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Forord.

Ved Cornelius Appels Død 1901 og ved den Omtale af 
hans Liv og Gerning, som i den Anledning fremkom i 
Blade og Tidsskrifter, dukkede mange Minder op for mig 
fra min Barndom. Født med Pennen i Haanden, som jeg 
er, gav jeg mig straks i Lag med at skrive en Levnedsteg
ning af ham og fandt deri en Glæde i mange ledige Timer. 
Imidlertid blev Manuskriptet gemt hen til flere Ting af 
lignende Slags. Jeg havde for faa Aar siden udgivet en 
Levnedstegning af Præsten Hans Svejstrup, til hvem Appel 
havde staaet i meget nært Forhold, og i hvilken By hans 
Livs Hovedgerning derfor var bleven ret udførlig omtalt, og 
jeg mente da ikke, at Tiden var inde til paany at drage 
hans Historie frem. Men nu er der igen gaaet mange Aar, 
og der er vokset en ny Slægt frem, som ogsaa har Krav paa 
at lære Cornelius Appel og hans betydningsfulde Gerning at 
kende. Jeg har derfor, da min Bog om Svejstrup — efter 
hvad jeg har bragt i Erfaring — paa det næmeste er ud
solgt i Boghandelen, ment at burde lade denne Bog frem
komme, dels som et Æreminde om Appel og dels som Er
statning for et andet Oplag af Bogen om Svejstrup.

Ved en sidste Gennemgang af Manuskriptet har jeg 
faaet dette beriget med en Mængde Træk fra de »Mindeblade 
•om Cornelius Appel«, som Georgia la Cour Pedersen og 
Augusta Busck Pedersen har udgivet i 1905, og hvori navn
lig den Taks Jakob Appel har holdt ved Afsløringen af 
sin Faders Mindesten i Skibelund Krat den 24. September 
1905, har afgivet et rigt Materiale. De øvrige trykte Kil
der, jeg har benyttet, vil i Reglen findes anførte under 
Teksten. For værdifulde mundtlige Meddelelser skylder jeg 
Cornelius Appels Broder, fhv. Stationsforstander Appel Tak 
for.

Ingen kan bedre end jeg selv se Bogens Mia ngier.
Jeg beder Læserne om en ska ansom Dom.

(ladbjerg Præstegaard i December 1913.
Hans Kau.

Offentliggørelsen af Biografen blev begyndt i Maj 
1914 i »Den nordslesvigske Kirkesag«, hvor den tryktes saa- 
dan, at den kunde fraskilles til Indbinding. Da Krigen 
udbrød i August, blev det af Censuren forbudt at fortsætte 
den. Og selv efter at Krigen var sluttet og Censuren op
hævet, var det paa Grund af Vanskelighederne ved at skaffe 
ordentligt Papir til Bladet ikke muligt at fortsætte den før 
nu i Oktober Kvartal 1919.

Haderslev, i December 1919.
Thade Petersen.



I. Barndoms- og Læreaar.

I Midten af Nordslesvig, i Haderslev Amt og Tørning- 
lens Provsti, 3 Mil sydvest for Haderslev og 3V2 Mil sydøst 
for Ribe, ligger det lille Tirslund Sogn, der sammen med 
det større og østfor beliggende Bevtoft Sogn udgør et Pasto
rat med Præstegaard i Bevtoft. Sognet er højtliggende og 
bakket, og Jordbunden af sandet og skorpsandet Beskaffen
hed. I den sydvestlige Del findes endnu en Del Hede. 
Skov findes ikke i Sognet, men mod Øst har man Udsigt til 
Hjartbro og Hyrup Skove i Bevtoft Sogn og til den store 
Plantage ved Bevtoft By. Paa et fremspringende Punkt i 
Sognet ligger Kirken, der trods sin Lidenhed og Kullethed 
dog kan ses viden om, og hvorfra der haves en vid Udsigt 
over den bare og skovløse Egn, der navnlig ved Sommertid 
oplives af betydelige Engstrækninger langs et Par paa Sog
negrænserne løbende Aaer. Næst efter den en 3 Mil nord
vestligere beliggende Øster Hjerting Kirke mindes jeg ikke 
her til Lands at have set saa lille en Kirke som Tirslund. 
Den er bygget af Kampesten uden Taarn eller Hvælvinger. 
Men den har Interesse baade ved sin høje Ælde og ved en 
historisk Begivenhed, som skal være knyttet til den. I 
Pontoppidans »Danske Atlas« berettes, at Tule Vognsen, der 
slog Svend Graa, og hvorom der tales i Kæmpevisen, som 
begynder med disse Ord: »I Lunde Kirke, der yppes en 
Stevn«, skal have haft sin Bopæl her i Sognet, og at den i 
Visen nævnte Kirke skal være Tirslund Kirke. Pontoppi
dans Beretning stadfæstes ved Egnens Folkesagn, og der 
siges, at Kirken i tvende Aar skal have været i Ban forme
delst det Mord, som var begaaet i den.

Sagnet lyder iøvrigt saaledes. I Tirslund Sogn var der 
i gamle Dage 4 Herregaarde. Paa en af dem boede Hr. 
Vogns, som blev ihjelslaaet af Hr. Svend Graa, hvilken der
for maatte bøde tre Tusinde Mark i Guld og Sølv til Fru 
Mette Vogns. For denne Sum lod samme Fru Mette sig 
gøre en gylden Stol i Tirslund Kirke, hvilket Hr.

i
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Svend. Graa, som søgte til samme Kirke, tog hende saa 
ilde op, at han paa en Helligdag, medens hun havde forladt 
sit Sæde for at gaa op at ofre paa Alteret, begav sig ind i 
samme Stol, og da hun kom tilbage, forlangte, at hun skul
de vige den; men da hun ikke vilde dette, slog han hende og 
trak hende ved Ha aret. Grædende over denne Medfart kom 
hun fra Kirken hjem til sine 7 Sønner, fortalte dem, hvad 
Tort hende var vederfaren, hvorefter den ældste Søn, Tule 
Vognsen, tog sit Sværd, gik til Kirken og dræbte Svend 
Graa for Alteret, hvor de nu begge ligger begravede.

Anders Sørensen Vedel henlægger derimod Drabsstedet 
til Lunde ved Varde, men at Tirslund virkelig er Stedet, tur
de den Omstændighed, at der endnu her i Sognet findes en 
Mose, som kaldes »Tules Mose«, og som skal have sit Navn 
efter Tule Vognsen, tyde paa.

Blandt Sognets tre Byer ligger Aabøl nordligst. Den 
ligger ved Gjelsaa, af hvilken Byen har faaet Navn (Byen 
ved Aaen). Gjelsaa 1 løber senere sammen med Gram Aa, og 
i Forbindelse med denne under Navnet »Nebs Aa« — efter 
den ripensiske Møller Svend Neb paa Kong Hans’s Tid — 
løber den gennem Ribe By og ud i Vesterhavet.

I Aabøl Skole blev Cornelius Appel født den 13. Maj 
1821. Slægten Appel er temmelig udbredt i det nordlige 
Slesvig, særlig i de nærmeste Sogne omkring Tirslund. Den 
skal oprindelig være indvandret fra Saksen, om fra Konge
riget1 Saksen eller fra det saakaldte preussisk Saksen, kan 
jeg ikke oplyse, og den menes oprindelig at have været en 
adelig Slægt. Den første af Slægten, som kom her til Lands, 
satte B!o i Medolden Sogn i det vestlige Slesvig, men herfra 
kom Slægten til Agerskov Sogn sydfor Tirslund, hvor den 
florerer stærkt den Dag i Dag, og hvorfra den har bredt sig 
videre ud.

Cornelius Appels Fader, Hans Jepsen Appel, var født 
i Rangstrup, Agerskov Sogn. Moderen, Kirsten Marie 
Appel, var et Søskendebarn til Faderen og hørte hjemme i 
de samme Egne. Den gamle Appel var ikke Seminarist. I 
5 Aar fra 1808 til 1814 havde han været Soldat og havde 
til Dels gjort Tjeneste som Skriver, og i det hele modtaget en 
Del Udvikling under Soldaterlivet. Efter sin Hjemkomst 
nød han yderligere nogen privat Undervisning hos den som 
historisk Forfatter bekendte Præst Knud Aagaard i Ager
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skov og blev saaledes sat i Stand til at tage Skolelærer
eksamen i Ribe, hvor han blev eksamineret af Biskoppen. 
I en temmelig ung Alder var han ble ven Lærer i Aabøl, og 
han blev her i omtrent 50 Aar. Han tog sin Afsked i 1867, 
da han ikke vilde aflægge Ed til Preusserne. Han var den 
Gang i en meget fremrykket Alder, men ikke desto mindre 
erklærede hans Foresatte, Pastor Randbøl i Bevtoft, at 
gamle Appel var den bedste Lærer, han havde. Den preus
siske Regering nægtede først at give ham Pension. Da ud
brød den brave Kromand Toft i Aabøl: »Kan vi være bekendt 
at lade vor gamle Lærer sulte ihjel?« Og straks var alle 
Skoledistriktets Beboere enige om, at de af deres egen 
Lomme vilde pensionere deres gamle Lærer. Imidlertid 
fandt Regeringen det rettest at give ham den ham tilkom
mende Efterløn.

