ikke havde
ventet en saadan Gjæst, men en Begivenhed, der vakte
Glæde ikke blot i Forældrenes Hjærter, men i hele
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Menigheden. Barnet fik i Daaben Navnet »Svend Trøst« ;
thi »han skal være vor Alderdoms Trøst«, sagde Svej
strup. Konfirmanderne fra det Aar (1860) mindes endnu,
med hvilket glædestraalende Ansigt Svejstrup kom ind
til dem med sin lille Søn paa Armen for at præsen
tere ham.
I det hele taget mindes Beboerne i Nørup og Rand
bøl Svejstrups private Liv og Familieforhold, i hvilke
de aabenbart have været stærkt og kjærligt interesserede,
i lige saa høj Grad som hans Præstegjerning. Men det
er godt, at de kunne taale at mindes. »Den gamle
Feltpræst« skriver i den »PastoraItheologi«, kan man
vel gjerne kalde den, som han meddeler i sin Bog:
»Den gamle Præstegaard« (S 77—78) blandt andet
følgende Ord: »Glem ikke, at de fleste Præster mere
have spildt deres Liv og Velsignelse i deres Menigheder
ved deres daglige Omgang med dem end ved deres
Prædikener«, og et andet Sted: »Enhver Præst maa be
gynde med ved sin Tiltrædelsesprædiken at drage Me
nigheden til Kirke, men han skal ved sit Liv i Ugens
Løb styrke den i det Forsæt, at komme igjen, fordi den
her erfarer, at udenfor som indenfor bærer alt hos
Præsten Sandhedens og Paalidelighedens Præg«. Det
er sande Ord Men med Hensyn til Svejstrup kan det
siges, at han faldt ikke for den første Dom, og at hans
hele Færd var en Efterkommelse af den sidste For
maning. Hvad Svejstrup byggede op om Søndagen, det
støttedes af hans Liv de Søgnedage. Hans Hjem og
Livet der lyste og lyser endnu som et Forbillede for
hans gamle Sognebørn.
Til Præstefamiliens nærmeste Omgangsvenner inden
for Sognegrændserne hørte Jægermester Krøjers paa
Engelsholm, Skovrider Bangs paa Gjøddinggaard, og
Biilows, der boede Nabo til Nørup Præstegaard. Men
II. Kau: Præsten Hans Svejstrup.
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iøvrigt stod det gjæstfrie Hjem aabent for alle Sognets
Beboere, der aldrig følte sig fremmede dér, men stadig
søgte derind for at hente Trøst og Opmuntring. »Man
blev altid saa sært oplivet ved at komme i dette Hus«y
har en gammel Kone med Glædestaarer i Øjnene for
talt mig.
En Ting endnu, som ogsaa mindes af Beboerne i
Nørup, og hvorfor de ikke mindst beundre Svejstrup,,
er hans Dygtighed som Landbruger. Den Gang, Svej
strup overlog Præstegaarden i Nørup, var den en stor
vidtløftig Gaard, maaske paa flere hundrede Tønder
Land, hvoraf en betydelig Del dog nok laa hen i uop
dyrket Hede. Men Svejstrup fik Gaardens store Areal
betydelig indskrænket ved Salg af de længt bortliggende
og ringeste Jorder, medens han forbeholdt Embedet de
bedste og nærmest om Gaarden liggende Marker ned
mod Engelsholm Sø, saaledes at Gaardens Drift blev
mere overkommelig og mere rentabel. (Af den Jord,,
som i sin Tid er solgt fra Nørup Præstegaard, faar nu
flere Familier deres Ophold). I det hele taget synesSvejstrup som Jordbruger at have været Foregangsmand
i sit Sogn og at have forstaaet sig bedre paa de Dele,,
end de fleste af sine Kaldsfæller. Her som allevegne
var Svejstrup den tænksomme og praktiske Mand, snar
i Beslutning, rask i Vendingen, og han evnede saa for
trinligt at lede Arbejdet paa sin Gaard. Der er en
Mand, som har fortalt mig, at han havde ikke kjendt
mange, der forstod saa godt som Svejstrup at sætte
si ne Folk i Arbejde.
Ogsaa som Landmand var Svejstrup en Modsæt
ning til sin kjære Ven Birkedal. Medens der fortælles
om den praktiske Svejstrup, at han i et Aar med Mis
vækst stillede sig i Spidsen for Bønderne i sin Egnr
da der var Tale om at leje en Skipper fra Vejle til at
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sejle til Rusland efter Korn, saa fortælles der om
Birkedal, at han havde saa lidt Begreb om Tab eller
Vinding i Landbruget, at han en Gang, da alle hans
Høstakke under en Oversvømmelse af Sønder-Omme
Enge sejlede en Tur ad Vesterhavet til, i æstetisk Be
gejstring indbød Pastor Biædel fra Brande til at beskue
det »storartede Syn«.
Saa vidt vides vedblev Svejstrup ogsaa lige til sin
Død selv at drive sin Præstegaard.

4*

III.

Rødding.
Foraaret 1861 blev Rødding—Skrave Sognekald i
Nordslesvig ledigt. Der kom stærke Opfordringer
til Svejstrup om at søge Embedet, navnlig fra den bekjendte Fædrelandsven, Gaardejer H. D. Kloppenborg i
Kjøben hoved, Skrave Sogn, og dels derfor, men ogsaa
fordi Svejstrup selv i længere Tid havde gaaet med
Tanken paa en Omflytning, idet han mente, at baade
han selv kunde have godt af at skifte Plads, og hans
Menighed, hvor han nu havde virket i over 20 Aar,
have godt af at høre en anden Røst, efterkom han Op
fordringen.
Rimeligvis har ogsaa Rødding Højskole
øvet en dragende Magt paa ham, der jo var en fuldtro
Ven af Grundtvigs baade kristetige og folkelige Tanker.
Kort sagt, han søgte Embedet, der blandt andet ogsaa
søgtes af Røddding Højskoles daværende Forstander,
senere Folkethingsmand, cand. theol. Høgsbro, og fik
sin Udnævnelse under 30. Juni 1861.
Det har sikkert nok været svært for Svejstrup at
bryde op fra Nørup. Her havde han tilbragt sine glade
Barndomsaar og her havde han haft sin Manddomsgjerning, som han tilmed havde arvet efter sin Fader. Utal
lige, kjære Minder knyttede sig for ham og hans
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Hustru til dette Sted. Her var deres to Sønner fødte
og en talrig Vennekreds havde samlet sig om dem.
Nylig havde han desuden faaet opført en prægtig ny
Præstebolig og anlagt en enestaaende smuk Have, hvor
ved de ejendommelige Naturforhold i Præstegaardens
umiddelbare Nærhed kom ham mærkelig til Hjælp.
Alt dette maatte nu forlades. løvrigt ville Beboerne i
Nørup Sogn vide, at netop dette Byggeforetagende skal
have været en medvirkende Aarsag til, at Svejstrup
søgte Forflyttelse, idet Embedets Indtægter derved for
mindskedes i saa betydelig Grad, at han ikke kunde
tænke paa at blive i Nørup i en længere Fremtid.
I Rødding og Skrave Sogne var der temmelig dødt
baade i den ene og den anden Hensende ved Svejstrups
Ankomst. Den afgaaede Præst hørte rimeligvis til den
den rationalistiske Skole og var i det hele taget en
maadelig Prædikant, saa han samlede til daglig højst
en halvsnes Tilhørere og sommetider slet ingen. Og
Højskolen, som den gamle Præst stedse havde været en
Modstander af, havde hidtil heller ikke formaaet at faa
nogen nævneværdig Indflydelse i Egnen.
Svejstrup tiltraadte sit nye Embede Søndagen den
15. September 1861, efter at han en eller to Søndage
i Forvejen havde holdt Afskedsprædiken og konfirmeret
sit Sommerhold af Konfirmander i Nørup Den lille
Kirke paa Bakken vestligst i Rødding By var fyldt til
sidste Plads af Tilhørere, der med Spænding lyttede til,
hvad den nye Præst havde at bringe. Der var jo kom
men saa mange Rygter forud for ham. Han skulde
være »Grundtvigianer«, og det vidste de fleste slet ikke,
hvad var. Men det mest graverende var dog nok,
at han havde været Rigsdagsmand, og en Rigsdag
kjendte man lige saa lidt noget til, men man havde
Følelsen af, at det sømmede sig ikke for en Gejstlig at
give sig af med den Slags Ting. Den afgaaede Præst
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havde i saa Henseende vist heller ingen Gavn gjort.
»I skal faa at se« — skal han have udtalt — »at der
skal nok komme Splittelse i Menigheden nu«. Denne
Spaadom gik ganske vist i Opfyldelse, men kun paa
samme Maade som altid, hvor Liv og Død mødes.
Svejstrup prædikede over Dagens Tekst om Enkens
Søn i Nain (Luc. 7, 11—18), en Prædiken han senere
har ladet trykke i sin lille Søndagsbog »Trøst i
Trængsel«. De gamle i Rødding- og Skrave Sogne
mindes endnu, hvilken gribende Virkning hans hjerte
varme Forkyndelse gjorde paa dem hin Søndag. Den
blev Indledning til en ny Tid for hele Egnen.
»Salige ere de, som sørge; thi de skulle trøstes«.
Dette Ord af Vorherres Bjærgprædiken tog Svejstrup til
Udgangspunkt og paaviste med Hentydning til Enkens
Sorg og Herrens »Græd ikke«, at det kun er den, der
har følt Sorgen over Synden, som Herren kan møde
med sit Trøstens Evangelium.
»Jeg kjender« — ud
talte Svejstrup — «en større Sorg end den Enkes,
kjender ogsaa en større Trøst, der slukker Sorgen; thi
jo større Sorg, des større Trøst hos Jesus; desto saligere
ogsaa dens Kaar, der sørgede og blev trøstet. Hvad
jeg mener ved den større Sorg end Enkens, vil jeg
nærmere forklare: hin Enkes Sorg angik et Savn:
Sønnen hun elskede maatte hun undvære i de faa Aar,
hun havde at leve i. Men Hjertet i mit Bryst har
følt det med Forfærdelse og Gru, at min egen Sjæl
var skilt ved Livet, var afmægtig, kold og død uden
Udsigt til andet end evig Fortabelse. Det har jeg fornummet, saa jeg aldrig glemmer det, at det nyttede
mig ikke, om jeg kunde vinde den ganske Verden med
al dens Nydelse, al dens Kundskab, al dens Ære, al
dens Ejendom, naar jeg tog Skade paa min Sjæl. Det
har jeg følt, at da jeg greb efter Verden, da mistede
jeg min Gud, og da blev min Tilværelse kun en Skygge,
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der rakle uendelig langt ind i Fremtiden, til den tabte
sig i Gravens Nat, i en evig Døds Hule, hvor den Orm
ikke døer, der er Selvbebrejdelsens gruelige Nag over
et forspildt Liv, og hvor den Ild aldrig slukkes, der
brænder til Svie og Smerte for de fortabte.
Se den Sorg tør nok maale sig med Enkens i Nain,
der fulgte sin enbaarne til Graven.
»Men saa har jeg ogsaa mødt den Herre Jesus paa
min Vej: — — ja I tænke vel, jeg taler i Billeder og
Lignelser; nej det er en ren og ligefrem Tale. Den
Herre, jeg taler om, sidder nok ved Gud Faders al.
mægtige højre Haand; men vis mig det Sted, hvorhen
den Haand ej kan række! Og lovet har Jesus, at være
med sit Folk alle Dage indtil Verdens Ende, ja at være
tilstede, hvorsomhelst nogle, var det endog kun to eller
tre, forsamles i hans Navn. Der har han sin Gang, og
der gjør han sine Underværker, ikke ringere end dem,
han gjorde i sit Kjøds Dage.

— — — — Saaledes kom han mig imøde, den Gang
jeg gik med Sorg over Døden, min Sjæls Fortabelse;
han trøstede mig med Syndernes Forladelse i Kraft af
håns Død paa Korsets Træ og hans Pagt med mig i
min Daab, og gjorde dette Ord om Syndernes Forladelse
saa eftertrykkeligt, klart og kraftigt i mit Hjerte, at
mine Taarer standsede, og jeg fik Mod til at opløfte
mine Øjne til Himlen. Da blev min Sjæl levende i
Troen; da fik den Magt til at tilegne sig i Troen det
vidunderlige: Kjødets Opstandelse og et evigt Liv, saa
jeg blev vis paa, at den Oplivelse, min Sjæl fornam af
hans Ord, ikke var en forbigaaende Stemning, ikke en
flygtig Rørelse, men et evigt Liv, der besejrer Døden i
alle dens Skikkelser. — — — — — — — — — —

»Da begyndte jeg at vidne for Menneskene om
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Døden i Verden og Livet i Vorherre Jesus Christus, og“
det blev mig saligt at bekjende og forkynde og lovsynge
med min Mund, hvad jeg havde troet og erfaret i mit
Hjerte, at salige ere de som sørge ; thi de skullle trøstes«.
«Til Eder, I mine Brødre og Søstre, Sønner og
Døtre af Danmark, vor fælles Moder, kommer jeg nu«
— sluttede Svejstrup — »for at udraabe og højrøstet
prise Livet i Jesus Kristus Vorherre. Hans mageløse
Kjærlighed, der drog ham fra Himlen herned til vor
Jord, og fra Jorden op paa Korsets Træ, har rørt ved
mit Hjerte.
Jeg elsker Menneskene og hader kun
Djævelen og alt hans Væsen og alle hans Gjerninger,
som er Løgn og Død og Mørke. Jeg elsker mest dog
dem, paa hvis Tunge mit Modersmaals søde Joner ligge,,
og særlig føler jeg nu mit Hjerte udvide sig mod Eder,
som bo inden disse Sognes Grænser, hvor min Virke
kreds er bleven mig anvist; og Gud ved med mig, at
det er mit inderlige Ønske at være Eder til Tjeneste
det bedste, jeg formaar.
Paa en yndig Plet har jeg
faaet mit Hjem iblandt Eder; den tykkes mig at ligne
hin yndige By Nain i Galilæa, som fik sit Navn
Yndighed derefter. Men ikke kunde Nains Ynde holde
Døden udenfor dens Porte.
Den trængte derind og
lagde en Ungersvend paa Baare. Har Døden ikke
ogsaa trængt ind her? Jo! Døden har trængt igjennem til alle Mennesker, idet de syndede alle! Vel er
Livet kommen med Sejr over Døden i Kristus Vorherre;
men er dette Liv ogsaa blevet Eders? Dette Spørgsmaal vil jeg snart faa besvaret, efterhaanden som jeg
lærer Eder personligt at kjende; thi Livet i Kristus
kjendes af Bekjendelsen. Men sagtens er det ikke gaaet
Eder bedre, end det er gaaet andetsteds i Kristenheden
i de sidste hundrede Aar, at nemlig Kristendommen,
hvor den ikke vragedes som gammel Overtro, blev gjort
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til en Lov, der stod skrevet i Bøgerne til Efterlevelse,
i Stedet for at være et Julebud med Lys og Kraft og
Fred og Glæde for Hjerterne.
»Og er det saa, da er det sørgeligt; thi saa hersker
Døden, eftersom Loven ikke kan levendegjøre, og Døden
er det sørgeligste af alt, aandelig Død endnu sørgeligere
end den legemlige. O kommer, lad os hjælpes ad og

Rødding Højskole.