Da Aabøl Lærerembede var meget da arlig aflagt — 
Lønnen var kun 3—400 Kroner — sad Appel og hans Hu
stru i meget trange Kaar, særlig i de første Aar. Der vok
sede nemlig en temmelig talrig Børneflok op omkring dem, 
5 Sønne, hvoraf Cornelius Appel var den tredie i Rækken, 
og tilsidst en Datter, der blev Faderens Støtte, efter at han 
som afskediget Lærer og Enkemand var flyttet til en Søn, 
der var Gaardmand i Rangstrup. Paa Grund af de smaa 
Omstændigheder i Hjemmet blev Børnene vænnede til Ar
bejdsomhed, Nøjsomhed og en tarvelig Levevis, og de maatte 
tidlig arbejde med for at skaffe Føde og Klæder. I mange 
Aar maatte de efter Skoletid og om Aftenen karte Uld, spin
de den og strikke Trøjer, som blev solgt i Haderslev. Hele 
Familien sad da samlet om en eneste Sivlampe, medens Fa
deren sad midt i Kredsen og enten læste højt eller fortalte 
om sine Oplevelser fra Krigen.

Appel dvælede senere ofte ved den store Betydning, 
det havde for ham, at han hjemme fra var vant til stor Nøj
somhed og til at finde sig i smaa Kaar; det fik han selv 
Brug for. Og han priste sit Barndomshjem, fordi han der 
havde erfaret, hvor rigt og lykkeligt der kan leves under 
fattige Kaar.

Han kunde ligeledes fortælle om, hvordan han ogsaa 
der fik sit første Indtryk af Skønhed, Rigdom og Overflod. 
Ude i den sandede Skolehave stod der et enligt gammelt 
Æbletræ med en høj, af Vestenvinden bøjet, nøgen Stamme, 
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som bar en grenet Krone. Naar det gamle Æbletræ om 
Foraaret blomstrede, stod Kronen i et Flor med de fineste 
Farver, dejlig Duft og af overdaadig Rigdom.

Barndomshjemmet var ikke udpræget religiøst, men 
derimod afgjort moralsk udviklet. Forældrene var fromme 
Mennesker af rationalistisk Tankegang. Det stærke, dybe 
Følelsesliv, som altid kendetegnede Cornelius Appel, gav sig 
i Biarneaarene Udtryk i Forholdet til Forældrene. Det var 
hans højeste Ønske at være sine Forældres kærlige og tro
faste Søn, og naar han var borte fra Hjemmet, led han af 
en alt betvingende Hjemvé. Lige indtil sin Død vedblev han 
at være en Hjemmets Mand.

Hos Cornelius Appel var den herskende Grundstem
ning i alle dybere Sindsbevægelser altid religiøs. Blev hari 
hjertelig rørt enten af Sorg eller Glæde, førtes han ligesom 
nærmere til Gud. Allerede i Barnealderen blev det aande- 
lige Liv hos ham sat i Bevægelse, og han syslede jævnlig 
med Gudsforholdet.

Fra sin tidlige Barndom havde Appel især bevaret to 
stærke Indtryk. Det ene var fra hans Fødebys Brand i Aa- 
ret 1831, da Luerne kun levnede nogle faa Hjem, medens 
25 Familier blev husvilde og mistede alle deres Ejendele. 
Han gik med sin gamle Bedstemoder ved Ha anden langs 
den brændende By, saa Flammerne, hørte deres Brus og 
Bragene a,f de sammenstyrtende Huse. Aldrig kunde han 
glemme denne Oplevelse, ligesom han ogsaa levende hu
skede det velgørende og styrkende, der mødte de Nødlidende 
i den store Hjælpsomhed og Deltagelse, som blev vist fra 
Elyens Naboer, og som aabenbarede Hjertelag og Offervillig
hed hos Folk, der til daglig syntes kolde og tillukkede.

Det andet Indtryk stod i Forbindelse med det første. 
Medens Hjemmet efter Branden blev opbygget, kom han i 
Huset hos Fremmede, hvor en ældre Broder tjente som 
Dreng. Her kom han ret til at føle Hjemlængslens stærke 
Magt, og skønt han kun var 10 Aar gammel, fandt han i 
sin Nød ind i Bønnens Verden paa en saa personlig Vis, at 
han altid siden havde en aaben Vej derind og hentede Trøst 
derfra i trange Tider. Det var saa ledes betegnende, naar 
Gustav Johannsen ved hans Jordefærd udtalte, at det, der 
havde draget ham til Appel med Tillid, var, at det var saa 
aabenbart for dem, der jævnlig kom sammen med ham, »at 
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den høje, kraftige Mand var en Bønnens Mand, som næ
rede og styrkede sit Livsmod i E'on til Gud«.

Den gamle Appel var en efter Tidens Forhold meget 
dygtig Lærer. Han stillede store Fordringer til sine Ele
vers Flid og Opmærksomhed, men Resultatet blev da ogsaa 
et Fond af solide Kundskaber. Orden og Disciplin i Skolen 
var naturligvis en Selvfølge, men han yndede ikke at slaa 
sig igennem. En mundtlig Tilrettevisning maatte klare Sa
gen, men han forstod da ogsaa at vække Børnenes Æres
følelse saaledes, at en saadan *var mere end tilstrækkelig.

Sin Børnelærdom fik Gonelius Appel i Faderens Skole, 
og da han var udrustet med fortrinlige Evner, gjorde han 
gode Fremskridt, og stod ved Konfirmationsalderen i Biesid- 
delse af større boglig Lærdom end de fleste af hans Jævn
aldrende. Som han havde Anlæg, saa havde han ogsaa Lyst 
til boglig Syssel, og det blev derfor allerede tidlig bestemt, 
at han ligesom Faderen skulde gaa Lærervejen, naar der 
blot kunde blive Raad til at bestride Udgifterne til et Semi- 
narieophold for ham.

Foreløbig maatte han dog ty til Landvæsenet. Han 
blev konfirmeret i Foraaret 1837, og Sommeren efter fik 
han Tjeneste hos en Bonde, hvis Familie hørte til de saa- 

. kaldte »Hellige«. Opholdet her huede ham imidlertid ikke. 
Den mørke, pietistiske Opfattelse af Livet og Kristendom
men, som mødte ham i dette Hjem, stemmede daarligt over
ens med Drengens ungdommelige Livsglæde, han følte sig 
frastødt af denne sorte Livsbetragtning og kunde aldrig 
senere faa nogen Sympati for den Retning. Derefter arbej
dede han et Aarstid ved Driften af en lille Gafard, som Fa
deren havde tilkøbt sig, sagtens for at skaffe sig en lidt 
større Indtægt end den, det tarvelige Lærerembede kunde 
give.

Omtrent ved denne Tid var det, at Appel kom i Berø
ring .med en Discipel fra Haderslev Latinskole. Herved 
paakom der ham en brændende Lyst til at komme til at 
studere og blive Præst; men Hjemmets Fattigdom stod i 
Vejen for Udførelsen af denne Plan. Under visse Betingel
ser kunde den maaske alligevel have ladet sig gennemføre. 
Der var nemlig en venligsindet Bondemand, der lod ham 
og hans Forældre iorstaa, at der i Nabobyen var en rig 
Pige, en halv Snes Aar ældre end Appel, der vist ikke var
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utilbøjelig til at lægge de nødvendige Penge til, hvis hun 
saa til Gengæld kunde gøre sig Haab om med Tiden at blive 
Præstekone. Men dette Forslag blev dog ikke modtaget. 
Imidlertid kneb det for Appel at opgive sin Yndlingstanke. 
Han drømte om at naa frem til glimrende Kundskaber og 
en anset Stilling og Virksomhed. Maaske har der været 
nogen Forfængelighed med i Spillet; men det dybeste i 
denne Længsél har dog sikkert været den begavede Naturs 
Higen efter at faa øve og prøve Kræfterne i et stort Arbejde. 
Præst skulde han imidlertid blive alligevel, men ad en Vej 
og paa en Maade, han den Gang ikke havde tænkt sig, 
og naar han i senere Tider med et vist Vemod tænkte til
bage paa sine ungdommelige Drømme, priste han sig dog 
lykkelig, at det var gaaet, som det gik: »Var jeg kommen 
paa Latinskolen i Haderslev« — sagde han — »havde Vejen 
sagtens senere ført til Kiel og andre tyske Universiteter, og 
jeg kunde da let have glemt baade mit Folk og mit Mo- 
dersmaal«.

Der var imidlertid en Mand, der mere end nogen 
anden paa forskellig Maade kom Appel til Hjælp i denne 
vanskelige Periode, og som han derfor altid følte sig i Tak
nemlighedsgæld til, hvorfor hans Navn fortjener at nævnes 
her. Det var Kapellanen til Bevtoft og Tirslund, Jes Lau
ridsen Corydon. Han var en Gaardmandssøn fra Gammel- 
Haderslev, hvor han var født 1796, havde studeret i Kiel og 
taget Eksamen paa Gottorp 1826. I 7 Aar fra 1832—39 var 
han Kapellan hos den gmle Pastor Juel i Bevtoft. og der
næst 2 Aar i Skærbæk vesterude. Efter 9 Aars Kanellan- 
Virksomhed blev han 1841 Sognepræst til Nørre Gørding, 
Vemb og Bur i Bibe Stift, hvor han holdt ud, til han i Ef- 
teraaret 1873 fik sin Afsked. Han døde omtrent paa samme 
Tid, som Appel blev indviet til Frimenighedspræst paa 
Askov Højskole.

Sandsynligvis har Pastor Corydon konfirmeret Appel 
og flere af hans Søskende og er derved kommen i nærmere 
Fohold til ham og hans Familie, hvad han jo allerede i 
Følge sin Stilling som den gamle Appels Tilsynsmand 
maatte komme. Pastor Corydon var en Mand, der af Selv
erfaring vidste, hvad det vilde sige under fattige Kaar at 
kæmpe sig frem til en akademisk Eksamen, og han fraraa- 
dede paa det bestemteste Appel og hans Fader at tænke paa
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den studerende Vej. Derimod styrkede han dem i den op
rindelige Tanke om at lade Appel gaa Lærervejen og viste sit 
Venskab for Familien ved at understøtte ikke blot Cornelius 
Appel, men ogsaa hans ældste Bloder under Seminarielæs- 
ningen. Som en Slags Forberedelse til sin fremtidige Ud
dannelse, vel ogsaa for Fortjenestens Skyld, paatog Appel 
sig i Vinterhalvaaret 1838—39 Pladsen som Lærer ved en 
Vinterskole i et Nabosogn.

Skønt over Halvdelen af Sønderjyllands Befolkning 
var dansktalende og havde dansk Skolesprog, fandtes der 
den Gang ikke et eneste dansk Seminarium i hele Hertug
dømmet. Den, der altsaa som Appel attraaede en Gerning 
som Lærer i Nordslesvig, maatte søge sin Uddannelse paa 
et kongerigsk Seminarium. Fra Als og Østkysten af Sles
vig søgte man i Almindelighed til Skaarup paa Fyn; men 
fra det nordlige og vestlige Slesvig gik Kursen til Lyngby 
ved Grenaa. Jelling Semnarium, der senere blev et almin
deligt Tilflugtssted for slesvigske Seminarister, eksisterede 
'endnu ikke. Seminariet i Lyngby var bleven oprettet i Aa- 
ret 1813 af Præsten Hans Peter Barfoed dersteds, Fader til 
Historikeren Frederik Barfoed. Han havde tidligere i flere 
Aar været Præst til Branderup i Nordslesvig, ikke ret langt 
fra Appels Hjem. Under skiftende Forstandere vedblev 
Seminariet at bestaa til 1874, da det nedlagdes. Dets sidste 
Forstander var Pastor Kühnell, der i 1864 var bleevn bort- 
dreven fra sin Post som Seminarieforstander i Tønder.

Cornelius Appel blev optaget paa Lyngby Seminarium 
i Efteraaret 1839. Forstander var den Gang Pastor N. Si- 
denius, der senere blev Præst i Hesselager paa Fyn. Blandt 
•sine andre Lærere fandt Appel en Landsmand i cand. theol. 
C. C. Müller, der var en Søn af Pastor Müller til Gram i 
Nordslesvig, og blandt hans Medelever har der sikkert væ
ret mange Sønderjyder.

I flere Biografier af Appel har jeg truffet paa den Be
mærkning, at Seminarieundervisningen i Lyngby »vist nok 
var af et noget tarveligt Indhold«. Jeg tror ikke, det passer. 
Jeg har kendt flere slesvigske Lærere, som havde faaet de- 
es Uddannelse i Lyngby paa den Tid, og de har alle været 
brave og dygtige Mænd med sunde pædagogiske Principper 
og fyldige Kundskaber, ligesom de altid mindedes deres Op
hold dér med Glæde, talte om det gode Kammeratskab og
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det fornøjelige Samliv mellem Seminaristerne i det hele. 
Naturligvis kan Undervisningen, som den dreves den 
Gang, ikke staa Maal for Nutidens Fordringer, men en 
Sag skal bedømmes i Forhold til sin Tid og ikke til langt 
senere Tiders Fremskridt. Vi er nu til Dags saa tilbøjelige 
til at rynke paa, Næsen ad det gamle; men ofte med liden 
Føje. Jeg har tuffet mange Lærere blandt dem, der er op
lærte efter Nutidens fortrinlige Teorier, som langtfra har 
kunnet maale sig med de ældre.

Noget ganske andet er det, at Eleverne paa Lyngby 
Seminarium ikke kom under en saadan kristelig Pa avirk
ning som Eleverne paa Ranum under Ludvig Chr. Muller 
eller paa Jelling under H. J. M. Svendsen. Den raadende 
Aand og Tankegang paa Lyngby var vistnok nærmest den 
rationalistiske, som den Gang endnu var gængs. Semina
riets Opretter og første mangeaarige Forstander, Pastor H. 
P. Barfoed, var én af sin Tids betydeligste Rationalister og 
har vel nok givet Anstalten sit Præg for en længere Aar- 
række. Og den nuværende Forstander Sidenius havde tid
ligere været Vicepastor til Vesterborg og Birket paa Lol
land, havde rimeligvis ogsaa været Lærer ved det dervæ
rende Seminarium, der lededes med Dygtighed, men i ra
tionalistisk Aand af den bekendte Biskop og Præst P. 0. 
Baisen, saa hans Undervisning er vel nok gaaet i en lig
nende Retning.

Appel tilbragte to Aar i Lyngby, og disse to Aar fik 
stor og blivende Betydning for hans senere Liv. I Kund
skaber gik han godt frem. Vel funderet, som han allerede 
var hjemmefra, havde han let ved at følge med i Undervis
ningen, og Flid skortede det heller ikke paa. Det var da 
ogsaa et sjældent smukt Resultat, han opnå aede; han forlod 
Seminariet i September 1841 med Karakteren: Udmærket 
duelig, og i mange Aar gik der Ry af ham ved Seminariet, 
og han fremstilledes for Seminaristerne som et Mønster til 
Efterfølgelse.

Men ogsaa i anden Henseende bragte Opholdet i 
Lyngby ham stort Udbytte. For det første maatte Samlivet 
med de mange Kammerater, der kom fra alle Landets Egne 
og fra meget forskellige Hjem, naturligvis bringe ham 
mange frugtbare Impulser. Men hvad der var det vigtig
ste, han kom her til at gennemgaa en stærk personlig reli-
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giøs Opvækkelse, der gav hans aandelige Udvikling en be
stemt kristelig Retning. Hvorledes han blev ført ind i denne 
voldsomme Sjælekamp, har han aldrig meddelt. »Derom 
skal der ikke gives Besked« — kunde han tværtimod sige.- 
Men han har fortalt, at under Kampen blev de for Tros
livet afgørende hinanden modsvarende Kendsgerninger 
Synd og Naade saa dybt indprægede i hans Hjerte, at de 
blev de Poler, hvorom hans kristelige Livsudvikling senere 
er foregaaet. For stedse har »Syndens og Naadens Kends
gerninger været de Grundtoner, der lød stærkest i det Hav 
af Livssang, der drog sig dybest og med størst Kraft gennem 
min Sjæl.« Denne B’egi venhed er næppe foregaaet som 
Følge af nogen Paavirkning gennem Seminarieundervis- 
ningen, der, efter hvad vi har hørt, vistnok ingenlunde var 
anlagt i den Henseende; men snarere under Paavirkning af 
kristelig vakte Kammerater. Det var da. ogsaa særlig 
Kammerater, som kom ham til Hjælp i denne. Periode. 
Med stor Taknemmelighed mindedes han saaledes en Kam
merat, der vel var noget pietistisk, men dog af en livsglad 
Natur, for den Trøst og Støtte, han havde ydet ham. En 
anden Seminarist laante ham Grundtvigs »Søndagsbog«, og 
læsningen i den var for Appel som et Blik ind over et dej
ligt Land, som hap. dog endnu ikke kendte, men som hans 
Længsel og Hu stod til. — Alt i alt blev de to Aar i Lyngby 
for Appel en uforglemmelig Tid.