bære Døden ud; saa møder os nok Livet! Saa skete
det i Nain: de bare den døde, ud; de førte den levende
ind. Det skal ogsaa lykkes her, saavist som Vorherre
Jesus endnu vandrer i vore Egne med Livsordet i sin
Mund og vil stadfæste i de nye Tider, hvad han for-
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dum har sagt: Salige ere de, som sørge; thi de skulle
trøstes.
»Saa vil jeg da ønske, at ret mange af Eder maa
være sørgende, for at de kunne erfare, hvor saligt det
er at blive trøstet! Ja gid den Sorg, som er over Syn
den og Syndens Sold, maa blive ret udbredt i Rødding
og Skrave Sogne, paa det Herren kan faa Indpas med
sit Ord, der trøster over Synden med Forladelsen og
over Døden med Livet!«
Søndag efter Søndag fyldtes Kirkerne i Rødding
og Skrave, og det ikke blot af selve Sognebeboerne,
men ogsaa fra Nabosognene strømmede Folk til. Svej
strup havde en særegen Gave til at faa Folk med, og
selv en ældre Vækkelse i pietistisk Retning der paa
Stedet formaaede han saa smukt at faa draget med ind
under sit friere og lysere Livssyn. Menighedssangen
lød fuldtonende med Svejstrups egen kraftige, smukke
Stemme i Spidsen, saadan som han i Almindelighed gik
op og ned ad Kirkegulvet og ledede Sangen. De gamle,
stive, kjedelige Salmer i »evangelisk—kristelig Salme
bog« bleve ombyttede med Salmerne i »Roskilde Convents Salmebog», en Forandring som forresten voldte
Svejstrup adskilligt Besvær. Folk vilde nemlig nødig af
med deres smukt indbundne og med Sølvspænder for
synede Salmebøger, og Svejstrup maatte selv drage fra
Hus til Hus i sine Sogne for at tale de nye Salmers
Sag, men det lykkedes ham at overvinde Betænkelig
hederne. I det hele skete der i Løbet af kort Tid en
saadan Omvæltning i Forholdene i Rødding og Skrave,
at den, der havde været borte i nogle Aar, ved sin
Hjemkomst ikke kunde gjenkjende dem. »Det er forbausende at se« — skriver daværende Skolelærer
i Rangstrup, nuværende Frimenighedspræst L. B.
Poulsen i Bovlund i sine Breve til N. Lindbergs «Dansk
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Kirketidende« 1863—64*) — »hvorledes i kirkelig
Henseende alt i et Par Aar har forandret sig i Rød
ding. Før kom der kun til daglig Brug en halv Snes
Stykker i Kirken — nu derimod fyldes Kirken hver
Søndag, saa tit mange maa staa paa Gulvet; evangelisk
kristelig Salmebog er bleven ombyttet med Roskilde
Con ven ts, og Sangen lyder saa dejligt, som man næsten
aldrig hører det i en Landsbykirke herovre. De fleste
gammeldags kristelige Familier fra Nabosognene have
enten løst Sognebaand til Svejstrup eller benytte ham
uden videre som deres Præst, og det er glædeligt at
se, hvorledes Folk, hvis aandelige Udvikling var begyndt
at gaa i Staa, fordi de ikke kunde forstaa det ny, som
gærer og vil frem allevegne, hvorledes de leve op paany
og takke Vorherre for, at han lod Lyset skinne for
dem, saa deres Liv blev rigere og glædeligere, alt som
de mere og mere lærte deres Gud og sig selv at kjende«.
Dog ikke alene som Prædikant, men ved hele sin
Gjerning vandt Svejstrup i Rødding ligesom tidligere i
Nørup Befolkningens Hjerter.
Han færdedes flittigt i
sine Sogne og var en velset Gjæst overalt. En sjælden
Evne havde han til at tale med alle baade høje og
lave, og han spildte ikke Tiden med unyttig Tale, men
den, der havde talt med ham, gik altid beriget og glad
bort. Det var i det hele hans Lyst at være paa Færde.
Stillesidden og Gransken laa ikke for hans Natur. Ved
Sygesengene var han en kjærkommen Gjæst. »Jeg var
en enkelt Gang« — skriver Pastor Appel i en Levneds
tegning af Svejstrup**) — »med ham ved en Sygeseng,
der efter alt at dømme snart maatte blive et Dødsleje,
og jeg mindes endnu de bløde Vuggetoner, hvormed
*) Ifr. H, Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles
Historie« Pag- 132.
*♦) »Højskolebladet« 1893, Nr. 40—42.
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Svejstrup ligesom lullede Gudsbarnet ind til i Fred at
lægge sig til Hvile i den himmelske Faders Arme og
lukke sine Øjne for i hans Time at slumre ind i Jesu
Navn«.
Ved større festlige Lejligheder som Bryllupper,
Barnedaab o. s. v. blev Svejstrup med Familie ofte
indbuden, og han mødte i Reglen og forstod ved Tale
og Sang at lede Stemningen hen i en god kristelig og
fædrelandsk Aand, saa disse Sammenkomster, der paa
Landet ellers ofte kunne udarte til blotte Spise- og
Drikkegilder, ved Svejstrups Nærværelse fik Præget af
en Slags smaa Folkefester.
Naturligvis kunde Svejstrup dog langtfra være alle
tilpas. Hans Maade at tage Tingene paa var en ganske
anden end den, man fra gammel Tid var vant til, og
han stødte ofte an, og hans Optræden baade ved den
ene og den anden Lejlighed gav Anledning til megen
ondskabsfuld Sladder, navnlig i Begyndelsen. En lille
Begivenhed, som jeg kan huske fra min Barndom,
turde i den Henseende være betegnende. Der var et
Fattiglem ved Navn »Kresten«, der efter sin vraltende
Gang med en Krykke sædvanlig kaldtes «Rokkel-Kresten»
eller blot »æ Rokkel«. Saa hændte det sig en Gang,
at Kresten blev ret snavs, og Folk sagde til ham: «Du
skulde dog se at faa fat i »æ Præst» Kresten! Thi
det ser jo ud til, at Du ikke kommer til at gjøre det
ret længe«. Dette fandt Kresten, at der var Ræson i,
og Svejstrup blev hentet. Men før han vilde berette
Kresten, vilde han forhøre sig lidt om dennes aandelige
Tilstand og spurgte ham blandt andet, hvorfor han
ønskede at komme til Alters.
»For det, at det er en
Skik og en Brug», svarede Kresten. Dette Svar var
Svejstrup imidlertid ikke tilfreds med, og Kresten kom
ikke til Alters. Men hvor denne Historie vakte Opsigt!
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Sligt havde man dog aldrig hørt Mage til. «Det
skulde blot have været gamle Hempel*) — sagde man »saa skulde «æ Rokkel» nok være kommen til Alters«.
Men hændte det end saaledes af og til, at Svejstrup
vakte Folks Vrede, fordi han ikke saadan uden videre
vilde anerkjende deres gamle sløve Vaner, som god
Kristendom, saa havde alle alligevel den dybeste Re
spekt for ham, og den der i et eller andet trangt Øje
blik var kommen i personlige Forhold til ham, skulde
nok faa Kjærlighed til ham. Endnu den Dag i Dag
nævnes Svejstrups Navn af alle i Rødding og Skrave
Sogne med Agtelse og hans senere Skjæbne er bleven
fulgt med Deltagelse.
Paa den opvoksende Ungdom fik Svejstrup en stor
Indflydelse gjennem sin Konfirmandundervisning. »Hans
Børn«, som han kaldte sine Konfirmander, elskede ham,
og at »gaa til Præst« var dagligt Gilde. Allerede fra
Skolen havde Børnene i Reglen et godt Øje til ham.
Naar Svejstrup kom forbi en af Skolerne i sit Pastorat,
saa han gjerne indenfor og ha*vde altid et kjærligt og
godt Ord at sige til Børnene og Læreren, og Skole
prøverne vare en sand Højtid*). Men ved Konfirmand
undervisningen fik Kjærligheden ny Næring. Det gik
ikke stift til med Udenadslæren og Opramsning, men
med Fortælling og Sang, hvilket vel stundom forargede
de gamle i Hjemmet, men glædede Børnene. Svejstrup
havde en ualmindelig Evne til at fortælle smukt og
levende, og de bibelske Fortællinger, som Børnene jo
ellers godt kjendte fra Skolen, kom til at staa i et helt
nyt Lys for dem ved hans livlige Fremstilling. Sam*) Svejstrups Formand i Rødding.
**) F.t lille Træk fra et af Svejstrups Skolebesøg, som er
meddelt af en af hans gamle Konfirmander i »Højskolebladet«
1893, Nr. 32, og som i det hele er betegnende for Svejstrups
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talerne afløstes jævnlig af Sang, og Svejstrup lærte
Børnene Melodier til de bibelske Sange. Selv elskede
han Sang, og det var ham en Glæde, naar der blandt
hans Konfirmander fandtes Børn med Stemme, saa de
rigtig kunde synge med. Det er med straalende Ansigt,
man hører Svejstrups gamle Konfirmander fortælle om
de uforglemmelige Timer, de have oplevet sammen med
ham i Konfirmandstuen i Rødding Præstegaard.
En stor Del af den Indflydelse, Svejstrup fik paa
Befolkningen i Rødding-Egnen, øvede han imidlertid
gjennem den derværende Højskole. Som god »Grundt
vigianer« var Svejstrup en Ven af Højskoletanken, og
han søgte derfor straks at komme i Forbindelse med
denne Anstalt, den første i sit Slags i Norden. Og
medens den gamle Præst i Rødding altid havde været
en Modstander af Højskolen og derfor havde modarbej
det den i sin Kreds, raadet Folk fra at sende deres
Sønner derhen og fra i det hele taget at have noget
med den at gjøre, saa søgte Svejstrup netop at faa Folk
i Forbindelse med den, og medens Højskolen hidtil
havde indskrænket sig til sin Gjerning med de unge
Karle, som besøgte den, og været uden Indflydelse paa
Befolkningen udenom, saa blev den fra nu af ved Svej-

Maade at tage Folk paa, kan jeg ikke undlade at anføre: »Det
skete en Gang i vor Skole« — fortæller Meddelerinden — »at
vor gamle Lærer havde været noget haard mod et Par Drenge.
Forældrene mente, han havde gjort dem Uret, og klagede til
Præsten derover. Saa en Dag kommer Pastor Svejstrup ind i
Skolen .... og holdt en Tale over Ordsproget: »Et godt Ord
finder altid et godt Sted«, og endnu efter saa mange Aars
Forløb kan jeg næsten mindes Ord til andet, hvad han
sagde. Vor gamle Lærer blev saa bevæget, Taarerne listede
sig ned ad Kinderne, og han trykkede hjertelig Pastor Svejstrup
i Haanden til Afskedc.
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strups Indflydelse til et Samlingsted for det fremspirende
Aandsliv i Egnen. Det var derfor med god Grund, at
Svejstrup, saa snart Lejlighed bødes, blev valgt ind
som Medlem af Bestyrelsen for Rødding Højskole.
Da Svejstrup kom til Rødding, var Sofus Høgsbro
endnu Skolens Forstander. Men mellem denne og Svej
strup kom der ikke noget Samarbejde i Stand, da de
ikke vare ganske enige i deres Syn paa Højskolens
Gjerning. I et Brev*) til Professor Flor skriver Høgs
bro: »Svejstrup er en sjælden begavet Landsbypræst,
der kan gjøre Skolen megen Nytte, men vil bidrage sit
til, at den kommer en Streg mere i idealistisk Retning
end jeg ønsker«. Derimod fandt Svejstrup i Skolens
Andenlærer, Gand. J. L. Knudsen, senere Præst i Lejr
skov ved Kolding, en Mand, med hvem han kunde ar
bejde sammen i inderlig Forstaaelse, og disse to be
gyndte snart i Forening at holde Onsdagsmøder i Knudsens Hjem hvor de samlede Folk fra Omegnen og holdt
opbyggelige Taler for dem eller fortalte Kirkehistorie.
I Efteraaret 1862 fratraadte Høgsbro Forstander
posten for Rødding Højskole og har senere levet ude
lukkende for sin politiske Virksomhed. Samtidig fra
flyttede J. L. Knudsen sin Stilling ved Skolen for efter
Løfte at drage over at hjælpe Kold paa Fyen. Til
Forstander udnævntes nu cand. theol. L. Schrøder, som
havde vikarieret for Høgsbro under dennes Fraværelse
i Rigsdagen i Vinteren 1861—62, og til Andenlærer i
Knudsens Sted udnævntes Schrøders Ven, cand. theol.
Nutzhorn. Der kom altsaa en hel ny Lærerbesætning
til Rødding, saa meget mere som en tredie Lærer, cand.

*) H. Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Hi
storie«, S. 112,
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pharm. Viinsted (nu Apotheker i Horsens) lidt senere
blev afløst af Dyrlæge Rasmus Fenger, en Søn af Præ
sten P. A. Fenger ved Frelserens Kirke paa Christians
havn. I disse tre nye Lærere fandt Svejstrup Mænd,
med hvem han fuldtud kunde samstemme og samarbejde,
og fra nu af tog det ordentlig Fart med offentlige Møder
paa Højskolen for Omegnens Folk. Svejstrup eg Sko
lens Lærere delte Arbejdet imellem sig, men Svejstrup
var dog nok Hovedmanden. Hver Uge i Vintertiden
blev der holdt et Aftenmøde, og i den ene Uge fortalte
Svejstrup Bibelhistorie og i den anden Uge blev der
skiftevis af Lærerne, navnlig Schrøder og Nutzhorn,
enkelte Gange af en anden, holdt folkelige Foredrag
eller fortalt noget. Tale og Sang gik iøvrigt Haand i
Haand. Ved de bibelhistoriske Møder brugtes Bojsens
lille bibel- og kirkehistoriske Salmebog, og ved de folke
lige Møder, eller »Dansk Samfunds« Møderne, som de
gjerne kaldtes, brugtes sammes folkelige Sangbog. Begge
disse Sangsamlinger bleve solgte paa Skolen og spred
tes saaledes omkring i Befolkningen, og Sangene og
Tonerne, som lærtes ved Møderne, gjenløde i Hjemmene,
hvor de oplivede Stemningen og forkortede Tiden paa
en god Maade og udryddede mange Ting af daarligere
Slags.
Tilstrømningen til Møderne blev stedse større, og
det var ikke ualmindeligt, at der trods de for manges
Vedkommende lange Afstande og daarlige Veje kunde
samles 3 å 400 Mennesker, Mænd og Kvinder, unge
og gamle, hvorfor man saa sig nødsaget til at lade den
ny Gymnastiksal, som Skolen lod opføre i Forsommeren
1863, indrette saaledes, at den ogsaa kunde bruges til
Forsamlingssal, da ingen andre af Skolens Lokaler
formaaede at rumme saa mange Mennesker.
Om Sommeren, naar Landboerne ikke om Søgne-
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dagene havde Tid til at samles, holdtes der jævnlig
Smaamøder i Præstens Skov Søndag Eftermiddag.
Foruden de mere faste Møder paa Højskolen blev
der i Aaret 1863 paa Foranledning af Svejstrup og Høj
skolelærerne afholdt to større Møder i Rødding, som
fortjene at mindes. Det ene var en Folkefest, der
holdtes d. 5te Juni i den til Præstegaarden hørende
Skov, hvor man forøvrigt allerede Aaret i Forvejen
havde holdt Folkefest — den første af den Slags dér i
Egnen. Mindst 1200 Mennesker baade fra Sønder- og
Nørrejylland havde givet Møde til Festen, der holdtes i
Forbindelse med Generalforsamling og Bestyrelsesmøde
i Højskoleforeningen. Festens Løsen havde Nutzhorn
givet i den af en bekjendt nordslesvigsk Malermester,
Hinlze, prentede Indskrift paa Æresporten:

»Frihed er bedre end meget Guld,
Om saa al Verden deraf var fuld«.
Taler og Sang gik Slag i Slag, og alle Ordførerne
vare enige om at prise den danske Folkefrihed, hvis
Fødselsdag det var, men som disse Egne endnu ikke
vare bievne delagtiggjorte i.
Det fremhævedes som
Maalet, hvortil der skulde arbejdes hen, at Sønderjyl
land saa snart som muligt maatte blive delagtig i den
danske Grundlovs Goder.
Blandt de tilstedeværende taltes Mænd som Profes
sor Flor, Pastor Frederik Helweg (tidligere Forstander
for Rødding Højskole, den Gang Præst i Haderslev, nu
Stiftsprovst over Lolland-Falster), som henrev den ganske
Forsamling ved en Tale om Polen, Lægprædikanten
Peder Larsen (Dons), Sigfred Christian Ley, og mange
flere med ansete Navne, og denne Grundlovsfest uden
Grundlov blev i det hele taget i høj Grad vellykket ikke
II. Kau: Præsten Hans Svejstrup.
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mindst ved det storartede Arrangement paa Festpladsen
med Guirlander, kulørte Lamper o. s. v.*)
Den 27de Oktober 1863 blev der holdt et stort
kirkeligt Møde paa Rødding Højskole efter Indbydelse
af Svejstrup, ved hvilken Lejlighed den ny Forsamlings
sal for første Gang blev tagen i Brug. Hensigten med
Mødet var, at det skulde hjælpe til at oparbejde Stem
ningen for en større kirkelig Frihed og bringe Lys over
dette Spørgsmaal, som var bleven særlig brændende
efter et Møde, der for en halvanden Maanedstid siden
var bleven afholdt i Kjøbenhavn, og hvor Grundtvig
indtrængende havde lagt sine Venner paa Sinde at virke
for Menighedernes og Præsternes Frigjørelse som en
uundgaaelig Betingelse for, at Menigheden kunde vokse
med Liv og Kraft. En »Forening for Frihed i Folke
kirken«, som kort efter var bleven dannet, og hvis Be
styrelse bestod af Præsten Gunni Busck i Brøndbyvester,
Hofjægermester Carlsen til Gammel-Kjøgegaard, Folkethingsmand Sofus Høgsbro samt Præsterne Køster i
Kjøbenhavn og P. Rørdam i Lyngby, havde udstedt en
Opfordring til Venner rundt i Landet om at virke for
Sagen, og et af de første Udslag af denne Opfordring
var Mødet i Rødding, der blev et Forbillede for mange
Møder af lignende Art.
Forhandlingerne indlededes af Svejstrup, der gav
en kort Meddelelse om, hvad der havde tildraget sig
paa Mødet i Kjøbenhavn i Septemberdagene, og udtalte
Ønsket om, at de tilstedeværende nu vilde udtale sig
om den kirkelige Frihedssag. »Man har tungt ved at
gaa ind^ derpaa« — ytrede Svejstrup — »men jeg tror,
det er den, Gud vil have frem i vore Dage. Danske
Folk komme langsomt, men sikkert. Vi ville ingen
*) En Festberetning er meddelt hos Rosendal: »Nogle Bi
drag til Rødding Højskoles Historie«, S. 132—34.
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Omvæltning, men en lempelig Udvikling af det bestaaende, saaledes som det tjener Menigheden bedst«.
Svejstrup støttedes af Præsterne Hagen fra Steppinge, Boesen fra Agerskov, Hansen fra Vejen, For
stander Schrøder, Peder Larsen (Dons), Gaardejer N. J.
Termansen fra Gammelby, Skolelærer L. B. Poulsen
fra Rangstrup, som ved denne Lejlighed for første Gang
traadte offentlig frem, og mange flere, der alle hver paa
sin Maade gav sit Bidrag til Forstaaelse af Sagen og
opmuntrede til Arbejde for kirkelig Frihed. En enkelt
Røst advarede mod at forhaste sig. Svejstrup sluttede
Mødet med at bringe en Tak til dem, der havde talt
og dem, der havde hørt til, men først og fremmest til
Gud, som havde givet sin Velsignelse til, at der ogsaa
her var lagt en god Sæd, som vel i sin Tid vilde bære
Frugt*).
Godt og vel en fjorten Dages Tid efter dette Møde
døde Kong Frederik d. 7de paa Lyksborg Slot (15de
November 1863). Dødsbudskabet fyldte det danske Folks
Hjerter med Sorg, baade fordi han var ualmindelig
elsket af sine Undersåtter, der skyldte ham en fri For
fatnings Goder, men ogsaa fordi man havde Fornem
melsen af, at der efter dette Dødsfald vilde oprinde
tunge Tider for vort lille Land. Et af de mest gribende
Møder, som blev holdt paa Rødding Højskole i disse
Aar under Svejstrups Medvirken, var dette, da man ved
et af de ugentlige »Dansk Samfunds« Møder tillige
holdt Sørgefest over den afdøde Konge. Salen var be
klædt med Kristtjørn og oplyst, og i en Niche i Bag
grunden stod en floromvunden hvid Piedestal, der bar
en Buste af Kongen med Sørgeflor om Skuldrene. Der
indfandt sig en talrig Forsamling fra Fjern og Nær,
og Mødet begyndte med Sangen: »Det isned om Dan*) Beretning om Mødet samme Sted S. 134 flg.