II. I Landsbyskoler!.

Appel havde aldrig saasnart forladt Seminariet, før der 
tilbød sig en Gerning for ham. En Mand med hans 
Kvalifikationer vil jo altid have let ved at finde sig en Plads 
i Livet. Han blev Medhjælper hos Kateketen i Ribe og 
Skriver hos Stiftsprovsten. Men denne Stilling huede ham 
imidlertid ikke. Det kan kke have været, ford Gerningen 
faldt i en By; thi han søgte senere Virksomhed i en Købstad 
og befandt sig vel derved; men det maa vel have været 
Grunde af mere personlig Art, der har gjort ham Opholdet 
her mindre tiltalende. Det gamle, minderige Ribe maatte 
jo ellers nok have kunnet være en tiltrækkende Plads for 
en saa begavet og interesseret Mand som Cornelius Appel; 
men han blev der kun et halvt Aar. Et Minde fra Ribe
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gemte han dog paa alle sine Dage. Han havde en Gang 
faaet Lejlighed til at aflægge et kort Besøg hos den bekendte 
Ludvig Christian Müller, som den Gang var residerende 
Kappellan ved Domkirken og Sognepræst til Seem, og denne 
havde talt saa underlig hjerteligt og livfuldt til ham.

I Foraa ret 1842 blev Appel udnævnt til Distriktsskolelæ
rer i Laurup, Døstrup Sogn, mellem Ribe og Tønder. Det var 
Provst Koch i Døstrup, hvis Søster havde kendt Appel fra 
hans Barndomshjem og omtalt ham for Broderen, der tilbød 
ham det lille Embede i sit eget Pastorat. Provsten forsømte 
ikke at gøre opmærksom paa, at der kun var smaa Indtæg
ter, men dette skræmmede ikke Appel. Der var noget, der 
ubevidst drog ham dertil, og der var ogsaa noget, der ventede 
ham. Han søgte Embedet og fik det.

En smuk Juni-Dag i 1842 drog han ud for at tage sit 
nye Hjem i Besiddelse. Da han var kommen saa langt frem 
paa Hedebakken, hvorover Vejen gik, at han kunde se ud 
over sin nye Virkekreds, da følte han — har han senere for
talt — »en stærk Tilskyndelse til at gaa ind paa en grøn 
Plet i Heden, lidt til højre for Vognsporet og der paa sine 
Knæ lægge al sin Sag, sin Vej og sin Virksomhed i Guds 
Haand og under hans Velsignelse«. Han fulgte Tilskyndel
sen og rejste sig med »en straalende Lysning over Sindet og 
en inderlig Fortrøstning for de kommede Dage«. Land
skabet, aabent lige ud til Havet, smilede ham indbydende i 
Møde i Eftermiddagssolens milde Belysning: »Hjertet hop
pede i Livet paa ham«.

Hvad Naturskønhed angaar, er denne Egn stedmoder
ligt udrustet. Den er flad og skovløs. Mod sydøst har man 
Udsigt til den herlige gamle Kirke i Løgumkloster, der ra
ger frem som et Mærkepunkt i Landskabet. Men her kom 
Appel alligevel til at befinde sig bedre end i Ribe. Han 
fandt snart trofaste Venner; men først og sidst fandt han 
her to Aar senere sin »skønne Fæstemø«, Anne Kjestine Lo
renzen, der senere gennem mange Aar skulde blive hans 
trofaste Livsledsagerinde. Hun var Datter af hans For
mand i Embedet, men begge hendes Forældre var døde. 
Da Appel første Gang saa hende, var hun kun godt 15 Aar 
(født 1829), og han var snart klar over, at kun hun og ingen 
anden Kvinde kunde blive hans Lykke. Men hun var jo 
saa ung og stod ene med to yngre Søstre. Imidlertid turde
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han ikke vente med at udtale sig for hende; thi hun fik snart 
flere Bejlere, idet hun dels var en overmaade smuk og til
lige sjælden udviklet Pige i Forhold til sin Alder, og dels 
efter Forholdene den Gang et ret godt Parti. Hun gav ham 
sit ja; men Folovelsen blev foreløbig holdt hemmelig. 
Senere deklareredes den af Provst Koch ved en festlig Sam
menkomst, hvor han tillige talte saa alvorligt og kærligt til 
dem, saa de aldrig glemte det.

Appel selv var ved sin Ankomst til Laurup ogsaa me
get ung, vel næppe 21 Aar. Det var en ung Alder at over- 

-tage et selvstændigt Lærerembede i; men efter hvad man 
kan skønne, har han forstaaet at hævde sin Stilling. Jeg 
har kendt én af hans Elever fra den Tid. Det var paa det 
Tidspunkt, da Appel paa Askov Højskole var bleven ordi
neret til Frimenighedspræst og denne Sag drøftedes alle
vegne, at jeg traf denne Mand. Han havde vel ikke Udvik
ling nok til at forstaa-, at det kunde gaa an at gøre hans 
gamle Lærer til Præst; men han mindedes med synlig 
Glæde de Aar, da han havde nydt godt af Appels Under
visning, og om hans Person og hele Forhold havde han iøv- 
rigt kun Lovord.

Som der i Laurup var øde og bart i naturlig Hense
ende, saa var der nok heller ikke meget at opdrive i aan
delig Henseende. Der fandtes vel hist og her en enkelt 
»Ghristiansfeldter«, som Appel nok kunde have Agtelse og 
Respekt for, men med hvem han efter hele sit Naturel dog 
ikke følte sig tilskyndet til at have noget videre at gøre. 
Ellers herskede der i Sognet en skikkelig Rationalisme med 
en ulastelig Moral. Stedets Præst var og havde i mange 
Aar været den myndige Gabriel Koch, der efter Wiberg var 
»en særdeles brav, agtet og elsket Mand«, men som imidler
tid ogsaa var en ivrig Rationalist, der havde givet Befolk
ningen dens aandelige Præg.

Men Provst Koch var ikke blot en ivrig Rationalist, 
han var ogsaa en ivrig dansksindet Mand. Han døde i 
1865, inden Preusserne endnu havde forlangt Ed af de 
nordslesvigske Præster, som man siger, af Sorg over Søn
derjyllands Tab og blev saaledes skaanet for at drage ud af 
den gamle Præstegaard, som han havde arvet efter sine 
Fædre gennem flere Slægtled. Der fortælles, at da der en 
Gang i et af de første Aar efter Krigen skulde ringes med



— 16 —

Kirkeklokken i Anledning af én eller anden tysk fyrstelig 
Persons dødelige Afgang, stillede Gabriel Koch sig i Kirke
døren og forbød Graveren at røre Klokkestrengen.

Har Appel og Provst Koch saaledes næppe kunnet 
mødes i kristelig Forstaaelse, saa har de i al Fald kunnet 
mødes i deres Kærlighed til den danske Sag. Thi Appel 
havde — som han selv siger, allerede før han kom paa Se
minariet »følt det elektriske Stød af den vaagnende Dansk
hed i Sønderjylland«, og fra Laurup var han den 18. Maj 
1843 med til den uforglemmelige første Skamlingsbanke- 
fest, hvor »Ordet lød som Tordenbrag« fra den unge Bonde 
Laurids Skan og mange flere og tændte Ild i Hjerterne.