5*

68

mark, men Gud var os god«. Schrøder og Nutzhorn
holdt stemningsrige Taler. Den første drog en Sam
menligning mellem Frode Fredegods og Frederik d. 7des
Dage, og Nutzhorn, der tillige havde skrevet en smuk
Sang til Festen, fremdrog blandt andet Minder fra
Folkefrihedens første Dage. Læge Bay fra Brørup
glædede Forsamlingen med den Underretning, at den
nye Konge havde underskrevet den ny Fælles-Grundlov
for Danmark-Slesvig, hvilket endnu ikke var rygtedes
til Rødding, og Svejstrup udtalte i dybtfølte Ord sin
gode Forhaabning til denne ny Konge, som herefter
skulde styre Danmarks Rige. Endelig fremsagde N. J.
Termansen under Forsamlingens spændte Lytten Grundt
vigs Sang: »Fædreneland ved den bølgende Strand«,
som var skrevet i 1848 under lignende alvorsfulde Tider
som de nærværende, men som hidtil kun var lidet
kjendt, og denne Fremsigelse gav Anledning til, at
Nutzhorn satte Melodi til Sangen, og den blev herefter
en yndet Folkesang hele Landet over*).
Det var med bange Anelser, man saa Fremtiden i
Møde. Ved Nytaarstid 1864 rykkede den danske Hær
frem gjennem Slesvig for at besætte Dannevirke, som
paany truedes af Tydskerne. At Svejstrup med sit varme
danske Hjerte fulgte Begivenhedernes Gang med Spæn
ding, er en Selvfølge. Han foretog selv — ledsaget
blandt andre af Peder Larsen Dons — i Begyndelsen
af Aaret 1864 en Rejse til Dannevirke, under hvilken
han paa 2den Søndag efter Helligtrekonger prædikede
for de danske Tropper i Gottorp Slotskirke. Det var et
stort og helligt Hverv, Soldaterne havde faaet, at kæmpe
for Fædrelandet, Hjemmet her paa Jorden, udtalte Svej
strup, men de maatte ikke glemme det himmelske Fædre
land, Hjemmet heroventil, og Kampen for at naa dette.
*) Festberetning samme Sted S. 137—39.
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Prædikenen er iøvrigt meddelt i Svejstrups lille Søndags
bog. Hvad Svejstrup paa denne Rejse saa og hørte,
styrkede hans Haab og hans Mod, og han trøstede ved
Hjemkomsten sine Sognefolk med, at Dannevirke var
uindtagelig. Og denne Mening var han jo ikke ene om,
men den deltes vel af hele det danske Folk. Ikke desto
mindre viste det sig, at Troen paa Dannevirkes Uind
tagelighed var en Illusion. Natten mellem 5te og 6te
Februar 1864 fandt de danske Tropper, som laa ved
Dannevirke, sig foranledigede til at forlade Stillingen
og trække sig tilbage dels til Dybbøl og dels til Nørre
jylland. Fjenden fulgte efter, og fra nu af indtraf det
ene Ulykkesbudskab efter det andet: Dybbøls Fald,
Overgangen til Als, og endelig den ydmygende Fred af
30te Oktober 1864, som udleverede ogsaa det danske
Sønderjylland til de to fjendtlige Stormagter. Hvad Svej
strup har lidt under alt dette, kan vel den, som med
Kjærlighed til Land og Folk selv har gjennemlevet disse
Tider, bedst danne sig et Begreb om.
Medens næsten alle dansksindede Embedsmænd
længere sydpaa vare bievne afskedigede af Erobrerne
allerede, inden Krigen var sluttet, saa fik Embedsmændene i det nordlige Slesvig foreløbig Lov til at sidde
uantastede imod en Lydighedserklæring til de nye Magt
havere. Svejstrup blev allsaa indtil videre paa sin Post
i Rødding og fortsatte sin velsignelsesrige Gjerning.
Ganske vist maatte der vises Forsigtighed paa mange
Maader, og det gik ikke af uden adskillige Knubs og
Spark fra Myndighedernes Side. Men i Kirken og
Skolen, hvor Forholdene i flere Aar i alt væsentligt
forbleve uforandrede, og ved Husbesøg baade hos syge
og sunde vedblev Svejstrup med nogenlunde Frihed og
saa under det ny Regimente at færdes paa sin vante,
milde og frejdige Maade som den kjærkomne Præst, til
hvis Ord og Sang alle gjerne lyttede, og som bragte
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Trøst og Opmuntring baade til unge og gamle, hvilket
under de forhaandenværende trange Tider nok kunde
behøves.
Rødding Højskole indstillede derimod sin Virksom
hed efter Fredslutningen. Man mente nemlig, at det
vilde blive umuligt at fortsætte under det ny Regimente.
Forstander Schrøder brød derfor efter Samraad med
Skolens Venner og navnlig efter Professor Flors Raad
op fra Rødding med sine to Medlærere Nutzhorn og
Fenger og flyttede over den nye Grændse til Askov for
at fortsætte Gjerningen dér, indtil den Tid oprandt,
som man den Gang fuldtud haabede, snart vilde oprinde,
at man kunde flytte tilbage til Rødding igjen.
Men hvad Schrøder og hans Medlærere havde op
givet, blev i nogen Maade gjennemført af en anden
Mand, Cornelius Appel, hvem vi, før vi gaa videre,
skulle omtale noget nærmere, da han i de kommende
Aar fik stor Betydning for Svejstrup og det Liv, han
havde vakt i Rødding-Egnen*).
Cornelius Appel blev født d. 13de Maj 1821 i Aabøl,
Tirslund Sogn i Nordslesvig. Forældrene vare fattige
Skolelærerfolk med en talrig Børneflok, og Appel maatte
derfor tidlig ud at tjene. Sin Børnelærdom fik han i
Faderens Skole, der hørte til de bedste paa den Tid,
og da han var særdeles vel begavet, blev det bestemt,
at han skulde være Lærer, om der ellers kunde blive
Raad til at faa ham paa et Seminarium. Dette kom
han da i Aaret 1839, og efter 2 Aars Læsning blev
han dimitteret fra Lyngby Seminarium ved Grenaa med
Udmærkelse. Nu fik han en foreløbig Plads i Ribe
som Kateketens Medhjælper ved Borgerskolen, men Op
holdet her huede ham ikke, og allerede i Foraa ret 1842
Biografier af Appel findes baade i Schrøders og Helwegs:
>Om Appels Ordination«, S. 14—16 (Selvbiografi), og i H. Ro
sendal; »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie«, S. 142 flg.

71
kom han som Distriktsskolelærer til Lourup i Døstrup
Sogn, hvor han i sin Formands Datter fandt den Kvinde,
som gjennem mange Aar skulde blive hans trofaste Livs
ledsagerinde.
Fra 1834—47 havde han Ansættelse ved
Degneskolen i Løjt ved Aabenraa og blev derpaa Distrikts
lærer i Borsbøl, Ballum Sogn ude ved Vesterhavet, efter
at han i sit Barndomshjem havde holdt Bryllup med
sin Fæstemø. I Ballum Sogn oplevede Appel de 3 be
vægede Krigsaar 1848—50, og fra nu af tog det for
Alvor Fart med hans Udvikling baade i folkelig og kriste
lig Retning. Det religiøse Liv var vel vakt hos harp
allerede fra Seminarietiden, men her fik det sit bestemte
Præg dels under Læsning af Grundtvigs Skrifter og
dels ved Omgang med Folk af den grundtvigske Ret
ning. »Der foregik en indre Omdannelse af hele hans
Opfattelse og Betragtning paa det aandelige Livs Omraade, og Grundtvigs Opfattelse og Brug af det levende
Ord baade i Almindelighed og i særlig kirkelig Forstand
greb ham med Styrke og Inderlighed«.
I Foraaret 1851 blev Appel kaldet til Elementårlærer ved Borgerskolen i Tønder, og her kom han til
at tilbringe 13 rige Aar. Skolesproget, som i denne
dansktalende By hidtil havde været tydsk, skulde nu
afløses med Dansk, og at hjælpe til hermed var for
Appel en tiltrækkende Virksomhed. Men det blev især
rige Aar for Udviklingen af hans indre Liv. Han stu
derede med Flid Søren Kierkegaards Skrifter og blev
saa betaget deraf, at han kom i stor Vaande i sit For
hold til det grundtvigske Livssyn. Men han gik ud
af denne aandelige Krise beriget paa mange Maader og
sluttede sig nu saa helt og fuldt til den kirkelige An
skuelse som maaske ingensinde før. I Tønder fik Appel
tillige Ansættelse som Skrivelærer ved Seminariet,
og han fik en større Indflydelse paa denne Anstalt, end
man kunde have ventet efter den beskedne Stilling, han
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indtog ved den. Men det var heller ikke særlig gjennem
Undervisningen, men derved at han samlede de unge
omkring sig i sit Hus, at han fik saa stor Indflydelse.
Han havde selv flere Seminarister i Kost og Logi. Fra
Tønder modtog Sønderjylland derfor en hel Del Lærere
med grundtvigsk Paavirkning.
Ved Siden af sin Lærervirksomhed tog Appel virk
som Del i det politiske Liv baade med Mund og Pen.
Han var saaledes en virksom Deltager, ja én af Hoved
anførerne i det folkelige og politiske Røre, som fik Navn
af »Klosterpolitik«, fordi det første Møde om Sagen af
holdtes i Lygumkloster (1860), og som vilde føre Kampen
for Danskheden frem under Frihedens Fane i Modsæt
ning til den danske Regjerings Fremfærd i Angel.
Denne Sag skaffede iøvrigt Appel og hans Venner mange
Modstandere.
Efter at Appel under Krigen 1864 var bleven af
skediget fra sit Embede i Tønder, fik han i Januar
Maaned 1865 Lov til at flytte ind paa Rødding Højskolegaard, der stod tom, og han havde nok Mod paa at
prøve at optage en Højskolegjerning dér under det nye
Regimente.
Allerede i Maj Maaned 1865 begyndte han paa en
3 Maaneders Pigeskole. Den havde det første Aar kun
6 Elever, men naaede senere et langt betydeligere Antal.
Tillige oprettede han i 1865 en fri Børneskole, som
ligeledes vandt god Tilslutning. Alt dette saa den
danske Befolkning paa med Glæde, og for at knytte
Appel fastere til Stedet, overdrog Højskolens Bestyrelse
ham i Januar 1867 indtil videre »med Hensyn til Rød
ding Højskoles Ejendom den samme udøvende Myndig
hed, som siden 12te Juni 1856 har været overdraget
dens Forstandere«, hvorfor han skulde have fri Bolig
og Brug af Haven, og i April samme Aar overtog han
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tilmed Ledelsen af Agerbruget, der hidtil havde været
i en Forvalters Haand.*)
Appel blev snart en god Ven af Svejstrup, hvis
Virksomhed der var gaaet Ry 'af helt ned til Tønder,
og hvem Appel vel havde truffet sammen med et Par
Gange i tidligere Tid, men som han nu under et nært
Naboskab i høj Grad lærte at skatte. Og Svejstrup
blev paa sin Side en trofast Støtte for Appel i hans
Gjerning, for saa vidt det under de forandrede Forhold
kunde lade sig gjøre. Thi Svejstrup maatte jo vel
mindes, at han ikke længer sejlede under det danske
Løvemærke, men under den preussiske Ørneklo. Al
ligevel var det mærkeligt, saa frit man kunde føre
Ordet baade om kirkelige og folkelige Emner ogsaa i
de første Aar under det ny Regimente. De ugentlige
Møder paa Højskolen bleve saaledes uforstyrret fortsatte
ogsaa efter 1864, og Svejstrup og Appel delte her trolig
Arbejdet med hinanden. Det var egentlig først efter
den fransk—tyske Krig 1870, at Stillingen i den Hen
seende forandredes.
I Efteraaret (2. Oktober) 1865 indtraf der for Svej
strup en Familiebegivenhed, som vi ikke kunne und
lade at nævne, nemlig hans og hans Hustrus Sølv
bryllup. Men det blev ikke alene en Familiebegivenhed,
det blev en hel Sognefest, og del viste sig ret ved
denne Lejlighed, i hvor høj Grad Svejstrup i de faa
Aar, han havde virket i Rødding, havde formaaet at
vinde sine Menigheders Kjærlighed. Forud for Fest
dagen var der bleven sendt Sølvbrudeparret en smuk,
ny Kaleschevogn, som de første Gang kjørte i ved
Kirkefærden paa Højtidsdagen, og som var kjøbt for
en i begge Sogne indsamlet Pengesum. Paa Sølv-

*) H. Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Hi
storie«. Side 146—47.
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bryllupsdagen blev der holdt Gudstjeneste og Altergang
i Rødding Kirke af Provst Biædel fra Nustrup, Svej
strups gode Ven fra Nørup-Tiden. da Biædel havde været
Præst i Brande. Kirken, der var smukt pyntet, var
overfyldt med Mennesker, og Svejstrup og Hustru vare
til Alters sammen med mange flere Nadvergjæster.
Efter Gudstjenestens Slutning talte Svejstrup selv nogle
Ord oppe fra Alteret. Han var fuld af Glæde og Tak
for al den Kjærlighed, der omringede ham allevegne.
Mange kunne endnu mindes det lysende Aasyn, hvormed
Svejstrup priste sin Gud, som havde kronet hans Dage
med Miskundhed, salvet hans Hoved og fyldt hans
Bæger. Bagefter holdtes der saa et lille muntert og
kjærligt Bryllupsgilde hjemme i Præstegaarden, hvortil
den nærmeste Familie og enkelte gode Venner vare indbudne.*)
Medens de preussiske Myndigheder altsaa lod
Appels Skolegjerning og Appels og Svejstrups kristelige
og folkelige Opbyggelses- og Oplysningsarbejde gjennem
de offentlige Møder paa Højskolen passere, skjønt de
naturligvis ingenlunde saa derpaa med milde Ojue, saa
gjorde de derimod i Slutningen af 1866 et Anfald paa
selve Rødding Højskoleforening, i hvilken Svejstrup,
som ovenfor omtalt, var Bestyrelsesmedlem. I Oktober
Maaned 1866 blev der i Anledning af, at en af Høj
skolens »Tillidsmænd«, Godsejer Knud L. Knudsen paa
Trøjborg, var afgaaet ved Døden, afholdt Generalfor
samling for at træffe Forberedelser til Udnævnelsen af
en ny »Tillidsmand« i Knudsens Sted. Men denne
Generalforsamling gav Anledning til, at Herredsfoged
v. Rosen i Rødding blev opmærksom paa Højskole
foreningens Tilværelse, og nu helmede han ikke, før

*) Ifr. C. Appels Levnetsskildring af Svejstrup i »Højskolebladet« 1893, Nr. 40-42.
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han havde faaet Foreningen opløst. I en Fart skaffede
han sig Oplysninger om Foreningens Virksomhed, dens
Love o. s. v., foretog de nødvendige Anmeldelser paa
højere Steder, og under 31. December 1866 modtog
Svejstrup »som det i Rødding bosatte Medlem af Be
styrelsen« en Skrivelse, hvori meddeltes, at Overpræ
sidiet for Slesvig—Holsten med den slesvigske Regjering
havde erklæret sig enig i, at der blev forbudt Rødding
Højskoleforening enhver Virksomhed, der ikke udeluk
kende angik den i Anledning af Foreningens Opløs
ning nødvendige Ordning af de økonomiske Forhold.
Samtidig paalagdes det Svejstrup at sørge for, at denne
Skrivelses Indhold nøje blev efterkommet samt at under
rette Herredsfogden om hvert Skridt, som Bestyrelsen
agtede at foretage i Heenseende til den endelige Re
gulering af de økonomiske Forhold. Blev Skrivelsens
Indhold ikke paa det nøjeste overholdt, saa Herreds
fogden sig »nødsaget til straks at skride ind.«
Efter Modtagelsen af denne Skrivelse frasagde
Svejstrup sig øjeblikkelig sit Hverv som Bestyrelses
medlem, idet han mente, at han under de nærværende
Omstændigheder ikke kunde forene denne Post med
sin Stilling som preussisk Embedsmand.
Som Bestyrelsesmedlem i Svejstrups Sted blev So
fus Høgsbro valgt, og under 26. April 1867 kunde
Appel meddele Herredsfogden, at Højskoleforeningen
agtede at sammenkalde en Generalforsamling til den
12. Juni, hvor der skulde tages Bestemmelse om at
meddele Bestyrelsen eller enkelte af dens Medlemmer
Fuldmagt til at realisere Foreningens Ejendele. Ved
Generalforsamlingen, der overværedes af Herredsfogden
som Politimester, gaves der da Bestyrelsen uindskrænket
Magt til at realisere alle Højskoleforeningens Ejendele
baade løst og fast med den Tilføjelse, at «Selskabet ved
Generalforsamlingen herved i Forvejen godkjender et-
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hvert Skridt, som bemeldte Herrer (Bestyrelsesmedlem
merne) maatte gjøre eller undlade.« Appel, der, som
ovenfor omtalt, havde overtaget Ledelsen af Gaardens
Landbrug i April 1867, vedblev med at være dens Be
styrer til sin Afrejse fra Rødding i 1889, hvorefter
Høj sko lega arden paa Værgernes Vegne af Sofus Høgs
bro blev solgt til Rødding Frimenighed.*)
I Løbet af Vinteren 1867, efterat Sønderjylland var
bleven endelig indlemmet i Preussen, kom Kravet om
Edsaflæggelse til alle Embeds- og Bestillingsmænd i
Hertugdømmerne. Det kostede Svejstrup en haard
Kamp, inden han kom til Hvile med Hensyn til, hvad
han skulde gjøre. Saare nødigt vilde han og hans
trofaste Hustru forlade det Sted, som de havde faaet
saa kjært, og hvor han havde fundet saa rig en Virk
somhed, og det stod til Tider for ham, som kunde han
nok gaa ind paa Edskravet, men til andre Tider bævede
hans danske Hjerte ved Tanken derom. En stor Del
af hans Sognefolk, som ikke syntes, at de kunde und
være ham, opfordrede ham til at aflægge Eden, skjont
Stemningen som Helhed i disse Egne ellers var imod
enhver Edsaflæggelse til Preusserne. Der kom saaledes
en Dag en hel Række Vogne fulde af Mennesker fra
Skrave Sogn, som i højtideligt Sendefærd vilde formaa
ham til at blive. Men Svejstrups nærmeste Venner,
hvoriblandt f. Ex. Appel og Peder Larsen (Dons) turde
ingenlunde raade ham dertil. Resultatet blev da, at
Svejstrup mødte Edskravet med et ubetinget Nej, og
dette var vist rigtigt for hans Vedkommende; thi han
med sin bløde, danske Natur vilde alligevel ikke have
kunnet holde Stillingen i Længden, selv om han i
Øjeblikket var kommen over det med Edsaflæggelsen.
*) H. Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Hi
storie« S. 147—48.
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Saa fik Svejstrup da sin Afsked, og naturligvis
uden Pension fra Preussernes Side. I det saakaldte
»Naadensaar« blev han med sin Familie boende i Rød
ding Præstegaard. Til Eftermand fik han en ægte
Tydsker, som i den danske Tid havde siddet i et lille
Embede syd for Tønder, men som nu, da hans Venner
vare komne til Magten, skulde belønnes for sit tydske
Sindelag med en Forfremmelse. Men vedkommende
Præst var ikke blot en Tydsker, saa at han, som Svej
strup en Gang sagde til ham, kaldte »sort og hvidt«,
hvad Svejstrup kaldte »rødt og hvidt«, men han var
tillige en ussel, drikfældig Person, som søgte den Trøst,
der ikke blev ham budt i Præstegaarden, hos Kro
manden, saa han ofte kom synlig beruset hjem. Og
den Person maatte Svejstrup finde sig i at huse og
koste et helt Aar rundt, og i ham maatte han se sin
Afløser som Præst for sine kjære danske Menigheder.
Som ventelig var, prædikede den tydske Præst straks
Kirkerne tomme. Men under Kirkernes Tomhed fyld
tes Præstegaardens Stuer. Medens Tydskeren buldrede
løs i den tomme Kirke, hvor han ret kunde nyde Gjenklangen af sine egne Ord, samledes Menigheden om
Svejstrup i hans Hjem, hvor han Søndag efter Søndagholdt opbyggelige Forsamlinger til megen Glæde for sine
Venner, men til stor Ærgrelse for den tydske Præst,
naar han kom hjem fra sine tomme Kirker. I det hele
søgte man at undgaa Tydskeren saa meget som muligt.
Der var næppe nogen, som i det private Liv henvendte
sig til ham om Hjælp og Trøst. Svejstrup vedblev
derimod at være Beboernes egentlige Præst. Kirkelige
Forretninger fik han selvfølgelig ikke Lov til at udføre,
men at tale i Hjemmet ved Begravelser eller lignende,
kunde eller vilde man dog foreløbig ikke forbyde ham,
og saa lod Folk blot den tydske Præst foretage Jordpaakastelsen paa Kirkegaarden uden Tale.
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Efter Naadensaarets Udløb flyttede Svejstrup i Foraaret 1868 om paa Rødding Højskolegaard, hvor han
fik Bolig i Elevhuset. Han kunde nemlig endnu ikke
bekvemme sig til at forlade Rødding, hvor han var
bleven saa hjemme og hvor hans Gjerning havde vun
den saa stærk Tilslutning. Paa Højskolen fortsatte han
med de Søndagsforsamlinger, han allerede havde be
gyndt i Præstegaarden, og han fik nu ovenikjøbet et
Anneks, idet han ogsaa om Søndagen, skiftevis For
middag og Eftermiddag, maatte tage til Kjøbenhoved
og holde Forsamling i Kloppenborgs store Sal. Hver
Søndag saa man da Vogn efter Vogn, tæt pakket med
Mennesker, fra Fjern og Nær rulle ind i Iløjskolegaarden, og ad Veje og Stier kom Flokke af Fodgæn
gere, der skulde samme Steds hen, og snart fyldtes
Højskolens rummelige Gymnastiksal indtil Trængsel.
Det er fra disse Forsamlinger, at mine første Minder
om Svejstrup datere sig. Jeg husker endnu saa tydelig
den store Sal med de mange alvorligt lyttende Menne
sker og Talerstolen paa Platformen i Salens Baggrund
med den milde, elskværdige Præstemand, og den løf
tende Salmesang. Der hvilede over disse Sammenkom
ster en egen gribende, vemodig Stemning, som, hvor
lille jeg end var, har efterladt et uudsletteligt Indtryk
hos mig, en Stemning, som ikke mindst havde sin
Grund i de Trængselskaar, hvorunder Møderne fandt
Sted. Fædrelandets og Folkets Nød fandt stadig sit
Udtryk gjennem Svejstrups Prædikener, en Omstændig
hed, der bragte visse Folk til at beskylde ham for at
prædike Politik, og igjennem Salmesangen. Atter og
atter lød Brorsons dejlige Længselshymne: »Her vil
ties, her vil bies, her vil bies mit svage Sind« med en
underlig bevæget Klang, og navnlig disse Linier:
«Trange Tider langsomt skrider, langsomt skrider, det
har den Art«. Jeg har haft Kjærlighed til denne Salme
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lige siden den Tid, som det da i det hele forekommer
mig, at det Troesliv, som findes hos mig, har sin første
Oprindelse fra Svejstrups Søndagsforsamlinger paa Rød
ding Højskole.
Men Svejstrup var i disse Aar ikke blot Søndags
taler, han havde en fuldstændig Præstegjerning at ud
føre. Der var nemlig mange Familier, der uden videre
brugte ham som deres Præst. Naar han saa skulde
døbe deres Børn eller holde Altergang for dem, laante
han gjerne en Kirke paa den anden Side Kongeaaen,
sædvanlig Vejen Kirke, til at foretage Handlingen i.
Herhen drog da Folk i tætte Skarer, og jeg mindes
tydeligt, at mine Forældre have været baade i Kalvs
lund og Vejen Kirker til Alters.
Imidlertid blev der klaget over Pastor Hansen i
Vejen, fordi han lod Sønderjyderne komme derover med
Børn til Daab, og efter den Tid turde han ikke tillade,
at der i Vejen Kirke døbtes Børn af slesvigske For
ældre. Nu begyndte Svejstrup da at døbe saadanne
hjemme i Husene, men derved paadrog han sig et strengt
Forbud imod at foretage nogensomhelst »ministeriel
Handling«, hvortil ogsaa regnedes Ligtaler, med Med
lemmer af den evangelisk-lutherske Kirke i SlesvigHolsten under en Mulkt af 100 Thaler. Saa var der
ingen anden Udvej for dem, der vilde benytte Svejstrup
som Præst, end at melde sig ud af den preussiske
Landskirke. Den Grundlov, som Preussen havde ind
ført i Slesvig, hjemler nemlig ligesom Danmarks Reli
gionsfrihed, og ved at træde ud af Landskirken vandtes
for enhver Familie Frihed til at lade deres Børn døbe
af Svejstrup uden at det ovenomtalte Forbud kunde
ramme ham. Saadanne Udtrædelser skete da efterhaanden, som der fødtes Børn i en Familie, der ikke
vilde betjenes af de Præster, Erobrerne havde indsat.
Foruden sin Virksomhed i sine gamle Menigheder
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Rødding og Skrave havde Svejstrup i denne Periode
tillige travlt med at holde Møder, særlig dog Opbyg
gelsesmøder, paa mange andre Steder i Nordslesvig.
Navnlig holdt han temmelig regelmæssigt Møder paa
Vestkysten i Forballum og Medolden, men ogsaa helt
ned til Als udstrakte han sin Arbejdsmark. Han var
med sit milde Fredens Budskab kjærkommen overalt.
Appel fortæller saaledes i sin Levnedsskildring*) af Svej
strup, at han »mindes, hvorledes den velbekjendte og i sin
Tid meget ansete Niels Andersen Hansen, tidligere Folkcthingsmand, den Gang i Randrup, en Dag under et
Møde med straalende Aasyn kom hen til Svejstrup og
erklærede ham for at være en lykkelig Mand, der under
trykkende Forhold kunde rejse omkring og gjøre mange
Mennesker glade«.
I Foraaret 1868 fattede Svejstrup den Tanke at
bringe en Sammenkomst i Stand mellem Sønderjyder
og Fynboer. Hans Hensigt med Sammenkomsten fremgaar af et Brev fra ham til Birkedal desangaaende,
dateret »Rødding ved Gram d. 9de April 1868, Skjærtorsdag«, hvori det blandt andet hedder: »Der bevæger
i en lille Vennekreds sig varmt det Spørgsmaal, om der
ikke under de nuværende Forhold kan gjøres noget for
»dansk Kristendoms« Udbredelse i Sønderjylland, hvor
i de allerfleste Egne kun hernhutisk og pietistisk Kri
stendom er bleven udbredt. Netop i disse Tider, da det
danske Hjerte herovre er kommen til mere end før at
vide af sig selv, tør man vente at finde Øren for en
Forkyndelse, der ikke, som Folk er vante til, tilslører
Forskjellen mellem Dansk og Tydsk, men hævder den
naturlige Forskjel og giver det danske Hjerte Lov til
at være dansk og som saadant høre og favne Livets Ord.
Mens vi, der med Syn herfor bo herovre, gjør vort
*) > Høj skolebladet« 1893, Nr. 40—42.
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bedste for denne Sag, men kun har smaa Kræfter og
saa godt som ere indskrænkede til de nordlige og vest
lige Egne, fordi vi ingen synderlig Tilknytning kan finde
i Østegnen, — kom det i en lille Vennekreds paa Tale,
om man ikke kunde faa lokket en Del Sønderjyder over
til et kirkeligt Vennemøde i Fyen, hvorved de kunde
blive førte ind i en levende Strømning, der paa en Gang
vilde styrke dem i dansk og kristelig Retning. Samme
Tid kom der Rygte til Byen om, at der tænktes paa
et større Vennemøde i Ryslinge til Sommer, og nu blev
det i den lille Kreds besluttet, at jeg skulde skrive til
Dig og henlede Dine Tanker paa Sønderjydernes Del
tagelse i et saadant Møde . . .
Se, kjære Ven! det er disse Tanker, som skulde
tolkes Dig og anbefales Dig og Vennerne omkring Dig.
— Dit Navn har en god Klang og vilde sikkert hjælpe
mangen en til at overvinde den Sky, som Navnet
»Grundtvigianer« ellers volder«.
Vennemødet, som Svejstrup hentyder til i sit Brev,
var bestemt til at afholdes i Boltinggaard Skov ved
Ringe d. 17de og 18de Juni. Naturligvis fik Sønder
jyderne en varm Indbydelse fra Fyenboerne, og de mødte
i et Antal af over 200 Mænd og Kvinder Blandt
Ordførerne kunne foruden Birkedal og Svejstrup nævnes
Mænd som G. Hostrup, der til denne Lejlighed havde
skrevet sin Sang: »Danmark, delt ved Hav forinden«,
Ludvig Helweg, Melbye, Svendsen fra Jellinge, og af
Sønderjyder Cornelius Appel og L. B. Poulsen. Det
blev et bevæget og frugtbart Møde baade for Sønder
jyderne og Fyenboerne, men navnlig for Sønderjyderne,
for hvilke sligt hidtil var noget ukjendt og enestaaende.
Mange Venskaber sluttedes, som aldrig brast, og mange
rige og styrkende Minder, som aldrig blegnede, bragtes
med hjem. Endnu den Dag i Dag hører man gamle
Deltagere tale om Boltinggaards-Mødet som et af GlansII. Kau: Præsten Hans Svejstrup.
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punkterne i deres Liv. Svejstrup havde visselig ikke“
overvurderet Betydningen af et saadant Møde, men kom
til at spore rige Frugter deraf*).
I Efteraaret 1869 lykkedes det at faa Rødding
Højskole gjenaabnet ogsaa for Karleundervisning. Pin tse«
lørdag bemeldte Aar samledes henved en Snes bekjendte
danske Mænd paa Schmidts Gjæstgivergaard i Gram
for at raadslaa om, hvorvidt det var muligt at faa Rød
ding Højskole sat i Virksomhed igjen i den gamle
Skikkelse. Man blev enig om, at det skulde forsøges.
Skolens Venner blev derefter indvarslet til et Møde i
Rødding, hvor Godsinspektør Raunsøe fra Gram ledede
Forhandlingerne, og hvor det efter et livligt Ordskifte
vedtoges, at Højskolen skulde sættes i Gang, og at
Appel skulde være dens Forstander samt tillige, at der
skulde dannes et »Højskoleraad« paa mindst 25 Med
lemmer. Foreløbig blev der valgt 7 saadanne, som selv
skulde vælge de øvrige, hvilket skete nogen Tid efter
i Bunde Refslund den ældres Bopæl i Bovlund. Paa et
Møde i Rødding d. 2den August vedtog Raadet, at Sko
len skulde begynde sin Virksomhed samme Efteraar,.
og kort efter indeholdt Bladet »Dannevirke« et OpraabF
undertegnet af Raadets samtlige Medlemmer, hvori
Foretagendet motiveredes, og hvor man bad om Bidrag
til Sagens Fremme. Fra Kongeriget kunde man ikke
længer gjøre Regning paa synderlig Støtte, og det var
derfor nødvendigt at begynde Skolen med smaa Midler.
Men da der inden ret lang Tid meldte sig 10 Elever^
hvoraf de ni vare fra selve Nordslesvig, besluttede man
at antage 2 Lærere til foruden Appel.
Den 2den November 1869 tog Undervisningen sin
*) Svejstrups ovenanførte Brev er meddelt i Laurids Nyegaards Levnedstegning af Vilhelm Birkedal S. 447—48, hvor
der ligeledes findes en Beretning om Boltinggaards-Mødet.
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Begyndelse, men da det paa den Tid ikke var maanelyse Aftener, fandt den egentlige Aabningshøjtidelighed
først Sted d. 20de November. Det er en Selvfølge, at
Højskolens Gjenaabning i mere omfattende Skikkelse
var til stor Glæde for Svejstrup, der omfattede denne
Anstalt med varm Interesse og havde været dens tro
faste Støtte gjennem saa mange Aar. Ved den stem
ningsfulde Aabningshøjtidelighed, der var besøgt af
omkring 300 Mennesker, holdt han da ogsaa en af sine
ejendommelige Taler over Ordsproget hos Peder Syv:
»Gamle Harper kunne godt faa ny Strenge«, ligesom
han i Vinterens Løb baade ved Samtaler og Foredrag
fik Lejlighed til at paavirke Eleverne.
Karleskolen gik nu uforstyrret med 12 Elever i
Vinteren 1869—70, og Pigeskolen med 30 Elever i
Sommeren 1870, men med den fransk-tyske Krigs Ud
brud standsedes Højskolevirksomheden i August 1870
ved et Magtbud ligesom Appels Børneskole, og Hjemmetyskerne lod deres Raseri gaa ud over den forhadte
Højskole ved gjentagne Gange at slaa dens Vinduesruder
itu o. s v. Da der efter Krigens Ophør var kommen
roligere Tilstande, fik Skoleraadet udvirket, at Pigeskolen
maatte fortsættes, men Karleskolen og Appels Børne
skole vare senere ikke til at faa aabnede. Pigeskolen
vedblev derimod at gaa indtil 1885, da Appel paa
Grund af Svagelighed maatte opgive den.*)
Med Sommeren 1870 sluttede ogsaa Svejstrups
Virksomhed i Rødding. Mange havde ønsket at be
holde ham i Sønderjylland som Fripræst, men det blev
ham i Tidens Løb klart, at han ikke kunde vedblive
at trives under de trykkende Forhold med de kuende
Indskrænkninger. Der lagde sig noget tungt over hans

*) H. Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Hi
storie« S. 150 flg.
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ellers frejdige og lyse Sind, og han og hans Familie
kom til det Resultat, at det var rigtigst, at han søgte
sig en Stilling og Virksomhed i Kongeriget. I det
samme blev Vejen—Læborg Sognekald lige hinsides
Grændsen ledigt, og da Svejstrup derfra kunde have
Udsigt til nemt at vedligeholde Forbindelsen med sine
kjære Sønderjyder, søgte han dette Embede og fik det,
skjønt han derved led et ikke ringe Tab i pekuniær
Henseende, da hans Efterløn som afskediget Præst og
hans fri Ordførerstilling bragte ham større Indtægt end
Vejen Sognekald.*)
Den sidste Tid før sin Bortrejse fra Rødding maatte
Svejstrup tilbringe i en Slags Landflygtighed, da Krigs
tilstanden gjorde Stillingen temmelig usikker for Folk
af hans Navn og Rygte. Det var desuden ligefrem
bleven ham betydet — ret velvilligt forresten — af en
nærboende Øvrighedspersom, at han helst maatte for
svinde en Overgang.
Svejstrups Virksomhed i Rødding strakte sig kun
over et Tidsrum af 9 Aar. Men hvor bevægede og ind
holdsrige? De hørte visselig til hans Livs bedste Aar,
men de rummede ogsaa store Smerter. Og hvilken
Forandring var der ikke sket i Rødding og Skrave
Sogne i de 9 Aar? Appel skriver om Svejstrups Rødding-Tid**): »Vi ældre Mænd og Kvinder mindes altid
med inderlig — nu vist nok vemodblandet — Glæde
den store Folketid i 1848 og de følgende Aar, da For
tid og Fremtid ligesom mødtes i et lyst, frugtbart og
forjættelsesfuldt Stævne, og Livet vaagnede til Daad og
Sang. Det var et 48 i det mindre, der oprandt over
Rødding og Skrave Menighed, da Svejstrup kom der til

Man har villet paastaa, at Vejen Sognekald blev ledigt
netop for Svejstrups Skyld.
♦•) »Højskolebladet« 1893, Nr. 41.

85

som Præst og Folkemand, en Vaartid baade i kristelig og
folkelig Forstand.« Ja, skulde man med faa Ord sætte
en Overskrift over Svejstrups Gjerning i Rødding, kunde
det passende gjores med følgende lo Verslinier af en
af Grundtvigs Salmer :

»Herren han har besøgt sit Folk,
Natten hun blev til Morgen«.

IV.

Vejen.
jTlj-Tenad Efteraaret 1870 flyttede Svejstrup med sin
Familie ind i Vejen Præstegaard. Det var ikke
nogen lang Flytning; thi Vejen Sogn er Nabo til hans
gamle Anneks Skrave, kun skilt fra dette ved Kongeaaen — men desværre ogsaa ved de mørke Grændsepæle. Og det var heller ikke nogen ham ukjendt Be
folkning, han kom til; thi han havde allerede fra tid
ligere Tid mange Venner i Vejen-Læborg Pastorat, saaledes
Brødrene Peder Lauridsen og Hans Jokum Lauridsen i
Vejen og Niels Jokum Termansen i Læborg og mange
flere, og i det hele var Svejstrups Navn godt kjendt i
disse Egne, der jo omtrent laa midt imellem Rødding
og Nørup, hvor han havde haft sin første Virksomhed,
saa han blev modtaget med aabne Arme af Befolkningen,
der jo iøvrigt ogsaa selv havde opfordret ham til at søge
Embedet.
Gjennem en Række af 23 Aar, altsaa længer end
noget andet Sted, kom Svejstrup til at virke i Vejen.
Han stod endnu i sin bedste Kraft, da han tiltraadte
sit Embede, og i mange Aar derefter. Fra Fjern og
Nær, baade indensogns og udensogns fra, strømmede
Folk til Vejen og Læborg Kirker, og Sognebaandsløsere sluttede sig til ham i Hobetal, saa han uden
Tvivl havde den største Menighed, nogen dansk Præst
kunde opvise. Svejstrup fik da ogsaa en velsignet Gjer-
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ning at gjøre her som han havde haft det i sine tidligere
Menigheder, om han maaske end ikke kom til at se
Liv blomstre op omkring sig paa samme Maade som i
Rødding.