I Efteraaret 1844 flyttede Appel til Løjt, hvor han blev 
Andenlærer ved Degneskolen. Skønt denne Forflyttelse 
kunde synes at maatte have været en Dekadence, idet en 
Andenlærergerning maatte være mindre selvstændig end 
en Enelærerstilling, maa den dog sikkert i pekuniær Hen
seende have været et Fremskridt. Egnen her var en hel 
Modsætning til Egnen omkring Laurup. Løjt Sogn, der 
egentlig kun bestaar af én stor By, hvis store hvidkalkede 
Kirkes Taarn tjener de Søfarende til Mærke, ligger mellem 
Aabenraa Fjord og Genner Bugt og grænser mod Øst til 
Lillebelt og hører, hvad Naturskønhed angaar. til Sønder
jyllands herligste Pletter. Det maa i saa Henseende have 
været en tiltalende Overgang for Appel at komme fra= det 
øde Vestland til en af den slesvigske Østkysts mest smilende 
Egne. J. N. Schmidt skildrer i »Slesvigs Land og Folk«, 
Pag. 7—8, Løjt Sogn paa følgende Maade: »Syd for Fjorden 
(Genner) hæver sig Løjt Sogn, den eneste Del af Hertug
dømmet, hvor i nogen mærkelig Grad Plateaudannelsen 
fremtræder. Overfladen er til Dels mindre frugtbar og i 
høj Grad ujævn, dog uden at nogen Hovedretning for Sænk
ningen lader sig angive; ja paa nogle Steder, f. Eks. nord
vest for Kirkebyen, fremtræder Sandet temmelig stærkt, 
og der forsvinder Hegnene. Smaa Indsøer uden nogensom
helts Afløb, rivende Smaabække, som først bemærkes i 
umiddelbar Nærhed, smaa Skovpletter uden Forbindelse 
karakteriserer denne Halvmaane, der begrænses af høje 
Kyster.«

I Løjt kom Appel ind under en stærk hernhuttisk Ild, 
der bragte ham ind i svære Sjælekampe; men han kunde
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ikke slaa Rod i denne aandelige Jordbund. Ved Grundtvigs 
Verdenshistorie, I. Del, som han læste i denne Periode, følte 
han en ligefrem frigørende Virkning.

Men det var ikke alene i religiøs Henseende, at de 2^6 
Aars Ophold i Løjt fik Betydning for Appel, det var ogsaa 
her, at Danskhedsfølelsen rigtig for Alvor kom til Gennem
brud hos ham. Medens han i Laurup, der hørte til de saa> 
kaldte jydske Enklaver, havde været omgivet af en fuld
stændig dansk Befolkning, vel nok uden levende Bevidsthed 
can sin Danskhed, men ogsaa fuldstændig fri for Tysken 
saa traadte i Løjt Modsætningen mellem Dansk og Tysk ret 
frem for ham. Der fandtes nemlig en hel Del Hjemme- 
tyskeri i Løjt Sogn, som var temmelig irriterende ved sin 
Paatrængenhed; men i det nærliggende Aabenraa kæmpede 
den tapre Frederik Fischer igennem sit Blad »Freja« mod al 
Tyskhed og Slesvigholstenisme, og nord for Løjt havde 
Danskheden i disse Aar sit Brændpunkt i Haderslev og 
Omegn med Mænd som Redaktør Koch, Nis Lorenzen paa 
Lilholdt, Halk Sogn, Laurids Skau i Houst, Vilstrup Sogn, 
og Hans Nissen i Hammelev. »Den slesvigske Forening,« 
som lededes af denne sidste, strakte sine Fangarme stedse 
længere ud i Befolkningen baade mod Nord og Syd og fik 
den under sin Pa avirkning til Gunst for Danskheden. Appel 
fandt sit Stade paa den danskeSide, og her stod han urokke
lig fast til sin sidste Stund.

Fra Løjt flyttede Appel i Foraaret 1847 igen til Vest
kysten, idet han blev Distriktslærer i Bodsbøl, Ballum Sogn, 
tæt op til Vesterhavet og lige overfor Rømø. Det var atter 
Provst Koch, som kaldte ad ham. Embedet, han fik, var 
egentlig mindre, end han med sin gode Eksamen kunde være 
tjent méd; men han tog imod det, og da han, der nu var ble
ven en Mand paa 26 Aar, længtes efter at faa sit eget Hjem, 
holdt han paa Rejsen fra Løjt til Ballum Bryllup med sin 
attenaarige Fæstemø i sit Barndomshjem i Aabøl. Hans 
Embedsindtægter var ellers kun 240 Kr., men hans Hustru 
havde en Arv paa 3000 Kr., saa med Rentepengene havde 
de aarlig 360 Kr. at leve af; og de kom ikke til at kende 
Næringssorger. Livet la® lyst for dem. De var glade og 
lykkelige for hinanden og for deres lille Hjem, havde Mod 
og Virkelyst og droges mod Gud Fader i Tak og Bøn om 
hans Varetægt og Velsignelse.
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Appel blev i Ballum, ligesom hvor han tidligere havde 
været, en anset og afholdt Lærer. Jeg har en Gang talt med 
en af hans Elever fra den Tid. Denne, der nu er en gam
mel Mand og Præst her i Kongeriget, havde Appel til Lærer 
det sidste Aarstid af sin Skolegang og mindes ham med stor 
Glæde. Skolen i Bodsbøl var nok i en maadelig Forfatning, 
da Appel overtog den, og navnlig havde den gamle Lærer 
haft svært ved at holde Disciplin. Dette maa vist være kom
men Appel for Øre; thi han mødte den første Skoledag med 
et Spanskrør under Armen og holdt en Tale, hvori han fore
lagde Børnene Livet og Døden. Disse studsede vel noget 
ved denne Introduktion; men Appel vandt hurtigt deres 
Hjerter, og Spanskrøret mærkede man ikke senere noget 
til. Hvad den gamle Præst særlig mindedes, var Appels 
Religionsundervisning, navnlig hans uforlignelige Maade 
at fortælle Bibelhistorie paa. I det hele fik den gamle 
Udenadslæren og Opramsning nu sin Afsked. Appel bi
bragte sine Elever det meste gennem mundtlig Fortælling. 
Sangen kom der ogsaa nyt Liv i. Tidligere havde man kun 
sunget Salmer i Skolen, men Appel indførte ogsaa andre 
Sange. Det morede saaledes Børnene meget at faa Lov til 
at synge: »Vippe springe over Klinge«. Appel var ikke 
selv nogen særlig god Sanger, men han indøvede Sangene 
ved Hjælp af sin Violin.

Og gennem Biørnene vandt han Forældrenes Hjerte. 
Skønt Appels Undervisningsmetoder var noget helt nyt og 
ukendt, vakte den dog ikke Forargelse hos de gamle, saa
ledes som det saa tit sker. Da Morten Eskesen var bleven 
Lærer i Hyrup, Bevtoft Sogn, og havde lært Skolebørnene 
at synge: »Stork, Stork Langeben«, kom Gunder Riis en Dag 
og sagde til ham: »Æ tykkes, Minsæl, di sejer, te de now ska 
ha en nøj Trow i æ Skohl«. »Det véd jeg ikke af«, svarede 
Eskesen; »thi det er den ældgamle Kristentro, jeg holder 
mig til«. »Da tøkkes a, Minsæl, di sejer, te I sjønger om æ 
Stork« gentog Manden. »Ja«, sagde Eskesen, »vi synger om 
ham, men vi tror ikke paa ham«. Slige Overfald, som en 
ung Lærer i de Tider jævnlig maatte døje, synes Appel ikke 
at have været Genstand for. Fandtes der maaske end dem, 
hvem hans Maade at tage Tingene paa forekom noget 
fremmed, saa indgød hans Person og Færd dog en saadan 
Tillid, at man bøjede sig for hans Meninger. Det var klart.
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at Børnene lærte noget, og de gik til deres Arbejde med Liv 
og Lyst.

Men ikke blot Appel selv, ogsaa hans unge Hustru 
vandt Beboernes Hjerte ved sin elskværdige og forstandige 
Optræden. Et Aarstid efter Brylluppet skænkedes der 
Ægteparret en Søn, der efter sin Farfader fik Navnet Ma
thias Jepsen Appel. Denne Søn har største Delen af sit Liv 
været om sin Fader og har hjulpet ham i hans Gerning. 
Han bor nu i Dalum ved Odense, hvor han er Lærer ved sin 
Broders Landbrugsskole og indtil for et Aarstid siden var 
Redaktør af den dansk-amerikanske Missions Organ »Kors 
og Stjerne«. Et Par Døtre, der ogsaa fødtes dem i Ballum, 
døde som ganske smaa.

I Fora aret 1848 udbrød det slesvigholstenske Oprør, 
og denne Begivenhed gav Stødet til en hel Fo1kerejsningy 
navnlig påa Nordslesvigs Vestkyst. Ikke mindst i Ballum- 
egnen var Beboerne ivrige for den Sag, der havde en glø
dende Talsmand i Stedets Præst, Pastor Wendelboe. Og 
Appel var ikke mindre ivrig. Han og Pastor Wendelboe 
havde i det hele meget med hinanden at gøre. Wendelboe 
var en aandelig interesseret Mand, og som de mødtes paai 
andre Omraader, saa mødtes de ogsaa i Kærlighed til den 
danske Sag. Saavidt vides, lod de det ikke alene blive ved 
at opmuntre Folket til at væbne sig, men de traadte selv 
begge to ind i Landstormernes Rækker. Appel gjorde det i 
hvert Fald.