Vejen gamle Kirke.
Hvad der ovenfor er sagt om Svejstrups Præstegjerning skal ikke gjentages. Han blev ogsaa i Vejen
en sjælden afholdt Præstemand, og Baandet mellem
ham og hans Menigheder voksede alt som Aarene gik.
Ligesom i Nørup og Rødding vedblev Svejstrups Hjem
ogsaa her at være et kjært Tilflugtssted for mange
Mennesker. I de senere Aar var det nok navnlig unge
Piger, som søgte at blive optagne i dette Hjem paa
kortere eller længere Tid for at nyde godt af Opholdet
hos de elskværdige, gamle Præstefolk. Mangen en
Ungersvend har i Tidens Løb fundet sin Fæstemø i
Svejstrups Hus, hvilket gav Anledning til, at Svejstrup
stundom i Spøg kunde sige, at naar unge Piger vilde giftes,
skulde de blot komme til ham.
I Nærheden af Vejen, om ikke just i selve Pastoratet,
laa Askov Højskole. Det var Lærerne fra Rødding,
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med hvilke Svejstrup i sin Tid havde haft saa frugtbart
et Samarbejde, som her havde fæstet Bo for at fort
sætte den Gjerning, de havde maattet forlade histovre>
og som allerede i 1870 havde drevet Askov Højskole
op til en indflydelsesrig Stilling og Virksomhed. Det
maatte glæde Svejstrup at træffe sine gamle Venner
igjen og at finde en lignende Anstalt i sin Nærhed som
den, han havde været saa glad ved i Rødding. Svej
strup blev da ogsaa i Aarenes Løb en trofast Støtte for
Askov Højskole, som han havde været det for Rødding,
om end der paa Grund af Afstande og Forhold vel ikke
kunde blive Tale om saa nært et Samarbejde som i
Rødding. Han var gjennem de mange Aar, han boede
i Vejen, stadig Skolens Præst, og Lærere og Elever fra
Askov søgte Søndag efter Søndag til hans Kirke, lige
som han ogsaa jævnlig gjæstede Skolen og holdt Fore
drag der. Ved hvert større Møde paa Højskolen kunde
man være sikker paa at træffe »gamle Svejstrup«, saaledes ogsaa ved det store kirkelige Møde, som holdtes
paa Askov Højskole i August Maaned 1881, og som
affødte de to bekjendte Adresser til Rigsdagen om mere
kirkelig Frihed. Svejstrup var Underskriver af den
lille Askov-Adresse og modtog derfor sin »Næse« af
daværende Kultusminister Scavenius ligesom de andre
underskrivende Præster. Sin Kjærlighed til Askov og
Interesse for Gjerningen dér gav Svejstrup forøvrigt et
smukt Udtryk derved, at han inden sin Død oprettede
et Legat, hvis endelige Bestemmelse er at hjælpe ube
midlede unge Mennesker fra Vejen og Læborg Sogne
til at komme paa Askov Højskole.
Det bør ligeledes
bemærkes, at Svejstrup var et virksomt Medlem af Be
styrelsen for »Dansk Højskoleforening«, der fra 1878
arbejdede for at støtte »den udvidede Højskole« i Askov.
Men over sin ny og store Gjerning i Vejen og
Læborg glemte Svejstrup ikke sine kjære Sønderjyder.
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Fra Vinduerne i sin Præstegaard kunde han daglig
se over til Sønderjylland, og han glemte aldrig, naar
der kom Fremmede til ham, at pege for dem over paa
»dette Smertensland», som han kaldte vor fraskilte
Landsdel. Noget af det første, han foretog sig efter at
han var kommen til Vejen, var at udgive en Prædiken
samling, det eneste Værk, hvormed han nogensinde
har beriget Literaturen, og som fornem lig var en Gave
til Sønderjyderne.
«Ved Forholdenes Magt« — skrev
han i Forordet — »trængt ud af min Stilling som
Præst i Nordslesvig, rækker jeg Venner der i disse
Blade et Minde om den Forkyndelse, de har hørt af
min Mund.« »Trøst i Trængsel«, kaldte han sin »lille
Postil«, da Prædikenerne »omtrent alle stamme fra de
7 Trængsels-Aar siden Frederik den Syvendes Død«.
Den lille »Søndagsbog«, som »i Kjærlighed« blev
tilegnet »den danske Menighed og særlig dens sønderjydske Del«, har oplevet mindst 3 Oplag, et Vidnesbyrd
om, at den har fundet Læsere, hvad den visselig ogsaa
fortjener. Thi den indtager en udmærket og ganske
ejendommelig Plads mellem vore Prædiken-Samlinger.
Svejstrups Navn havde allerede den Gang saa god en
Klang i danske Kristnes Øren, at en Bog af ham nød
vendigvis maatte blive modtaget med Glæde, ikke mindst
af hans sønderjydske Venner.
Det er smaa, korte
Vidnesbyrd til hver Søn- og Helligdag i Aaret, beteg
nende for Svejstrups Maade at forkynde Ordet paa, og
som stadfæste Rigtigheden af den Karakteristik af
Svejstrups Prædikemaade, som Appel giver i sin Lev
nedsskildring af ham*). »Han førte« — siger Appel —
»et frimodigt Ord, men aldrig et skarpt. Det skarpe
fristede ham ikke. Hele hans Personlighed, saa frisk
og sand den var, laa slet ikke med de skarpe Konturer
*) »Højskolebladet« 1890, Nr. 40—42.
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eller Kanter; det hjertelige, bløde og bølgende var ham
egent. Hans Tale var præget af denne hans Ejen
dommelighed. Der var Fynd i hans Foredrag med de
korte Sætninger, der ofte havde en vis Ordsprogsklang.
Hans kristelige og folkelige Vidnesbyrd var hjertedøbt
og havde altsaa Livets Mærke, gik ogsaa let gjennem
Øret til Hjertet igjen, men den tankestærke Udvikling
gjennem længere Fremstillinger eller Ideudfoldelser med
skarpsindige Slutninger og kløgtige Overgange laa ikke
for ham. Hans Foredrag var mere i Slægt med Sal
mens og Versets Fremstillingsmaade, og ligesom der
var Sangbund i hans Sjæl, saaledes var der noget af
Sangens Tone i hans Tale«.
I flere Aar, efter at Svejstrup var kommen til
Vejen, vedblev han at være Præst for en Mængde
sønderjydske Familier, for nemlig alle de, der vare udtraadte af Landskirken, medens han var i Rødding.
Man bragte Børn til Daab i Vejen Kirke, kjørte der
over for at gaa til Alters, sehdte ham de unge til Confirmation, og mangt et Brudepar fik det maget saaledes,
at de under Iagttagelsen af visse Formaliteter kunde
blive ægteviede af Præsten i Vejen. Ofte gjorde Svej
strup ogsaa selv Rejser ind i det slesvigske og døbte
Børn og holdt Nadvere i sine Venners Huse og talte et
godt Ord til dem, der samledes.
Ordførergjerningen ved Søndagsforsamlingerne paa
Rødding Højskolegaard og i Kjøbenhoved var derimod
efter Svejstrups Bortrejse og til Dels allerede før helt
bleven overtaget af Appel.
De preussiske Myndigheder saa skjævt til disse
Søndagsforsamlinger, men ligefrem forbyde dem, kunde
de ikke. Derimod blev det allerede i 1870 af Herreds
foged v. Rosen i Rødding paabudt, al enhver saadan
Forsamling skulde forud anmeldes for Politiet. Næste
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Aar blev dette Paabud rigtignok igjen taget tilbage, men
kun for efter et Par Aars Forløb at blive indskjærpet paany.
Den 7. Oktober 1873 stoppede Herredsfoged Grothusen
Præsten Johannes Clausen fra Ryslinge midt i en Tale
om Stormen paa Genezarets Sø, hvori denne omtalte
det menneskelige og folkelige i sin Almindelighed uden
mindste Hentydning til Stillingen i Sønderjylland, og
hævede Forsamlingen. Samtidig blev Appel arresteret,
og efter et langt Forhør den 1. November blev det ham
forbudt at tale i nogensomhelst offentlig Forsamling.
Appel indgav Besværing herover til højere Vedkommende,
og Forbudet blev hævet den 3. December, men paa
samme Tid blev Paabudet om Mødernes Anmeldelse for
Politiet gjen taget.
Med Svejstrups Rejser og Virksomhed i det sles
vigske gik det derimod helt godt en Tid lang. Men
saa kom de preussiske Autoriteter ogsaa her paa
Benene. I Maj Maaned 1873 blev Svejstrup idømt en
Bøde paa 100 Thaler for en kirkelig Handling, han
foretog i Bovlund, og i den følgende Sommer bekjendtgjorde den tyske Øvrighed, at ingen dansk Præst maatte
tale i nogensomhelst gudstjenstlig Forsamling i Sønder
jylland, hvad enten den saa bestod af Folk, der vare
udtraadte eller ikke udtraadte af Landskirken.
Ved dette Paabud umuliggjordes Svejstrups saa vel
som alle andre danske Præsters Virksomhed i Nord
slesvig, og Tanken om Frimenigheder begyndte at komme
frem. Svejstrups Venner i Sønderjylland vare saa hel
dige i Cornelius Appel at have en Mand i deres Midte,
som man kunde tænke paa at bruge som Præst, og
efter Samraad med og Tilskyndelse af Svejstrup blev
denne Udvej snart forsøgt. Ved et Møde som blev holdt
paa Rødding Højskolegaard d. 12. Juni 1874 af de i
Sagen interesserede, blev det vedtaget, at »der skulde
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forsøges indrettet en fuldstændig Gudstjeneste for de
Mænd og Kvinder i Rødding og nærmere og fjærnere
Omegn, som vare udtraadte af Landskirken for Hertug
dømmerne Slesvig og Holsten, men som følte sig knyt
tede til den levende Menighed i Kongeriget Danmark«,
og at man skulde opfordre Cornelius Appel til at være
Præst for den paatænkte Frimenighed. Det blev der
næst overdraget til et Udvalg paa 5 Mænd, af hvilke
dog den ene døde kort efter Mødet, at »træffe de ydre
Skridt, som vare nødvendige til at virkeliggjøre denne
Beslutning«. I Overensstemmelse hermed udstedte da
de 4 Udvalgsmedlemmer under 24. Juli 1874 et Kalds
brev til Cornelius Appel, hvori de under Henvisning til,
at han »allerede i fire Aar -- næsten fra den Tid, da
Udtrædelserne begyndte — har været Ordfører i de
Forsamlinger til kristelig Opbyggelse, som vi har holdt,
dels paa Rødding Højskolegaard, dels paa H. D. Kloppenborgs Gaard i Kjøbenhoved«, henvendte sig til ham
»med en indstændig Begjæring om, at De hos Tros
fæller i Kongeriget Danmark, som have modtaget Ind
vielsen som Guds Ords Tjenere og Forvaltere af Herrens
Daab og Nadvere, vilde søge en lignende Indvielse, for
at De i vor Midte kunde øve en fuldstændig Præstegjerning, og vore Søndagsmøder derved kunde faa den
rette Fylde ved at samle sig om Sakramenterne.« »Lige
som det er i fuldeste Overensstemmelse med det Ønske,
som lever i den Kreds, der har valgt os, at det er til
Dem og ingen anden, at vi stile dette Kaldsbrev« —
sluttede Udvalget sin Skrivelse — »saa tør vi ogsaa
paa det samme Vennelags Vegne tilsige Dem, at vi saa
vidt Gud giver Evne, skulle støtte Dem i den Gjerning,
vi bede Dem overtage, for at De maa kunne røgte den
med Frimodighed og Glæde. Gud give sin Velsignelse
til at det maa lykkes, hvad vi efter lang Betænk-
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ning nu vove os til, saa det maa blive fuldbragt til
hans Ære,*)
Appel modtog selvfølgelig Kaldelsen med Glæde,
og den kom ikke som nogen Overraskelse for ham, da
Sagen alt havde været forberedt i længere Tid.
Men hvem skulde han nu faa til at meddele sig
Ordination? Som Lægmand kunde han næppe modtage
Indvielsen af nogen Biskop.
Imidlertid fandt han
ingen Vanskeligheder i saa Henseende; thi Præsten
Vilhelm Birkedal havde allerede for længere Tid siden
tilbudt Appel at indvie ham til Præst, om saadant blev
forlangt, og Birkedal var nu rede til at opfylde sit Løfte,
ligesom der var danske Præster nok, der vilde staa
ham bi ved Handlingen, og selvfølgelig ikke mindst
Svejstrup.
Stedet, hvor Ordinationen kom til at foregaa, blev
Askov Højskole.
Det var efter Appels udtrykkelige
Ønske, da hans Menighed her lettest kunde overkomme
at-samles, og Forstander Schrøder fandt ingen Anled
ning til at nægte sin Ven Appel og den Kreds, Schrøder
jo selv tidligere havde arbejdet i og stod i Taknemme
lighedsgjæld til, denne Tjeneste.
Naturligvis havde
det været det skjønneste og rigtigste, om Appels Ordi
nation havde kunnet foregaa midt i hans Menighed i
selve Sønderjylland, men paa Grund af de preussiske
Autoriteters Forbud mod danske Præsters Tale i gude
lige Forsamlinger i det Slesvigske, kunde dette jo slet
ikke lade sig gjøre, ligesom der naturligvis heller ikke
kunde være Tale om at faa overladt nogen Kirke i
Danmark til en saadan Handling.
*) Appels Kaldsbrev findes aftrykt baade i H. Rosendals:
»Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Histore« Pag. 158—59 og
i Schrøders og Helwegs: »Om Cornelius Appels Ordination«
Pag. 13—14, hvilke to Bøger begge indeholde gode Kilder til
den Røddingske Frimenigheds Historie, og som her ere benyttede.
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Appels Ordination fandt Sted d. 30te Juli 1874.
At netop denne Dag blev valgt, havde sin Grund i, at
der til samme Dags Eftermiddag var sammenkaldt et
kirkeligt Vennemøde i Skibelund Krat tæt syd for
Askov, hvortil der ventedes flere danske Præster, som
formentes ogsaa gjerne at ville være tilstede ved Appels
Ordination. løvrigt var der kun gjort Meddelelse om,
hvad der skulde foregaa paa Askov, til en mindre Del
af de Præster og Lægfolk i Kongeriget, som man ellers
godt vidste om, at de med særlig Deltagelse fulgte
Appels Virksomhed, og til nogle enkelte i den nærmeste
Omegn. Thi naar der skulde være Plads først og*
fremmest til Appels sønderjydske Venner, vilde det ikke
være muligt at modtage ret mange Gjæster flere, i Sær
deleshed da der paa selve Skolen var et temmelig be
tydeligt Antal Mennesker.
Skolens store Forsamlingshus, der er bygget saaledes, at Taget, der ikke skjules af noget Loft, hviler
paa fire lette Træbuer, er i og for sig godt skikket til
Højtidsmøder ; men i Anledning af Ordinations-Højtide
ligheden var det blevet særligt indrettet til gudstjenstlig
Brug. Paa den ene Gavl var der anbragt et stort
bibelsk Billede og oven over dette et Kors af Blomster
og Grønt. Herunder stod den høje Talerstol og op til
denne et Alterbord med Lys, foran hvilket der igjen
var anbragt et Knæfald med Rækværk. Denne Bag
grund i Forbindelse med den Rigdom af Grønt og Flag,
der ellers prydede Salen, bidrog i høj Grad til at sætte
dem, der overværede Handlingen, i højtidelig Stemning.
Ved 9| Tiden var de fleste af Appels Kreds kommen
tilstede, og desuden en Del Lægfolk fra forskjellige
Egne af Landet, hvoriblandt enkelte fra Kjøbenhavn
og fra Valgmenighederne paa Mors og i Kalundborgegnen. Nu kom Appel selv ind i Salen i Præstedragt
sammen med de fleste af de danske Præster, der var
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mødt i Ornat. Efter at man havde sunget Salmen:
»Den signede Dag med Fryd vi ser«^ traadte Valg
menighedspræst Rasmus Lund fra Mors frem og holdt
Skriftetale’, idet Appel tilligemed sine 3 voksne Sønner,
sin Svigerdatter og dennes Forældre samt nogle flere
ønskede at forberedes til Nadveren. Efter Skriftemaalet
traadte Sognepræst M. Melbye fra Asperup frem og
holdt Indgangsbønnen, hvorpaa man sang Salmen: »Idag
paa apostolisk Vis.«
Derefter besteg Sognepræst H.
Svejstup fra Vejen Talerstolen og udtalte blandt andet
følgende:
»Det er en apostolisk Skik, der har forplantet sig
gjennem Menigheden indtil vore Dage, at den, der skal
staa som en Ordets Tjener i Menigheden og betjene
denne med Naademidlerne, dertil bliver viet under
Haandspaalæggélse og Bøn.
»Her til Lands sker saadan Præstevielse i Hoved
kirken i det Stift, hvor Præsten har faaet Ansættelse
ved kongelig Udnævnelse, og udføres af Biskoppen med
andre Præsters Bistand.
»Naar vi i Dag ere komne her sammen for under
Haandspaalæggélse og Bøn at vie en Præst for vore
fraskilte Brødre, da er dette en blandt os ny og ual
mindelig Handling. Dens nærmeste Forbilled bliver at
søge i Amerika, hvor i forrige Maaned tvende herfra
udgangne Mænd blev præsteviede af Præster, der tid
ligere vare herfra udsendte for at tjene blandt vore
Landsmænd histovre med Daab og Nadver og Ordets
Forkyndelse. Men at vi herhjemme have ment at
maatte imødekomme Begjæringen om at lægge Hæn
derne paa den Mand, som vore sønderjydske Troesbrødre have kaaret og kaldet til deres Præst, det kunde
vel kræve en nærmere Redegjørelse gjennem en historisk
Oversigt over, hvorledes Forholdene have udviklet sig,
saa det er fundet fornødent, at Cornelius Appel bliver
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præsteviet. En saadan kan ingen være nærmere til at
give end jeg, hvis Stilling og Virksomhed under 9 Aars
Ophold i Rødding har forberedt, hvad nu er kommet.«
Svejstrup gjennemgik derpaa i korte Træk den
Røddingske Frimenigheds Historie, dens Oprindelse og
videre Udvikling, dens Gjenvordigheder og Trængsler;
men da vi allerede tidligere have haft Lejlighed til at
meddele Hovedindholdet af, hvad han i den Henseende
fremdrog, skulle vi ikke her gjentage det.
»Imedens saaledes Baandene strammes mere og
mere« — vedblev Svejstrup — »har den Følelse vundet
Styrke og Klarhed, som jeg alt kjendte, medens jeg
stod som Ordfører i Forsamlingerne derovre: at det er
unaturligt for en Menighed, der har sin Livsrod i
Herrens Daab og sin Livsnæring i hans Nadver, at
skulle savne disse i sin Midte. Denne Følelse maa
naturligt vokse sig frem til Klarhed, hvor Forkyndelsen,
som det sig bør, bevæger sig om og drager Folket efter
fra Daaben som Døren op til Nadveren som Høj bordsSædet i Guds Hus.
»Saa er det da nu kommet dertil, at den lille Fri
menighed har henvendt sig til sin Ordfører med Begjæring om, at han vilde søge Indvielse hos danske
Præster og saa overtage den hele Præstegjerning
iblandt dem.«
Derefter oplæste Svejstrup Appels Kaldsbrev og »en
Oversigt over hans Livs Gang«, forfattet af Appel selv,
og fortsatte saaledes:
»Denne er da Manden, som er kaldet afen Menig
hed, der tæller flere Familier, end der behøves hos os
for at danne en Valgmenighed. — Han er en Mand
af prøvet Tro og Bekjendelse, hjemme som de færreste
i den hellige Skrift, vel kjendt med Kirkens Historie
og med en ikke ringe Uddannelse i Tænkning. Bag
ham ligger en hæderlig Løbebane, der har afsat en rig
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Livserfaring, og Blik har han som faa for Sjælelivet;
— vel begavet og vel øvet som Ordfører. Han attraaer
præstelig Vielse, men lige saa lidt som vi have Myn