Hensigten med den saakaldte »Landstorm« var dels at 
øve Modstand imod de sydfra forventede Friskarer, hvor
iblandt der efter Rygtet skulde være en hel Hob løsladte 
Tugthusfanger fra Rendsborg, og dels at understøtte den 
danske Øvrighed og fortrænge af Øvrighederne dem. der var 
gaaede over til Oprørerne.

I hvert Sogn for sig samledes Folk til Øvelse. Alle 
vaabenføre Mænd, saavel Husbond som Tyende, deltoge i 
Krigsforberedelserne, og det var gerne ældre Soldater, som 
ikke var indkaldte til Tjeneste», der ledede Øvelserne. Ar
meringen var meget primitiv. Havde én en gammel Sky
der, var det rimeligt, at han udrustede sig med den; men 
de fleste maatte nøjes med en Landse, der var lavet af et 
Træskaft paa en 3 Alens Længde, i hvis ene Ende der var 
fastgjort en Jernkniv af omtrent en halv Alens Længde,
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som var PA Tomme bred for neden, og som endte i en 
Spids opad. Et saadant Vaaben gik under Navnet »en 
Pigger«. Kokarde i Hatten manglede heller ikke: men da 
enhver selv maatte besørge sin, blev de meget forskellige i 
Form og Udseende, dog kunde der vist sjældent klages over, 
at de var for smaa. Danebrogsfanen fulgte selvfølgelig 
ogsaa med, og hvad der manglede i Øvelse og Armering, det 
erstattedes af en usvigelig Tro paa, at det var en retfærdig 
Sag, man traadte i Skranken for, Begejstringen var levende 
og Modet uforfærdet.

Imidlertid udeblev de forventede Slaver. Men forzat 
Ulejligheden med »Landstormen« ikke skulde være ganske 
spildt, fandt man, at der dog burde gøres noget. Man fat
tede da den Plan, at der skulde gøres Strejftog til Byerne 
Højer, Tønder og Løgumkloster for at indgyde Beboerne 
der Respekt og maaske tage én og anden utro Embedsmand 
ved Vingebenet.

Det første af disse Tog skulde gælde Tønder. Natten 
før Indtagelsesdagen blev der udsendt Ordre, at alle Land- 
stormeme havde at møde bevæbnede. Tønder skulde ind
tages. Folkene fra de forskellige Sogne skulde mødes ved 
Møgeltønder og derfra i samlet Styrke rykke mod Tønder. 
Overanførelsen for Toget var betroet en Landinspektør, 
Kaptajn Simonsen fra Ribe. Fra Ballum Sogn rykkede 
først en Trop paa 13 Mand, 9 til Hest og 4 til Fods, frem 
over Højer, hvor de ved deres kække Optræden satte vældig 
Skræk i Blodet paa de gode Højringer. Resten af Ballum- 
menserne, 70 i Tallet, hvoriblandt Cornelius Appel og en 
yngre Broder af ham, som den Gang opholdt sig hos ham 
dg hjalp ham i Skolen, og fra hvem jeg har Efterretningen 
om Appels Deltagelse i Landstormen, tog Vejen over Kugs- 
bøl. I Nærheden af Søndergaarde holdt Troppen Hvil, og 
man sendte Bud til Gaardens tysksindede Ejer, Feddersen, 
om at udlevere Smørrebrød til Mandskabet. Forskrækket 
ved Synet af den talrige Skare Landsenerere, gik han øje
blikkelig ind paa Forlangendet. Efter denne Hjertestyrk
ning fortsatte man Marchen, og opad Dagen samledes alt- 
saa Landstormerne fra de forskellige Sogne ved Møgeltøn
der. Inden man turdde angribe, blev der imidlertid holdt 
Kiagsraad. Der var nemlig kommen Efterretning om, at 
Tønder anerne havde i Sinde at forsvare sig til den sidste
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Blodsdaabe. Cornelius Appel forsøgte at tale de altfor 
iltre til Rette og henstillede, om det dog ikke vilde være alt
for risikabelt for en Flok saa slet bevæbnede Folk, som de 
var, at give sig i Lag med Tønderaneme. Resultatet blev, 
at nogle besindige Mænd først skulde drage ubevæbnede 
ind til Tønder for at undersøge Stillingen. Disse fik da 
ogsaa ved deres Ankomst det Indtryk, at man i Tønder vir
kelig var beredt paa at gøre Modstand. Der var Folk un
der Vaaben, og man havde begyndt at befæste Bven med 
Barrikader af Plove, Harver, Vogue og alt muligt. Der 
blev derfor under Haanden afsluttet en foreløbig Vaaben- 
stilstand. Landstormerne kunde som Følge heraf begive 
sig paa Hjemvejen, og Tønder fik Fred baade nu og i 
Fremtiden.

Hermed var Appels personlige Deltagelse i Landstor
men vistnok forbi. Han var, saa vidt vides, ikke med. da 
man nogen Tid efter iævrksatte et lignende Tog mod Lø
gumkloster; det var der nok overhovedet ingen fra Ballum 
Sogn, der var. Med dette sidste Tog var man iøvrigt mere 
heldig end med Toget mod Tønder. Løgumkloster blev 
uden Modstand indtaget, og en Øvrighedsperson samt en 
niiÉgét^ tyåfciiridet bg indflydelsesrig Gæstgiver blev arreste- 
lede. Heller ikke var Appel med næste Aar i Januar, da 
det gik paa Livet løs ved Brøns mellem Landstormen og de 
siesvigholstenske Tropper, der under Vaabenstilstanden paa 
ulovlig Maade vilde afkræve Beboerne Skatter. Der var 
overhovedet ingen Landstormere med fra Egnen sydfor 
Brøns den Dag. Det var ikke, fordi de var uvillige dertil; 
men der var paa en endnu den Dag i Dag uopklaret Maade 
kommen Afbud til dem, rimeligvis stammende fra selve 
Fjenden.

Men var Appel saaledes ikke personlig med ved 
Brøns, saa var i hvert Fald hans Hjerte med i Kampen. 
Det kan skønnes af den Iver, hvormed han senere sluttede 
sig til Tanken om at rejse en Sten til Minde om Land
stormen ved Brøns. Stenen blev af Rødding Højskoles Ele
ver opgravet paa Herredsfogedens Mark i Rødding og med 
stort Besvær ført til Brøns, hvor den blev opstillet og endnu 
staar ved Landevejen mellem Ribe og Tønder, umiddelbart 
nordfor Brøns By.

2
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Det er Appel, som har forfattet den træffende Ind
skrift paa Stenen: »For Troskab mod Konge og Fædre
land« — »Ej Minde om en Glimredag, kun om et trofast 
Hjertelag«. Afsløringen fandt Sted 10-Aarsdagen efter 
Begivenheden den 22. Januar 1859 under stor Festlighed 
og i Overværelse af 2000 Mennesker. Appel selv har rime 
ligvis været forhindret fra at være til Stede, i hvert Fald 
træffes hans Navn ikke blandt Talerne ved Festligheden; 
men han havde skrevet en Sang i Dagens Anledning, der 
blev afsunget efter Afsløringshøjtideligheden, og hvis sidste 
Vers lød saaledes:

Som Stenen fast staar Troskab i vort Hjerte 
Mod Land og Konge, Folk og Modersmaal. 
Vor Moder vil i Glæde og i Smerte
Vi værge med vor Mund, vor Haand, vort Staai.
Det var vort Løsen sidst i blodig Trætte, 
Det være skal vort Ord paa Fremtids Vej! 
Ej blot i Sten, men dybt i Sind vi sætte 
Den Indskrift: Her skal Tysken have Nej!

Skønt Appels Hjem laa temmelig fjernt fra Treaars- 
krigens egentlige Skueplads, var Forholdene her altsaa 
ogsaa bevægede nok, navnlig det første Aarstid. Men over 
de hjemlige Begivenheder glemte han ikke at fæste Øjet paa 
Krigens Gang derude i det hele taget. Der er næppe no
gen, der med større Interesse og dybere Følelse har gennem
levet de tre bevægede Krigsaar, og hvad dermed fulgte, end 
Cornelius Appel. Atter og atter vendte han i Tanke og 
Tale tilbage til »denne uforglemmelige, folkelige Vaartid?, 
som han har kaldt den. ^Tilvisse« — siger han — »den 
senere Slægt kan vanskelig forstaa, hvilken vemodig Ynde, 
der staar hen over det straalende Minde om hine rige 
Folkedage og Folkeaar.« Og naar han i sin høje Alderdom 
skal beskrive den Bevægelse, som Præsten Hans Svejstrup 
i B'egyndelsen af Tredserne fremkaldte i Rødding Egnen, 
rinder Tiden fra 1848 ham straks i Hu til Sammenligning: 
»Det var« — siger han — »et 48 i det mindre, der oprandt 
over Rødding og Skrave Menighed, da Svejstrup kom der
til som Præst og Folkemand, en Vaartid baade i kristelig 
og folkelig Forstand.« Disse Udtalelser kunde sikkert sup
pleres med flere.
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Men Appel var i Ballum ikke blot optaget af sin 
Skolegerning og Krigens Gang og Fædrelandets Sag i det 
hele, han fik ogsaa Tid til1 at sysle med Ting af fredeligere 
Art. Navnlig kastede han sig med Iver over Læsningen af 
Grundtvigs Skrifter, et Studium, der fremkaldte en hel 
Omvæltning i hans aandelige Tankegang. Han blev med 
andre Ord Grundtvigianer. L. B. Poulsen udtaler om Ap
pels aandelige Udvikling blandt andet følgende: »Der er to 
af det nittende Aarhundredes danske Stormænd i Aandens 
Verden, som har haft en Hovedindflydelse paa Appels aan- 
delige Livsudvikling: N. F. S. Grundtvig og Søren Kierke- 
gaard. Grundtvig kom han først i Lag med, og hans Ind
flydelse blev størst og varigst. Livet og Kristendommen 
var allerede da bleven Appel en Alvors- og Hjertesag. Derfor 
blev han stærkt greben af Grundtvigs ejendommelige Syn 
paa Menneskelivet i Historien, især saaledes som han har 
fremstillet det i hans Verdenshistorie, af hans Syn paa Or
det som det, hvori Livet er, baade Menneskelivet og Guds- 
liVet, og paa Daaben og Daabspagten som Guds livsskabende 
Ord til enhver især af os. Der gik mange Aar hen for 
Appel med helt at forstaa og tilegne sig alt dette, som i 
mange Maader afveg fra den gængse Lære, især dette at 
Kilden til Kristenlivet ikke er Skriften, men Daaben, og 
Appel var ikke af dem, der sluttede sig til en Livsbetragt
ning, inden han selvstændig havde tilegnet sig den, saa han 
kunde sige som Samaritanerne til Kvinden ved Jakobs 
Brønd: Nu tro vi ikke længere for Din Tales Skyld, men vi 
har selv hørt og set«*)

Den her beskrevne Udvikling gennemgik Appel hoved
sagelig under sit Ophold i Ballum. Ved et samtidigt Studium 
af Martensens Dogmatik, der udkom første Gang i 1849, 
fandt han Tilskyndelse og Støtte til en selvstændig Prøvelse 
af det grundtvigske; men det Livssyn, han under et alvorligt 
Arbejde var naaet frem til, holdt han nu og senere fast ved, 
om end det, som vi siden skal se, til Tider blev rystet 
Stærkt i sine Grundlove.

Det var naturligvis til stor Glæde og Støtte for Appel, 
at han i sit nærmeste Nabolag fandt Mænd, med hvem han 
kunde dele sit grundtvigske Livssyn. Blandt saadanne kan

*) Sprogforeningens Almanak for 1902. Pag. 98.
2*
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nævnes Præsten L. Chr. Hagen i Medolden, Gaardmændene 
Niels Andersen Hansen og Knud Knudsen i Forballum og 
flere.*) I det hele var B'allumegnen det første Arnested i 
Sønderjylland for det ved Grundtvig vakte Liv, og Appel 
kunde saaledes ikke have truffet nogen heldigere Plads at 
opslaa sin Bopæl paa.

III. Virksomhed i Tønder. 
„Klosterpolitikken“. — Krigsaaret 1864.

Fra Ballum flyttede Appel i Forsommeren 1851 til 
Tønder, hvor han havde faaet Ansættelse som Elementår- 
lærer ved en af Byens Borgerskoler. Undervisningssproget 
havde hidtil været tysk, skønt Folkesproget aldeles overvej
ende var dansk, hvad Appel selv overbeviste sig om ved at 
anstille en grundig Undersøgelse desangaaende straks efter 
sin Ansættelse. Han kom til det Resultat, at af Byens 670 
Familier var de 569 dansktalende, 94 tysktalende og 7 førte 
blandet Familiesprog. Men af de tysktalende Familier var 
22 tyskdannede Embeds- og Bestillingsmænd eller Børn ?f 
saadanne. I omtrent alle de øvrige tysktalende Familier 
var i det mindste den ene af Ægtefolkene, undertiden begge, 
indvandret fra tyske Egne, saaledes i 29 Tilfælde fra Syd
slesvig, i 16 fra Holsten og i 22 fra Udlandet. Der var kun 
6, maaske endda kun 5 tysktalende Familier, som var egent
lig hjemmehørende i Tønder.

Det var altsaa en afgjort dansktalende Befolkning, 
man her havde for sig, og det var derfor fuldstændig beret
tiget og naturligt, naar den danske Regering efter Trea ars- 
krigen søgte at genindsætte Modersmaalet i sine Rettigheder 
ved at ombytte Tysk med Dansk som Undervisningssprog i 
Borgerskolerne i Tønder. At være med i denne Gerning var 
naturligvis en stor Tilfredsstillelse for Appel med hans dan
ske Sind og Kærlighed til det danske Sprog. Og Ombytnin
gen af Skolesproget kunde foregaa uden nogetsomhelst Be-

*) Det er en Fejltagelse, naar Rosendal i »Rødding Højskoles 
Historie«, og Tomasson i »Sønderjyden«, Aarg. 1901, Nr. 4, i denne 
Sammenhæng ogsaa nævner Præsten H. Boj sen i Medolden og Sieg- 
Aed Chr. Ley. Den sidste kom ikke til Medolden før 1851, samme 
(varsom Appel ved Foraarstid flyttede til Tønder (jfr. Wibergs 
Pfæstehistorie,), og den sidste kom først til Sønderjylland 1857 
jfr. Dansk biografisk Leksion).
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svær, fordi det var til den rigtige og naturlige Side, at For^ 
andringen foregik. Appel har selv udtalt sig herom paa 
følgende Maade: »Der var ikke Spor af Vanskelighed forbun
den med at slippe Tysken og tage ved dansk Undervisnings
sprog. Tværtimod: dette var den naturligste Sag af Verden, 
og i min Skolegerning og Omgang med Børnene kunde jeg 
efter faa Dages Forløb i Grunden slet ikke mærke, at det var 
en tyskledet Skole, jeg nylig havde faaet med at gøre. Bør
nene kom jeg fortrinligt ud af det med paa alle Maader, de 
gjorde en glædelig Erfaring af, hvad det vil sige at forstaa, 
hvad Læreren har at sige dem. Efter 13 Aar Forløb maatte 
jeg ufrivilligt forlade min Skolegerning i Tønder som Lærer 
ved Pigeskolens øvre Klasser, og da var Sprogændringen 
selvfølgelig helt gennemført, uden nogensinde at have med
ført mindste pædagogiske Mislighed.«

Men medførte Skolesprog-Forandringen saaledes in
gen Vanskeligheder med Hensyn til Børnene i Skolen, saa 
vakte den saa meget større Røre udenfor Skolen, og de 
danske Lærere havde paa den Maade som oftest større Be
svær med Forældrene end med Børnene. Tønder var jo og 
er ikke uden Grund bleven udskreget som en særlig tysksin
det By. Skønt Befolkningen hovedsagelig var dansktalende, 
var den paa faa Undtagelser nær i høj Grad indtaget imod 
at faa sit Modersmaal indsat i den Stilling, der tilkom det, 
og som det alene kunde gøre Fyldest i. »Ved Kaffeselskaber
ne« — siger Appel — »drøftedes Sagen af de ellers saa skik
kelige Borgerkoner, der korsede sig over Danskernes 
Haardhed, at de kunde nænne at skille dem ved deres »gode 
tyske Sprog«. Vi er vel nok selv Skyld i det. mente de saa 
i al Troskyldighed, da vi jo taler Dansk, og dette kommer 
vel sagtens af, at vi boer saa nær ved »det danske«. Og talte 
Konerne saaledes ved deres uskyldige Kop Kaffe, kan man 
være vis paa, at Mændene, der jo sjældent er af blidere Ge
myt, har talt endnu mere højrøstet ved deres Sammenkom
ster. Var denne Modstand imidlertid bleven overladt til sig 
selv, vilde den hurtigt have været forstummet; thi »Naturen 
vilde da snart være gaaet over Optugtelsen«. Men det ulyk
kelige var, at denne unaturlige Modstand stadig blev holdt 
vedlige og opildnet sydfra, ikke mindst af de mange oprør
ske Embedsmænd, som tvungne af den danske Regering 
havde maattet forlade deres Pladser i Slesvig og nu havde
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fundet sig et Fristed i Tyskland, hvorfra de idelig kunde 
puste til Ilden hos deres gamle Landsmænd. »Det var til
visse« — siger Appel derfor med Rette — »aldrig ud fra 
Skolens velforstaaede Tarv og Trivsel, at der lød bitre Kla
ger og Domme over det tyske Sprogs Fortrængelse fra Her
skerstillingen, nej, Angrebene i Anledning af den skete 
Sprogforandring flød fra ganske andre Kilder, et fanatisk 
Hads uudtømmelige Giftkilder.«