dighed til at give, lige saa lidt begjærer han Ad
komst til Embede i den danske Folkekirke. — Hvad
han attraaer, er med Menigheden i Sønderjylland at
vokse en stille Vækst som Gren af den danske KristenMenighed.
»Gjennem den Forsamling, der her er tilstede af
Troesfæller, Præster og Lægfolk, rækker den danske
Kristen-Menighed de sønderjydske Brødre Haand over
den unaturlige Landgrændse, idet vi under Haandspaalæggelse nedbede Velsignelse over Cornelius Appel til
at røgte en Kristen — Præsts Gjerning iblandt dem. — De
helliges Samfund og Fællesskab trodser alle Verdens
magters Grændsepæle. — Deri opholde Gud Fader for
Jesu Kristi Skyld os ved den Helligaand!«
Da Svejstrup havde sluttet sin Tale med «Fadervor«,
blev sungen Salmen: «Kom Gud Faders Aand fuld
god«, og Valgmenighedspræst Vilhelm Birkedal fra Rys
linge traadte frem for at forrette Indvielsen. Han be
gyndte med Messe efter den almindelige Skik ved
Præstevielser og betraadte saa Talerstolen og holdt en
gribende og indtrængende Prædiken over Apgj. 17,
26—27. Dernæst tilspurgte han Appel paa følgende Maade:
»Er det Dit Hjertes oprigtige Villie og Bøn, at
Du vil som Ordets Tjener staa paa den hellige, al
mindelige Menigheds Tro og Bekjendelse og bygge paa
denne Grundvold i Menighedens Forsamling og i Din
Omgang med Sjælene, efter den Naade, Gud dertil
vil give?
(Her nævnedes Menighedens Daabspagt.)
»Er det Din Sjæls alvorlige Forsæt at ville ud
dele de tvende højværdige Sakramenter, Daabens og NadII. Kau: Præsten Hans Svejstrup.
7
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verens hellige Handlinger, efter Vorherre Jesu Kristi
egen Indstiftelsesmaade?
»Er det Din ærlige Begjæring og Bøn til Gud at
ville prædike Guds Evangelium ud af Troens Grund
efter den Oplysning, den Helligaand vil give, og den
Lære, de profetiske og apostoliske Skrifter indeholde,
og hvortil den danske Kirkes Bekjendelsesskrifter peger ?
»Vil Du efter bedste Evne opbygge Guds Menighed
og formane til en sand og alvorlig Omvendelse fra
Synden og Tro paa Herren, til al lovlig Lydighed
mod Øvrigheden i alt, hvad tilladt er, Barmhjertighed
mod de Ulykkelige og Kjærlighed mod Medkristne?
»Vil Du under Guds Naades Bistand beflitte Dig
paa at vandre i en god Omgængelse i Kjærlighed, i
Aand, i Tro, i Kydskhed og al Kristelighed ?»
Paa disse Spørgsmaal modtog Birkedal et tydeligt
Ja, hvorpaa der efter Appels Ønske foruden Præsterne
var seks Lægfolk, tre fra Kongeriget og tre fra det
Slesvigske, som modtoge hans Haandslag og siden var
med at lægge Haanden paa hans Hoved under Bønnen
for ham.
Efter at Salmen »Herren, han har besøgt sit Folk«
var afsungen, besteg Appel Talerstolen og prædikede
ganske kort over Ps. 22, 23: »Jeg vil forkynde Dit
Navn for mine Brødre, midt i Forsamlingen vil jeg
love Dig». Herefter blev sungen Salmen: »Dejligt er
Synet og lifligt, hvor Brødrene bygge», og saa holdtes
der Altergang. Sognepræst J. L. Knudsen fra Lejrskov
forrettede Nadvertjenesten og den følgende Messetjeneste.
Efter Salmen: »Paa Jerusalem det ny« sluttede Sogne
præst Johannes Clausen fra Ryslinge Gudstjenesten med
den sædvanlige Bøn.
Da alting var tilende, blev der udstedt et Ordina
tionsbrev til Appel, underskrevet af de Præster, som i
Ornat havde deltaget i Præstevielsen, og af de seks.
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Lægfolk, som havde været med ved Haandspaalæggelsen.
I Brevet gaves der først en Meddelelse om, hvad der
havde hidført Appels Ordination, og dernæst en Be
skrivelse af, hvorledes denne var foretaget, og Doku
mentet sluttede med følgende Ord:
»Idet vi herved bevidne, at Cornelius Appel paa
denne Maade er bleven indviet til Guds Ordets For
kynder og Sakramenternes Forvalter i den Kreds, som
dertil har kaldet ham, ønsker vi af Hjertens Grund
Guds Velsignelse over deres Samliv, saa det maa kjendes,
at den Helligaand selv baade har begyndt den gode
Gjerning iblandt dem og vil fuldføre den i Jesu Kristi
Navn til Gud Faders Ære.
F. T. Askov den 30. Juli 1874«.
Underskriverne vare foruden Vilhelm Birkedal af
Præster: Ludvig Helweg, Præst i Odense, M. Melbye,
Sognepræst i Asperup, H. Svejstrup, Sognepræst i
Vejen, M. Lange, Præst i Nyborg, J. Clausen, Sogne
præst i Ryslinge, J. L. Knudsen, Sognepræst i Lejrskov,
Konradsen, Sognepræst i Hvirring, R. Lund, Valg
menighedspræst paa Mors, Lillelund, Sognepræst i Frøs
lev, Otto Jacobsen, Præst i Nykjøbing paa Mors, M.
Bredsdorff, Sognepræst i Jernved, L. Wagner, Sogne
præst i Almind og Fr. Vinsnæs, residerende Kappellan
i Værdalen i Norge, og af Lægmænd : Folkethingsmand
N. J. Termansen af Gammelby, forhv. Rigsdagsmand
J. Jørgensen fra Bjerregaard, Fattigforstander P. Mauritsen fra Kjøbenhavn, samt Gaardmændene C. P. Mul
ler af Hjerting, Hans Søndergaard fra Brendstrup og
Bunde Refslund d. æ. af Bovlund.
Af andre Præster end de her nævnte var følgende
tilstede, men uden Embedsdragt: Sognepræst Terkildsen
af Malt, F. Fejlberg af Brørup, Hejberg af Faaborg og
Topsø af Hej Is, samt de residerende Kappelianer A.
Lange og Møller fra Norge.
7*
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Saaledes sluttede da denne »Højtidelighed, der efter
næsten enstemmigt Vidnesbyrd af de Tilstedeværende
hørte til de mest opbyggende kirkelige Handlinger, de
havde oplevet«*).
Det varede selvfølgelig ikke længe, inden det blev
bekjendt ud over Landet, hvad der var sket i Askov,
og Begivenheden vakte et stærkt Røre. Den forhand
ledes i Pressen og paa Møder, og der blev skrevet og
talt for og imod. Naturligvis var der en hel Del Menne
sker, vel nærmest saadanne som i og for sig ikke havde
stort med Kirke eller Kristendom at gjøre, og som
derfor vare ganske uden Forstaaeke af Sagen, der forargedes over, at man saadan uden videre havde gjort
en »Skolelærer« til Præst, og en Del andre, hos hvem
man dog ellers skulde have forudsat mere kristelig Ud
vikling og Frisind, vare smaatskaarne nok til det samme.
Men i det hele maa det dog vist nok siges, som L.
Helveg udtrykte sig i en Redegjørelse for den Appelske
Ordination, at de Mænd, der havde foretaget den, havde
»det danske Folkehjerte paa deres Side i denne Sag**)«.
Navne som Birkedal og Svejstrup havde saa god og
saa kjendt en Klang i det danske Folk, at de fleste
vel sluttede, at naar de havde kunnet være med dertil,
kunde der ikke være sket noget saa slemt.
Ogsaa Myndighederne kom i Bevægelse. Kirke
ministeren stillede de vedkommende Præster for en
Provsteret, hvorfra Sagen gik til Bisperet (Landemode)
og til Højesteret, der endelig 1876, altsaa 2 Aar efter
at Handlingen havde fundet Sted og til Trods for Birke
dals glimrende Forsvarstale, dømte Birkedal og Svejstrup

*) L. Schrøder og Helveg: >Om Corn. Appel’s Ordination.
En Meddelelse til det kirkelige Vennemøde den 8. Septbr. 1874
Side 21, til hvilket Skrift nærværende Beretning om den
Appelske Ordination i det hele støtter sig.
*) Sammesteds Side 27.
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til en Bøde af 200 Kr. og hver af de øvrige Præster
til en Bøde af 100 Kr. Dette var jo slemt nok for de
stakkels Præsters Pengepung, men deres Samvittighed
har næppe nogensinde følt sig besværet. Thi var
Handlingen end ikke forsvarlig efter Lands Lov og
Ret — og det maa den jo ikke have været, siden baade
Ministre, Bisper og Provster bleve satte i Bevægelse og
Højesteret dømte imod — saa er der i al Fald ikke
Tvivl om, at den var fuldtud forsvarlig over for Guds
Domstol, baade naar der toges Hensyn til de særlige
Forhold, som her vare tilstede, og til Appels Person og
Kvalifica tioner.
Hjemme i Rødding-Kredsen var man selvfølgelig
glad og taknemlig over, at man havde faaet Appel
ordineret. Mødesalen paa Højskolegaarden blev nu om
dannet til en Kirke med baade Skib og Kor, med
Prædikestol ved Siden af Kordøren, med Døbefont og
Alterbord, og Gudstjenesten fuldstændig indrettet efter
dansk Kirkeskik, kun med den Undtagelse, at Appel
brugte Fengers Alterbog og ændrede lidt ved Ind- og
Udgangsbønnens Form.
Kort efter Appels Ordination gjorde de preussiske
Myndigheder igjen et Anfald mod Appel og hans
Menighed, idet man under 10. September forbød ham
at holde Gudstjeneste i »Helligtiden«. Paa den Maade
blev han udelukket fra at bruge de store Helligdage, og
paa de almindelige Søndage maatte han først begynde
sin Gudstjeneste efter Klokken 4 Eftermiddag.
Fri
menighedens Gudstjeneste blev altsaa slaaet i Hartkorn
med Dans og al anden Sjov, og den Rettighed, som
ellers selv Sektererne i Preussen have, fik Rødding Fri
menighed saaledes ingen Glæde af. Selvfølgelig kunde
Appel af den Grund kun holde én Gudstjeneste hver
Søndag, og han holdt da Tjeneste hveranden Søndag i
Rødding og hveranden i Kjøbenhoved.
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En halvanden Aars Tid senere hittede Øvrigheden
paa, at Frimenighedens Gudstjeneste, der, som vi oven
for have hørt, skulde anmeldes hver Gang, ogsaa skulde
overværes af en preussisk Gendarm. Det gjaldt jo for
Tydskerne om at passe paa disse Folk, at de ikke fore
tog sig noget statsfarligt, naar de samledes om Søn
dagen. Saa sad da den preussiske Ordenshaandhæver
der Søndag efter Søndag og vaagede med Opmærk
somhed over, hvad der foregik. Det var ganske vist
ikke morsomt for Menigheden at se paa, men det kunde
minde den om, at den i mere end én Forstand befandt
sig mellem Fremmede.
I 15 Aar — »rigt bevægede og uforglemmelige for
ham og mange andre*) — røgtede Appel sin Præstegjerning med Trofasthed, da tvang ikke Alderen, men
et svækket Helbred ham til at opgive den ham saa
kjære Virksomhed. Men inden sin Fratrædelse indviede
han til sin Eftermand forhv. Lærer N. Lycke, ligesom
han tidligere i 1879 havde indviet L. B. Poulsen til
Præst for den Kreds af Udtraadte i Bovlund og Omegn,
for hvilken denne alt længe havde været Ordfører om
Søndagen, ligesom Appel efter Svejstrups Bortrejse var
det for Rødding-Kredsen.
Hermed skulle vi forlade Rødding Frimenighed,
der endnu den Dag i Dag »lever sit stille, fordringsløse,
men i Grunden forholdsvis ret rige Inderligheds Liv**),
og »den Appelske Sag«, under hvilket Navn Appels
Ordinationshistorie i sin Tid verserede i den danske
Presse, en Sag, der iøvrigt indeholder rigt Stof for den,
der vil studere Frimenighedernes Historie, og som vi
have dvælet saå omstændelig ved her, baade fordi den
i og for sig er en enestaaende og interessant Begivenhed

*) H. Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Hi
storia« Side 161.
•♦) »Højskolebi.« 1893, Nr. 41. (Appels Levnedst. af Svejstrup).
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i den danske Kirkes Historie, men navnlig fordi den i
særlig Grad hører med til Svejstrups Livshistorie, da
det jo baade var hans Virksomhed, som havde givet
Anledning til den, og han var én af dem, der spillede
en Hovedrolle ved selve Handlingens Udførelse.
Efterat Frimenighederne i Sønderjylland vare bievne
dannede, hørte Svejstrups Virksomhed som Præst for
Sønderjyder vel i egentligste Forstand op. Dog havde han
ogsaa siden den Tid stundom præstelige Forretninger
at udføre for Folk hinsides Kongeaaen, og navnlig ved
blev i mange Aar en Del Ikke-Udtraadte fra hans gamle
Menigheder at tage over til ham for at gaa til Alters.
Han bekjendtgjorde da gjennem Bladet »Dannevirke»
en Søgnedag, paa hvilken han holdt Altergang i Vejen
Kirke, og det var et Vink for hans sønderjydske Venner
om at komme derover.
Men omend ikke direkte, saa vedblev Svejstrup
dog indirekte, saa længe han levede, ogsaa som Præst
at staa i stadig Rapport til Sønderjyderne. Af »Nord
slesvigsk Søndagsblad«s kirkelige Del var han en flit
tigere Medarbejder end nogen anden dansk Præst, og
hans her indrykkede Prædikener fandt Vej til ethvert
dansk Hjem og bleve læste med Glæde over hele det
dansktalende Sønderjylland, hvor »Nordslesvigsk Søn
dagsblad» bliver bragt ind i Husene som Tillæg til de
danske Dagsaviser. Og ved de mange kirkelige og
folkelige Møder, som i Aarenes Løb ere bievne afholdte
i Skibelund Krat lige nord for Kongeaaen og ikke saa
langt fra Vejen, fik Svejstrup atter og atter Lejlighed
til at tale til sine sønderjydske Venner, der trolig mødte
dér, om ikke for andet saa for at se og høre deres
kjære gamle Præst.
Hvad Svejstrup desuden har virket for Sønder
jydernes Sag paa denne Side af Grændsen, lader sig
næppe efterspore i det enkelte, da det ofte er virket i
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Stilhed. Men han var et af de virksomste Medlemmer
af Foreningen »S, S «, hvis indvundne Midler paa
forskjellig Maade anvendes til Bedste for Danskhedens
Sag i Sønderjylland. Ofte har han foretaget sig lange
Rejser og gjæstet Landets forskjellige Egne — saavidt
vides endogsaa Bornholm — for at tale Sønderjydernes
Sag, og ingen havde Evne til som ham at vække Folks
Interesse og Deltagelse for vore fraskilte Brødres Nød,
og ingen forstod som han, der altid selv varen rundelig
og glad Giver, at faa Folk til at lukke Pungen op, naar
det var det, som tiltrængtes. Dette vidste de danske
Sønderjyder ogsaa godt, og derfor var intet Navn mere
populært iblandt dem end gamle Svejstrups, selv hos
saadanne, som slet ikke delte hans kirkelige Anskuelse.
En anden Ting, der ligesom den sønderjydske Sag
i høj Grad laa Svejstrup paa Sinde i hans senere Aar,
var »den dansk-amerikanske Mission«. Som vi ovenfor
have hørt var Svejstrup allerede i sine yngre Dage
varm og virksom for Missionssagen, men det var i
Aarenes Løb kommen til at klare sig for ham, hvor
ledes det gjaldt om at begrændse sig og først tage Vare
paa det, som laa nærmest, og dette var for ham bleven
Missionen blandt vore Landsmænd i Amerika. Han
blev derfor gjennem mange Aar et virksomt Medlem af
det »Udvalg for den dansk-amerikanske Mission«, som
dannedes her i Landet i Begyndelsen af Halvfjerdserne
med Dr. Ludvig Helveg i Odense som Formand, og som
bestaar endnu, om end af andre Medlemmer end fra
først af, og som har sørget for Uddannelsen af unge
Mænd — navnlig paa Askov Højskole, men ogsaa iKjøbenhavn —, der kunde drage ud og overtage en Præstegjerning i Amerika, og som til Dels har bevæget theologiske Kandidater til at drage derover i samme Hen
sigt, og i det hele efter bedste Evne virket for at holde
et aandeligt Liv, kirkeligt som folkeligt, oppe blandt
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vore udvandrede Landmænd hinsides Atlanterhavet.
Svejstrup maatte saa meget mere føle Trang til at være
med i den Sag, som han havde mange Venner fra sine
gamle Menigheder, der havde fæstet Bo i Nordamerika,
og som vedblev at staa i Forbindelse med ham og gjennem deres Breve stadig klagede deres kirkelige Nød for
ham og anmodede ham om at skaffe Hjælp. Mange
og lange Rejser har han i Aarenes Løb foretaget sig
for at tale »den dansk-amerikanske Missions Sag» og
for at samle Penge ind til den, og ligesom i Sønder
jylland ihukommes derfor ogsaa gamle Svejstrups Navn
med Taknemlighed blandt vore Landsmænd i Amerika.
Men foruden disse to Ting: Sønderjydernes Sag og
»den dansk-amerikanske Mission«, som Svejstrup paa sine
gamle Dage synes at have viet sin særlige Kjærlighed,
var der naturligvis mange andre Sager blandt dem, der
i Aarenes Løb dukkede op, som han fandt var en
Haandsrækning værd, og som han derfor ogsaa ydede
Støtte. Af K randsene paa hans Kiste saaes det saaledes, at »Dansk Fredsforening» har følt sig i Taknemlighedsgjæld til Svejstrup. Vistnok paavirket af
sin Brodersøn, den for Fredssagen saa ivrige, nuværende
Birkedommer paa Samsø, Paul Svejstrup, var Svejstrup
nemlig paa sine gamle Dage — mærkelig n$k forresten —
bleven, hvad man kalder, »Fredsven« og Medlem af
»Dansk Fredsforening», hvor han stundom optraadte
som Taler. Ligeledes var der Krandse fra Døvstummeinstituttet og Børnehjemmet »Kana« i Kjøbenhavn. Hvad
denne sidste Anstalt angaar, da har Svejstrup blandt
andet en Gang i Firserne holdt et Foredrag til Fordel
for den, et varmhjertet og godt Indlæg for de hjemløse
Børn, som under Titelen »Hjemmets Pris« senere er
bleven trykt og udgivet for yderligere at skaffe Sagen
Støtte, og som vi her benytte Lejligheden til at anbefale
Læserne. Og saaledes kunde der vist nævnes mangen
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anden god Sag, som Svejstrup efter Evne har ydet sin
Bistand.
Det kan da ogsaa nævnes, at han med In
teresse støttede flere økonomiske Foretagender i sine
Sogne’, den stedlige Sparekasse, Brugsforeningen o. s. v.
Da Telefonen kom op, var han ivrig for at faa den
indført, og fik selv en Ledning ind i sin Præstegaard.
I det hele vedblev han lige til det sidste at bevare sin
Interesse usvækket for alle aandelige og materielle
Spørgsmaal i Folket.
Den sidste halve Snes Aar af Svejstrups Levetid blev
en Jubilæernes Tid for ham. Den 20. Januar 1885 fyldte
han sine 70 Aar. I den Anledningsamledes en talrig Venne*
kreds om ham og vidnede gjennem mange Ordførere om den
Paaskjønnelse og Kjærlighed, han gjennem sit lange Liv
og sin Virksomhed havde vundel baade fjern og nær, i
tidligere Dage som i den senere og sidste Tid. Om
Formiddagen samledes den nærmeste Kreds, Sognets
Beboere, Mænd og Kvinder i et Antal af henved 400
med Svejstrup og hans Familie til en Art Menigheds
møde i Øvelseshuset ved Vejen Station. Sogneraadsformand Ebbe Madsen, Landsthingsmand N. J. Termansen og Stedets Lærer Jørgensen bragte hver for
sig Tak paa egne og de manges Vegne for, hvad Svej
strup havde været for dem som Præst og Ven i Vejen
og Læborg Sogne i over 20 Aar. Samme Dags Efter
middag Kl. 3 samledes igjen over 200 Deltagere med
Svejstrup og hans Familie til et Festmaaltid i Kolding
Højskolehjem, og mange af Deltagerne vare komne
langvejs fra. Højskoleforstander Schrøder fra Askov
havde Forsædet ved Bordet, bød «Velkommen« og bad
Bordbøn og holdt den egentlige Festtale, idet han i
hjertelige Ord gav en udførlig Skildring af Svejs trups
Liv og Virksomhed. »Han prædikede sidste Søndag«
— sagde Schrøder — »over Ordet »Herre hedde og
Tjener være« ; jeg kjender ingen, som i den Grad har
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været en tjenstvillig og derfor ogsaa selvfornægtende
Mand som gamle Svejstrup». Sluttelig udbragte han
en Skaal for Hædersgjæsten som «Birkedals Ungdomsven
og trofaste Staldbroder, som Peder Larsens Præst, som
Sønderjydernes hjertevarme Talsmand, som den der
mere end nogen anden har støttet Sagen : en kristelig
Forkyndelse for vore Landsmænd i Amerika». En
Række baade ældre og yngre Talere havde derefter
Ordet, og Grundtonen var den samme hos dem alle:
en taknemlig Kjærlighed og Hengivenhed for den
alderstegne Præst. Blandt dem, der hædrede Svejstrup
med deres Nærværelse paa denne hans Højtidsdag, var
ogsaa den 76-aarige Vilhelm Birkedal. I bevægede og
begejstrede Ord, som vi allerede ovenfor have haft Lej
lighed til at hentyde til, dvælede han ved Minderne
fra hans og Svejstrups Samliv paa den jydske Hede i
deres Ungdomsdage, takkede ham hjerteligt for, hvad
han havde været for ham ikke blot i hine Tider, men
hele deres lange Liv igjennem. og udtalte Haabet om,
at de to gamle Venner snart maatte lande med hinanden
paa Frelsens Kyst.
Glanspunktet ved Festmaaltidet var naturligvis
gamle Svejstrups egen Tale, der gjenlød af Tak til Gud
og de mange Mennesker, der havde søgt at sprede
Glæde over hans Højtidsdag. Han tog sit Udgangs
punkt fra den 119. Salmes Ord : »Det er mig godt, at
jeg blev ydmyget«. Man kunde blive ydmyget, ytrede
Taleren, under Modgangs Tryk i Følelsen af sin Af
magt til at bære, hvad der skulde bæres, men man
kunde ogsaa blive ydmyget, naar man saadan blev overdænget, som han var bleven det i denne Aftenstund.
»Jeg er et Forsynsbarn« — udbrød Svejstrup — »og
et saadant Barn er jeg vedbleven at være, hvor gammel
jeg end er bleven«. Han gav derefter en Skildring af
sit Liv med den ejendommelige Blanding af Alvor og
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Humor, som ofte prægede hans Tale, idet han navnlig
udfyldte, hvad Schrøder havde sagt, ved at dvæle ved
visse Hovedpunkter i sit Liv og vise, hvor naadigt og
kjærligt Gud havde ført det altsammen for ham indtil
denne Dag.
Svejstrups gamle Ven fra Rødding-Tiden og da
værende Nabo Pastor Knudsen fra Lejrskov talte for
Fru Svejstrup, og Pastor Vagner fra Seest for Svejstrups
Sønner, hvorefter Svejstrups ældste Søn Pastor Poul
Svejstrup i Paaby ved Kolding takkede paa sin Moders,
Broders og egne Vegne. Gamle Pastor Mørk-Hansen
fra Vonsild, der ligesom Svejstrup i sin Tid havde
været Præst i Sønderjylland og ligesom denne havde et
agtet Navn blandt Sønderjyderne, bragte Svejstrup en
Tak navnlig for hans lille Bog: »Trøst i Trængsel»,
og mange flere Talere havde Ordet. Mellem Talerne
lød Sangens Toner, istemte af den gamle Hædersgjæsts
smukke og kraftige Stemme. En Mængde Telegrammer
indløb, og en smuk Adresse med talrige Underskrifter
fra Nørup Sogn ankom under Bordet, der først hævedes
Kl. 7 om Aftenen.
Ved Hjemkomsten til Vejen Station, hvortil han
ledsagedes af en Del af Festdeltagerne, som havde hjemme
til den Side, beredtes der Svejstrup en ny Overraskelse.
Her modtoges han nemlig af en Skare paa 5—600
Mænd og Kvinder, som med Musik og 40 Fakkel
bærere i Spidsen ledsagede ham og hans Familie til
Præstegaarden*).
Fem Aar senere oplevede Svejstrup igjen en smuk
Festdag. Den 17de Juli 1890 var det nemlig 50 Aar
siden, at Svejstrup første Gang blev udnævnt til Præst,

*) Referat fra Festen i Anledning af Svejstrups 70aarige
Fødselsdag i »Vejle Amts Folkeblad« (efter Kolding Avis) for
23de Januar 1885.

109
og han traadte altsaa nu ind i Kredsen af Jubellærerne
i den danske Kirke. Det var Svejstrups udtrykkelige
Ønske, at denne Dag skulde have været fejret i Stilhed,
men dette kunde ikke lade sig gjøre. Det blev yder
mere en Festdag i større Stil. Svejstrup blev hædret
af sit Folk lige fra Kongen, der i Dagens Anledning
skænkede ham Ridderkorset, og til den fattigste Tjeneste
karl. Henved 2000 Mennesker menes at have været
tilstede i Vejen den Dag, hvoriblandt en Mængde Præster
fra Landets forskjellige Egne. Ad Jernbane og Lande
veje strømmede Folk til, selvfølgelig flest fra Vejen og
Læborg Sogne. Hele Byen var flagsmykket og Præstegaarden pyntet med Æresport ved Indkjørslen o. s. v.,
og hele Festen forløb under det smukkeste Sommervejr.
Om Formiddagen holdtes der Gudstjeneste i Vejen
Kirke, der var fyldt til sidste Plads. Her talte den æld
gamle Biskop Balslev fra Ribe, Svejstrup prædikede selv,
Provst Schjøtt fra Lejrskov og Pastor Leth fra Middel
fart talte ogsaa, medens Svejstrups ældste Søn Poul
Svejstrup sluttede Tjenesten.
Om Eftermiddagen samledes man først i Haandværkerforeningens store Lokale, hvor der blev overrakt Svej
strup to værdifulde Gaver henholdsvis ved Forstander
Schrøder og Landsthingsmand Termansen. Den første
Gave bestod i et stort og smukt Maleri af Niels Skovgaard, forestillende Opstandelsen, idet man ser den tomme
Grav og ved denne to straalende Engleskikkelser, af
hvilke den ene peger tilbage paa det forladte Leje og
den anden opad mod Himlen, medens Kvinderne ses i
nogen Afstand fra Englene ved Indgangen til Klippe
graven. Den anden Gave var en større Pengesum paa
2000 Kroner, som var indsamlet i Svejstrups gamle og
nuværende Menigheder, og som Svejstrup selv yderligere
forøgede, og hvoraf han oprettede et Legat, der fore
løbig skulde komme nogle gamle Folk i hans Hus til-
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gode, men hvis endelige Bestemmelse var, som vi oven
for hørte, at hjælpe unge Mennesker fra Vejen-Læborg
Pastorat paa Askov Højskole. Svejstrup var dybt rørt
over al den Hæder, der vistes ham «lige fra Kongen
og Biskoppen og til den jævne Mand«. Han havde kun
det lille Ord at sige, som kan rumme saa meget, men
kan skrives med tre Bogstaver T—a - k!
Ved Firetiden samledes Festdeltagerne i den smukke
og rummelige Præstegaardshave, hvor der holdtes et
vellykket »Vennemøde«. Et firestemmigt Pigekor fra
Askov Højskole glædede Forsamlingen ved gjentagne
Gange at afsynge firestemmige Sange, blandt andet en
smuk »Jubelsang«, forfattet i Dagens Anledning. Gamle
Svejstrup udtalte igjen sin Tak baade til Gud og Menne
sker for sit henrundne Liv, og .en Række andre Talere
havde Ordet i Løbet af Eftermiddagen. Frimenigheds
præst L. B. Poulsen fra Bovlund skildrede med Tak
Svejstrups Gjerning i de ni Aar i Rødding og dens Be
tydning, og Lærer Jørgensen fra Vejen talte om Svej
strups Gjerning dér i de sidste 20 Aar, som havde været
til stor Velsignelse. Desuden talte Pastor Jungersen fra
Vig (nu Valgmenighedspræst i Kjøbenhavn), Rosenstand
fra Nørre Stenderup, Conradsen fra Hvirring, og For
stander Schrøder oplæste en Takadresse for Svejstrups
Virksomhed for den dansk-amerikanske Mission. Sluttelig
havde Svejstrup Ordet for at bringe sin Tak for alt,
hvad der var talt og gjort for ham i Dagens Anledning.
Han følte sig saa glad og saa ung, sagde han. »Det
maa komme af al den Kjærlighed».
Cand. Nutzhorn fra Askov sluttede Mødet, men Folk
blev endnu i Haven til langt hen paa Aftenen, hvor der
jævnlig musiceredes, medens de medbragte Madkurve
tømtes, og hvor saa mange, som kunde, fik Plads ved
et stort »Præstebord«, som var dækket ude i det fri,
og hvor man ellers tilbragte Tiden afvekslende mellem
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Tale og Sang. Et tiltalende Syn var det at se den
gamle Svejstrup gaa rundt og trykke Folk i Haan
den og tale et kjærligt Ord baade til fattige og
rige, og dog kom han paa langt nær ikke til Vejende,
men med Hensyn til de fleste kom det til at gjælde, at
»de maatte nøjes med at se paa hinanden«, som han
ud tryk te sig*).
»Det var« — hedder det i en Beretning**) — >en
skjøn Festlighed, hvad enten man saa den fra dens
indre eller fra dens ydre Side«.
Imidlertid var det jo ikke i Vejen, men i Nørup, at
Svejstrup for 50 Aar siden havde tiltraadt sin Præstegjerning. Han fandt sig derfor foranlediget til ogsaa at holde et
Slags Jubilæumsfest i sin første Menighed, hvilket han
gjorde paa den Maade, at han — vistnok— i September
Maaned næstefter, altsaa i sammeMaaned ogmaaskesamme
Dag, som han for et halvthundrede Aar siden var ble
ven indsat i sit Præsteembede, holdt Gudstjeneste i Nø
rup Kirke. Folk i Nørup mindes endnu med Forundring,
med hvilken ungdommelig Kraft Svejstrup trods sin
høje Alder den Dag forkyndte Evangeliet fra sin Ung
doms Prædikestol, ligesom de glædede sig over at høre
hans ældste Søn, som jo var opvokset i deres Midte,
og som var fulgt med sin Fader til sit gamle Barn
domshjem, aflægge et godt Vidnesbyrd.
Selvfølgelig
havde Svejstrups Nærværelse i saa højtidelig en Anled
ning ligesom altid samlet en talrig og taknemlig Til
hørerkreds ikke blot fra Nørup og Randbøl Sogne, men
fra hele Omegnen, hvor Svejstrups Navn endnu lever
i Mindets Giands.
Samme Efteraar, som det store Embedsjubilæum

*) Referat fra Svejstrups Jubilæumsfest i »Vejle Amts
Folkeblad« (efter Kolding Avis) for 22de Juli 1890.
•*) »Højskolebladet« 1883. Nr. 43 (C. Appels Levneds
skildring af Svejstrup).
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havde fundet Sted om Sommeren, holdtes der igjen Fest
i den Svejstrupske Familie. Den 2den Oktober 1890
var det nemlig 50 Aar siden, at Svejstrup og hans
Hustru bavde holdt Bryllup, og de kunde altsaa nu
fejre deres Guldbryllupsfest. I den Anledning samledes
der atter et stort Antal Venner og Frænder som glade
Gjæster i den hyggelige Præstegaard, og Begivenheden
fandt Deltagelse baade fjern og nær. I Følge Sagens
Natur blev denne Fest dog naturligvis i det hele af
mere privat Karakter.
Men midt under alle disse Festligheder, der ret
kunde vise Svejstrup og hans Hustru, hvor mange Ven
ner de i deres lange Liv havde vundet sig trindt om
kring, og som derfor inderlig maatte glæde dem og lyse
op over deres Livsaften, oplevede de en stor Sorg, idet
deres yngste Søn Svend Trøst Svejstrup, født i Nørup
d. 24de August 1860, døde d. 30te August 1887. Han
havde uddannet sig til Landinspektør og havde allerede
god Praksis i Holsted, men saa blev han angreben af
Brystsyge, maatte opgive sin Virksomhed og kom hjem
til Forældrene, hvor han efter nogen Tids Forløb døde,
efter at han en fjorten Dage i Forvejen af sin gamle
Fader var bleven viet til sin Fæstemø, Frøken Mathea
Thomsen, der saaledes efter alle vedkommendes hjærtelige Ønske kom til at bære dette hende saa kjære Navn.
Hun var i adskillige Aar baade før og efter sit Gifter
maal med Svend Trøst hos sine Svigerforældre i Vejen,
var dem en overmaade kjær Datter, færdedes meget med
sin gamle Svigerfader og var ham til Hjælp og Støtte
og hyggede i og oplivede Hjemmet for de gamle Præste
folk med sin Ungdom og Kjærlighed. Hun er nu gift
med Konstruktør Scheller i Kjøbenhavn.
Svejstrups ældste Søn var, som vi allerede adskillige
Gange har haft Lejlighed til at nævne, Præst i Harthe
ved Kolding. Der er ikke saa farlig langt mellem Vejen
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og Harthe, og det var selvfølgelig til stor Glæde og Op
muntring som ogsaa paa mange Maader til Støtte for
Svejstrup og hans Hustru paa deres gamle Dage, at de
havde Sønnen og Svigerdatteren med deres to Smaapiger
saa nær.
Svejstrup havde alle sine Dage haft et stærkt Hel
bred. Kun en enkelt Gang havde han været syg, men
da maaske ogsaa betænkelig syg. Hans Læge foreslog
ham, at han for at gjenvinde sit Helbred skulde opholde
sig nogle Maaneder »syd for Alperne«. Men Svejstrup
med sin trofaste Kjærlighed til Danmark kunde slet
ikke tænke sig at være borte fra Fædrelandet og at
høre paa et fremmed Sprog. For dog at imødekomme
sin Læge tog han virkelig en Tid »syd for Alperne«,
men det var »de fynske Alper«, og skjønt det vel næppe
var disse »Alper«, Lægen havde tænkt paa, saa koln
Svejstrup sig alligevel, og det var jo Hovedsagen. Men
til Jævnshold var hans Helbred usædvanlig godt, en
Omstændighed, der selvfølgelig havde afgivet et ypper
ligt Grundlag for hans lykkelige Liv og muntre Virk
somhed i det hele taget. Han kunde da ogsaa helt ind
i sin høje Alderdom selv besørge sin Præstegjerning, og
det var ikke muligt for hans nærmeste at faa ham til
at skaane sig. Først i de allersidste Aar maatte han
stundom søge Hjælp hos nærboende Venner, af hvem
den beredvilligt blev ham ydet, og tilsidst tage sin
Brodersøn til Kapellan. Men naturligvis undgik han
ikke at føle Alderdommens Tryk paa mange Maader.
Han var saaledes i flere Aar meget tunghør, men egent
lig svag var han kun den sidste Sommer, han levede,
og det var nok kun et godt Fjerdingaar før sin Død,
at han helt maatte opgive Præstegjerningen i Kirken,
og selv i den Tid kunde han dog af og til føle sig ret
rask og være munter og livlig. »Kunde jeg blot komme
II, Kau: Præsten Hans Svejstrup.
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til at sidde ned» — sagde han — »havde jeg maaske
dog endnu et Ord at sige til min Menighed«.
Svejstrups sidste Svaghed stammede fra en Influenza
med paafølgende Lungebetændelse, der var gaaet over til
en Lungehindebetændelse, som medførte storeAandedræts
besværligheder for Patienten. Han kunde ofte ikke
taale at være i Sengen, men maatte tilbringe Sommernætterne i en Lænestol. I denne Periode fik han ret
Velsignelse af det store Opstandelses-Maleri, som hans
mange Venner havde skjænket ham i Anledning af hans
Embedsjubilæum. Det var opstillet i den store Daglig
stue, og ved Hjælp af en snildt anbragt Lampe kunde
den prægtige fine Lysvirkning endnu mere gjøre sig
gjældende, og det voldte Svejstrup megen Glæde og Trøst
i hans sidste Tid at sidde i sin Lænestol og se ind i
»den tomme Grav«. Men ogsaa Morgensolen kunde i
de lange Sommerdage kort efter dens Opgang paa en
virkningsfuld Maade lade sine Straaler spille paa Billedet.
Naar Svejstrup da vaagnede tidligt om Morgenen, kunde
han ligge og glæde sig, naar Solens første Straaler
faldt gyldne ind, først over Englene, saa over Kvinderne,
der her erfarede, at »han er opstanden«. Saa kunde
den gamle Mand tage Bibelen frem igjen, og de gamle
Tanker blev saa vidunderlig ny for ham, eller han kunde
i Tankerne tage Troens Ord frem Led for Led og glæde
sig over deres forunderlige Dybde og Rigdom. Han bar
med stor Taalmodighed Svaghedens og Alderdommens
Tryk og saa med Frimodighed sin Bortgang i Møde,
men Jubilæumsbilledet var et af Midlerne i Kjærlighedend Haand til »ved Kirkegaardens Port« at vifte fra
ham »hver Skygge sort« og lade »Livets Blomster over
gro Gravens mørke Tilje«.
Nogle Dage før sin Død var Svejstrup af Lægerne
bleven tappet for Vand, som havde samlet sig i den
den ene Side af Brystkassen og forvoldte ham Aandenød.
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Han havde derved faaet en øjeblikkelig god Lettelse, saa
han følte sig helt oplivet og tænkte endogsaa paa at
komme lidt ned i Haven. Den sidste Nat sov han godt,
og da han om Morgenen var hjulpet i sine Klæder,
gik han ind i Stuen uden at behøve at støtte sig til sin
Hustru, hvad han ellers i den senere Tid havde trængt
til, naar han gik. Ved den daglige Morgenandagt havde
han i lang Tid maattet sidde ned under Bekjendelsen
og Bønnen, men den Morgen rejste han sig op ligesom
i tidligere Dage og fremsagde selv staaende og med klar
Røst Trosbekjendelsen og Nadverordene og bad »Fader
vor«, hvilket han ellers i den sidste Tid havde maattet
overlade til en anden. Men dette blev ogsaa hans sidste
Gjerning. Han satte sig ned og hældede sig tilbage i
Stolen for at høre sin Hustru læse et Stykke af
Hoffs Andagtsbog: »Fra Kirken og Lønkamret«, men
i det samme mærkede hans Svigerdatter, Fru Mathea
Scheller, som havde været hjemme hos ham i den senere
Tid, at han famlede med den ene Haand, hvorfor hun
gik hen til ham, tog om ham og lettede ham lidt frem
over. Svejstrup havde udaandet. Lægen, som straks
blev hentet, mente, at det var et Hjerteslag, som saa
let havde gjort Ende paa hans Dage. Det var d. 31te
Juli 1893.
En skjønnere og mere betegnende Død kunde gamle
Svejstrup ikke have faaet. Han døde under Bekjendelsen
— den der alle Dage havde ligget ham saa frimodigt
paa Læberne.
I de følgende Dage bragte Bladene Dødsbudskabet
Landet rundt med sympathetiske, kortere eller længere
Skildringer af Svejstrups Liv og Gjerning. Navnlig
Bladene i Jylland, hvor Svejstrup havde haft sin Livsgjerning og var bedst kjendt, udtalte sig med stor Anerkjendelse om den afdøde, men ogsaa i Hovedstaden
og Landets øvrige Egne havde Svejstrups Navn en god
8*

116

Klang. Det var vel ikke én af Danmarks største Mænd,
men det var én af Danmarks bedste Mænd, som havde
udstridt.
Et Provinsblad i Svejstrups Nærhed udtalte Dagen
efter hans Død blandt andet følgende:
»Dette Dødsfald vil vække Vemod i alle Kredse
i vort Land. Danmark har ingen Pletter saa døde, at
ikke gamle Svejstrups Navn er kjendt og æret. Han
var ikke noget Modsigelsens Tegn; har der nogensinde
været Kampbulder om hans Skikkelse, har den for
længe siden lagt sig. Men hvor han nævnedes, der
vaktes Stemning; der var en Varme og en Tro i
hans Sind, der straalede ud og øvede sin velsig
nelsesrige Virkning meget videre end hans personlige
Bekjendtskabskreds naaede. — — — — — — — —

»Svejstrup hørte ikke til de Aander, som bringer nyt Lys;
men han var en Bærer og Fordeler af Lys og Varme,
som kun faa har formaaet at være det. Han blændede
ikke Smaafolks Øjne. Han havde en særegen Evne,
som han med en mærkelig Ungdomsfriskhed bevarede
ind i sin høje Alderdom, til i sin kjærlige Personlighed
at opsamle og bearbejde det nye Lys, som i hans Ung
domstid straalede ud fra Grundtvig, og saa naar Straalerne vare brudte i hans eget Hjerte, lade dem lyse ud
over sin egen Kreds med henrivende Liv og Ynde.
»Det dybeste Grundtræk i Svejstrups Personlighed
var en mild Vemod, og heri laa vel egentlig Hemmelig
heden ved hans store samlende Evne. Den Følelse er
saa dansk, og under Forholdene i Svejstrups Omgivelser
meddeltes den især let og stærkt. Deraf vel ogsaa den
gjensidige Kjærlighed, der bandt ham og hans Menighed
sammen. »Al vor Glæde er Trøst«, plejede han at sige.
»Men han var dog en lykkelig Natur, ret et Forsyns
barn, som han kaldte sig selv, da han d. 17de Juli 1890
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ved sin 50 Aars Jubelfest som Præst fortalte om sit Liv.
Forsynet føjede alt for ham, satte ham altid paa den
Plads, hvor han var hjemme, om han end langtfra gik
fri for Sorger. Deraf fremgik hans Kjærlighed og hans
trygge og levende Tro paa sin Gud og Frelser og paa
det gode i Livet og hans vidunderlige Evne til at frem
kalde den samme Tryghed i Tro og Haab hos sine Til
hørere og Venner. Han var en lykkelig Natur ogsaa i
den Forstand, at hans Gjerning bar synlig og ædel Frugt.
Han hørte ikke til Skovens mægtige Træer, men de
Sædekorn, han kastede ud, havde en iboende Evne til
at finde Jordbund at vokse i og bære Blomster og Frugt
paany.
* Budskabet om Svejstrups Død vil vække Vemod
rundt om i Landet; i hans egen store Kreds vil det
vække Sorg. Der er saa mange her i Egnen knyttede
til ham som Præst, som Menneske, som Husfader. Han
levede et sjældent lykkeligt Familieliv sammen med sin
faa Aar yngre Hustru, som overlever ham, og med hvem
han holdt Guldbryllup d. 2den Oktober 1890. Hans
Hjem var hans Venners kjæreste Samlingssted«.
Saaledes skrev »Kolding Avis» om Svejstrup ved
hans Død, og den samme Tone istemtes af Landets
øvrige Blade Der er ikke mange Mænd, der har faaet
et saa smukt og enstemmigt Eftermæle som gamle
Svejstrup.
Mandagen den 7. August 1893 fandt Svejstrups
Jordefærd Sted. I den Anledning var der en ren Folke
vandring til Vejen Præstegaard og Kirke. Overfyldte
Toge fra Øst og Vest læssede store Menneskeskarer af
ved Vejen Station. Vogn efter Vogn rullede over Grændsen med Sønderjyder især fra Rødding og Skrave
Egnen, og fra det store Vejen-Læborg Sogn og den vide
Omkreds, hvorfra man havde søgt til Vejen Kirke, strøm
mede Folk sammen til Vogns og til Fods for at være
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med til at stæde deres gamle Præst til Hvile. Ogsaa
fra Svejstrups gamle Nørup-Randbøl Menighed var der
kommen en Del Folk, ligesom der var mange fra det
nordligere Jylland og fra Øerne. Da man omkring ved
Halvtotiden stod samlede om Svejstrups Kiste i den
store, smukke Præstegaardshave, kunde Forsamlingen
-- saa mentes der — anslaaes til mindst 2000 Menne
sker, hvoriblandt henved 40 Præster.
Kisten var dækket af et Hav af Krandse, hvori
blandt 3 Sølvkrandse: en »med inderlig Tak fra Meheden i Vejen«, en fra Sognebaandsløsere i Gjesten med
Indskriften:

»Tak for hvad Du var i Liv og Lære,
Tak for Trøst i Trængselsdage svære«,
og en fra »Dansk Fredsforening med hjertelig Tak«.
Fra Folkehøjskolen i Askov var der sendt en pragt
fuld Palmekrands med følgende Indskrift af en Sang,
skrevet af Professor la Cour i Askov til Svejstrups
Jordefærd:

»Mild og vennesæl hans Tale lød, hvorhen
han kom og gik;
Hvem hans Herre var, det lyste af hans Aasyn
og hans Blik«.

En Palmekrands med brede, røde og hvide Baand
og med Indskrift: »Den trofaste Dannemand og Præst
H. Svejstrup 1815—93», var sendt fra »taknemmelige
Sønderjyder«.
Endvidere var der Palmekrandse fra S— J. S., fra
det kongelige Døvstummeinstitut i Kjøbenhavn, fra
Børnehjemmet »Kana« i Kjøbenhavn, fra »Dansk Freds
forening fra Kolding og Omegn» med Indskrift: »Tak
for Din Gjern ing i Fredens Tjeneste«, fra Venner i
Kolding, fra Præster i Andst og Malt Herreders Provsti,
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fra Lærere og Lærerinder i Vejen Sogn og mange flere.
Bagved Kisten var der oprejst en Talerstol. Der
holdtes i alt fjorten kortere og længere Taler ved Svej
strups Jordefærd. Mange af Deltagerne trættedes der
under og syntes, at færre havde været tilstrækkelig.
Men det kan visselig siges til Talernes Forsvar, at der
var ingen af dem, der trængte sig frem for deres egen
Persons Skyld, men de talte kun, fordi de følte en
inderlig Trang til at udtale sig ved denne Lejlighed.
Gamle Svejstrup udtalte ved sin Jubelfest i 1890, at alt
hvad han havde at sige kunde udtrykkes ved de tre
Bogstaver T—a—k. Skulde man med et Ord udtrykke,
hvad det var, som blev udtalt ved Svejstrups Kiste af
den lange Række Talere, da kunde man sige, at det
var en inderlig »Tak« for hans Liv og hans Gjerning.
Forstander Schrøder aabnede Talernes Række. Han
skildrede Svejstrup som den tro Husholder over time
ligt og aandeligt Gods. Svejstrup grov ikke sit Pund
ned i Jorden, men han uddelte med aaben Haand alt
det, som Gud gav ham. Han var en glad Giver baade
i aandelige og timelige Forhold. Svejstrup var fri for
Gjerrighed. For dem, der var i Nød, var der ingen
mere redebon Hjælper end ham. Hvad Gud gav ham
af jordisk Gods, forstod han paa en forunderlig Maade
at hjælpe saa rigt med, at han, der var en glad Giver,
kunde hjælpe andre til ogsaa at blive glade Givere.
Ingen kunde som han hjertelig og ligefrem træde op
efter et Møde og opfordre Folk til at yde en Skjærv,
hvad enten det nu var til hans kjære Sønderjyder eller
til vore Landsmænd i Amerika eller til andre gode
Formaal. Og som han ikke sparede paa Mammon, saa
sparede han heller ikke paa sine legemlige Kræfter,
naar det gjaldt at føre Ordet.
Han kom gjerne, naar
der kaldtes paa ham. Ja, han var en god Husholder
baade over Ordet og timeligt Gods. Ingen kunde være
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en bedre Lejlighedstaler end Svejstrup. Han havde stor
Kjærlighed til Menneskene og forstod altid at finde et
godt Ord baade i Sorg og Glæde. Han var fri for Ærgjerrighed, han var ydmyg i sin Gjerning. Var der
end tunge Tider for ham, var han dog alt i alt et
underligt lykkeligt Menneske. Hans Hustru hører til
de stille, stærke Kvinder, hun har staaet trofast ved
sin Mands Side i Sorg som i Glæde. Han var lykkelig
med sine Børn og han var lykkelig i sin store Venne
kreds. Han var rig ved sine Venner og ved sin mærke
lige frugtbare Livsgjerning.
Pastor Appel aflagde et varmt og gribende Vidnes
byrd om den store Taknemmelighedsgjæld, han og hans
Hus stod i til Svejstrup og hans Hustru: Mit Bekjendtskab med Svejstrup begyndte i lyse Tider, Venskabet,
da det var trangt. Hvad han har gjort for mig og for
mine, det er Hjertets Hemmelighed, men det er mig
en Trang her ved hans Baare at bære min Tak frem
til ham, der var en Ven i Nøden som ingen anden.
Vorherre kaldte ham til sig i en underlig skjøn Stund;
men derovre i det store Hemmelighedens Land vil Tak
ken dog naa ham.
Frimenighedspræst Poulsen fra Bovlund bragte
efter Opfordring en Tak fra Svejstrups Tjenestefolk, fra
alle de smaa, som han havde kjær og var en god
Hjælper, og fra Sønderjyderne, der jo ogsaa hører til
de smaa, som sidder trangt i det. Vi har Svejstrup at
takke ikke blot for hans gode Ord, men for hans gode
Gjerning. Ligesom han selv lod Gjerning følge paa
Ordet, saaledes forstod han ogsaa at faa andre til at
udrette noget. Hans virksomme og kjærlige Aand viste
sig i det mindste som i det største, og det skal han
have Tak for. Tak for Din Færden og Din Virken,
Du som altid saa godt forstod at bringe »Trøst i
Trængsel.«
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Lærer Jørgensen fra Vejen bragte en Tak fra de
smaa i Sognet, som Svejstrup saa kjærligt havde hjulpet,
og Pastor Mønster fra Nørup-Randbøl bragte en Tak
fra Svejstrups gamle Menighed deroppe.
Pastor Thomsen fra Hannæs, en Søstersøn af
Svejstrup, talte smukt om den store Kjærlighed, Svej
strup havde vist sin Slægt.
Pastor Hansen fra Østbirk bragte en Tak fra Svej
strups Præstebørn i videre Forstand, nemlig de unge
Kandidater, der havde søgt ham og fundet Vejledning
og Forberedelse til Præstegjerningen.
Den hjerteligste Tak og det hjerteligste Ord faldt
dog, som naturligt var, fra Svejstrups egen Søns Læber.
Han begyndte sin Tale med at pege paa Grundtvigs
Vers til Ansgars Minde, det Vers, vi have sat som
Motto foran denne Bog, og hvori det hedder: «Han var
i ngen mægtig Aand, Mark-Evangelisten«. Dette Udtryk
vilde Sønnen anvende paa sin Fader, som han gjentagne Gange sagde om, at han var heller ingen mægtig
Aand. Det var som om den kjærlige og sandhedskjærlige Søn under Indtrykket af al den inderlige Del
tagelse, Taknemmelighed og glade Hyldest, der af den
overmaade store Følgeskare og af de mange Talere blev
lagt for Dagen, følte Trang til at betone det, at hans
afdøde Fader jo dog ikke havde været en af disse
mægtige og storslaaede Skikkelser, der med overlegen
Aandskraft drager Folk ind under deres Paavirkning
og ligesom tager med Storm. Fader var en god Mand,
sagde den taknemmelige Søn, og han var en ærlig
Hjertekristen. løvrigt gav han en smuk og gribende
Skildring af sin Fader som Personlighed i Hjemmet,
en Skildring, som vi allerede tidligere have haft Lej
lighed til at hentyde til, og som viste, at var Svejstrup
end ikke nogen «mægtig Aand«, saa var han i alt
Fald et sjældent Menneske. Han bragte en Tak fra
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sin Moder, der havde bedt ham om, at han maatte se
idag at faa det sagt, at hun havde været saa lykkelig
ved sin Husbonds Side i de mange Aar. Dernæst en
Tak paa Talerens egen, hans afdøde Broders og de
mange Plejesødskendes Vegne
Paa Familiens Vegne
takkede Sønnen alle dem, nær og fjern, der havde vist
hans gamle Fader Venskab og Kjærlighed, og dem, der
hædrede ham med deres Nærværelse ved hans Jorde
færd. En særlig Tak bragte han Fru Mathea Scheller,
Svejstrups Svigerdatter, der næst efter Svejstrups Hustru
havde været mere for ham end nogen anden paa hans
sidste Dage. Taleren sluttede med »Fadervor«.
Hermed endte den Del af Sørgehøjtideligheden, som
fandt Sted i Haven, hvor Taler og Sang havde vekslet
i flere Timer. Dagen havde allerede begyndt at hælde,
og Solen lavede sig til at gaa ned med den særegne
Ynde, som dens Farvel paa denne Aarstid saa ofte er
udstyret med, da Svejstrups Kiste under Salmesang og
med Faner foran blev baaren fra Præstegaarden ad
Kirkestien, som Svejstrup saa ofte havde vandret ad, gjennem Æresporte og en Allé af rejste Grantræer til den
lille Kirke, der ligeledes var smykket med Grønt og
med Svejstrups Billede paa den ene Væg. og hvor der
igjen fandt en lille Højtidelighed Sted nærmest for
Svejstrups egne Menigheder, da hele det store Følge
her umuligt kunde faa Plads.
I Kirken talte først Svejstrups Brodersøn og Ka
pellan kort og gribende om sin afdøde Farbroder som
en ydmyg og taknemmelig Mand. Derefter talte Provst
Schjøtt fra Lejrskov, Svejstrups Provst: Alt som vi
ældes, blive Minderne flere, baade de mørke og de lyse.
Vi føle os altid stærkt stemte til Tak for dem, der
bringe Velsignelse med; thi den er en god Gave fra
ham, som alt kommer fra. Derfor lyder der saa megen
Tak ved denne Baare; Svejstrups Minde vil som hans
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Liv være os til Velsignelse. Han hørte til de retfær
dige, ikke blot fordi han aldrig gjorde nogen Uret, men
fordi han saa ydmygt troede paa Syndernes Forladelse
og det evige Liv. Det er denne lyse Tro paa Frelseren
og paa alt godt, der gjorde ham til en Retfærdig og til
en Velsignelse for os Taleren sluttede med en inderlig
Tak til Gud for Svejstrups Liv og en Bøn om, at hans
Minde maatte bringe Velsignelse, hver Gang Øjnene
faldt paa hans Grav.
Kisten blev nu baaren ud af Kirken og ad Trapper
ned i den blomstersmykkede Grav. Ved Graven lød
endelig den sidste takkende Røst fra en af Plejesøn
nerne, Stiftsprovst Pedersen fra Aalborg, nu i Ribe,
hvorefter Svejstryps Søn forrettede Jordpaakastelsen.
Højtideligheden sluttede med Bøn og Bekjendelse.
Henad Aften spredtes det store Følge til alle Sider
fra Vejen, der i Dagens Anledning havde været klædt
i Sørgedragt.
Det var en smuk solskinsrig Dag, paa
hvilken Svejstrups Jordefærd fandt Sted, ret et Billede
paa det Liv som havde fundet sin Afslutning*).

Efter sin Mands Død flyttede Fru Svejstrup med
sin ældre Søster, der senere er død, og en gammel døv
stum Pige, hvilke begge havde været i Svejstrups Hus
i mange Aar, ned til sin Søn i Paaby, hvor denne lod
bygge et Hus til hende ved Siden af Præstegaarden.
Her har hun siden fristet den tunge Sorg at miste
denne sin eneste Søn og sidder nu alene tilbage.
Hendes største Rigdom er de mange lyse Minder fra et
*) Referat fra Svejstrups Jordefærd i »Vejle Amts Folke
blad« (efter Kolding Avis) for 7. August 1893 og »Højskole
bladet« 1893, Nr. 32. Ifr. ogsaa C. Appels Levnedstegning af
Svejstrup i »Højskolebladet« 1893, Nr. 40—42.
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langt og lykkeligt Samliv med en elskelig Mand og
Haabet om snart at mødes med sine forudgange Kjære.
Men i Efterslægten vil Mindet om Svejstrup og hans
Hustru, deres Gjerning og deres Hjem, lyse til Vel
signelse og blive bevaret med Taknemlighed.

I Skibelund Krat, det bekjendte Mødested mellem
Nørre- og Sønderjyder, hvor Tusinder i Aarenes Løb
har lyttet til Svejstrups Ord, er der (1895) bleven rejst
en Mindesten for ham, forsynet med hans Portræt
medaljon, og paa hans Grav paa Vejen Kirkegaard
staar der en Granitsten med hans Navn, Fødselsdag
og Dødsdag og følgende for ham betegnende Vers,
som han brugte paa Prædikestolen hver Søndag i de
senere Aar:
»Gud lad os leve af Dit Ord
Hver Dag, vi se paa denne Jord,
Og før dermed fra Graadens Dal
Os hjem til Himlens Frydesal«.