Som man vil forstaa, var det ingenlunde nogen let Sag 
at være Lærer under saadanne Forhold. Der hørte en Takt, 
Besindighed og en Forstaaelse til, som desværre langtfra 
alle Embedsmænd under den danske Styrelse dernede var i 
Besiddelse af. Appel hørte i saa Henseende vistnok til dem, 
der klarede sig bedst. Baade naar man læser, hvad han selv 
lejlighedsvis har optegnet om sin Gerning i Tønder, og af 
hvad man hører ‘anden Steds fra, fremgaar det, at han, 
skønt han .aldrig dulgte sit Sindelag, har nydt Agtelse hos 
begge Parter. Hans Dygtighed som Lærer var i hvert Fald 
ubestridelig baade hos Tyskere og Danskere.

Allerede siden 1786 havde Tønder haft sit Skolelærer
seminarium. Men ligesom i Borgerskolerne dreves Under
visningen ogsaa her i det tyske Sprog og i tysk Aand. Der 
gaves overhovedet ikke noget dansk Seminarium i Hertug
dømmerne, og de Lærere, der attraaede Ansættelse i det 
dansktalende Slesvig, maatte, som vi har hørt, søge deres 
Uddannelse paa kongerigske Seminarier, saaledes som Ap- 
peLi sin Tid havde gjort. Men efter Treaarskrigen skete der 
ogsaa i den Henseende en Forandring. Medens den tyske 
Del af Hertugdømmet fik sit Seminarium i Egernførde, blev 
Tønder Seminarium omdannet til en fuldstændig dansk 
Dannelsesanstalt, der som saadan fik sin Indvielse den 7. 
Januar 1858.

Til Seminarieforstander udnævntes en tidligere Ad
junkt, Gand, theol. Kiihnel. Denne ønskede at knytte Appel, 
der- allerede i Slutningen af Halvtredserne havde et kendt 
Navn i Skoleverdenen, til Seminariet som fast Lærer med 
Religion og Historie som Hovedfag. Men da de to Mænd 
kom til at tale nærmere sammen, navnlig om Troslæren, 
blev Kiihnel bange for den frisindede Grundtvigianer, og de 
blev snart enige om, a^et nøjere Samarbedje ikke vilde være 
heldigt.
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Alligevel fik Appel dog sin Virksomhed ved det nye 
danske Seminarium, og den blev ham ikke mindre kær end 
hans Gerning i Børneskolen. Ganske vist var det Undervis-* 
ningsfag, som her blev ham overdraget, af underordnet Be
tydning; han blev nemlig kun Timelærer i Skrivning. Men 
han var en dygtig Skrivelærer. »Jeg mindes ham« — siger 
én af hans Elever fra den Tid •— »som den venlige, omhyg
gelige og dygtige Lærer i Skønskrivning. Jeg ser ham endnu 
staaende foran den sorte Tavle og trylle de mest formfuld
endte Bogstaver frem med en sjælden Hurtighed og Fast
hed. Der er sagt, at det Fag, han havde paa Seminariet, 
ikke egnede sig til nogen aandelig Paavirkning paa Ele
verne, og det er vel sandt nok; men jeg tror alligevel, at han 
gennem sin Undervisning øvede en betydelig pædagogisk 
Paavirkning paa os. »Hvad der er værd at gøre, er ogs .a 
værd at gøre godt«, det fik vi lært af ham, og det har stor 
Betydning for en Lærer at faa den Regel vel indøvet.«*) 
Men selv en saa tilsyneladende ubetydelig Gerning som 
Skrivelærer var dog stor nok til, at han kunde komme i 
Forhold til de Unge. Og Appel havde alle Dage en sjælden 
Evne til at omgaas Ungdommen og paavirke den, selv ung 
i Sind som han altid var og blev, og hans Betydning for 
Seminarieeleverne blev derfor langt større, end den hans 
beskedne Stilling som Skrivelærer. kunde synes at give An
ledning til. Han samlede de Unge i sit Hus, havde ogsai 
selv Seminarister i Kost, og der udgik derfor i Aarene 
1858—64 fra Tønder Seminarium en hel Del Lærere med 
grundtvigsk Paavirkning. Blandt saadanne skal der næv
nes de to senere Frimenighedspræster N. Lycke, Appels 
Efterfølger i Rødding, og L. B. Poulsen i Bovlund.

»I den Tid, jeg opholdt mig i Tønder« — siger den an
førte Lærling — »boede der fire Seminarister af min Om
gangskreds i Appels Hus. Naar en af dem holdt Fødsels
dag, og Vennekredsen var samlet, kom Appel altid ind og 
tilbragte nogle Timer sammen med os paa en grumme jævn 
og fornøjelig Maade. Det var naturligivs ham, der gav 
Mødet sit Præg fra det Øjeblik af, han traadte ind ad Dø 
ren. Jeg for min Del var lutter Øre, naar han talte om 
Eksamenslæsning og Almendannelse, om Folkeaand og 
Modersmaal og om Lærergerningens høje Maal, ja, da

*) Mindeblad om Cornelius Appel osv. Pag. 37.
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fængslede hans Tale mig, og jeg forstod godt, at der var Me
ning og god Sammenhæng i, hvad han sagde; men virkelig 
Forstaaelse og Tilegnelse var der for mit Vedkommende 
ikke Tale om; hans Syn paa Livet var højere og strakte 
sig videre ud, end jeg var i Stand til at se. Og saa det 
Sprog, han førte, med de mange Fyndord og Billeder fra 
vort Folks Oldtid og Middelalder, det lod mig ane en Ver 
den fuld af Skatte, som jeg slet ikke kendte.«*)

Ligesom i Ballum fandt Appel ogsaa i Tønder ved 
Siden af sin Lærergerning adskillig Tid til Selvstudium, og 
bar hans Gerning her Frugt for mange andre, saa blev 
Aarene i Tønder ogsaa frugtbare og rige paa Udvikling for 
ham selv. Han læste her en hel Del filosofiske Ting af 
Sibbern, Poul Møller og J. L. Hejberg, og hans Forstand, 
der af Naturen var ipeget skarp og klar, udvikledes efter- 
haanden under disse Studier i en saadan Grad, at Folk, der 
har kendt ham nøje, og som har kunnet anstille Sammen
ligning, har ment at kunne sætte ham paa Højde med de 
dygtigste Logikere i vor Tid. Især var det dog Søren Kierke- 
gaards Skrifter, som i lang Tid tog hans Interesse fangen. 
Med sin overlegne Dialektik, sin fine Psykologi, sit Mester
skab i Fremstillingen af sin lidenskabelige Begejstring 
overvældede Kierkegaard i den Grad Appel, at denne kom 
i stor Vaande i sit Fohold til det grundtvigske Livssyn. L. 
B. Poulsen skriver i Fortsættelsen af sin ovennævnte Om
tale af Appels aandelige Livsudvikling herom følgende. 
»Saa kom Søren Kierkegaard med Fordringen om Inder
lighed, om at komme til at staa ene overfor Gud, udenfor 
Vanen og Mængden, og med sit voldsomme Angreb paa den 
»officielle Kristendom«, med en Fremstilling af »Det ny Te
stamentes Kristendom«, som han mente ikke længere var i 
Verden, men som maatte manes frem, selv om Menneske
livet her skulde sprænges ved det. Alt dette blev fremsat 
med en saa ualmindelig Tankestyrke, Dygtighed og Kend
skab til Sjælelivet og med en saa voldsom Lidenskab, at det 
vakte stærkt Røre. Appel blev ogsaa grebet og maatte 
paany have sit Standpunkt klaret for sig selv. Han maatte 
give Kierkegaard Ret i meget; thi ogsaa han saa godt, at 
»Skin uden Kraften er Kirkens værste Pest«, og at det 
gælder om at blive samtidig med Kristus og at komme til

*) Sammesteds.
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den personlige Tilegnelse af ham og hans. Men det gik saa 
ond mere op for ham, hvor godt og klogt Grundtvig her 
viste Vej ved i Luithers Spor at pege paa Kristus i Menig
heden i hans eget Ord ved Daab og Nadver og udraabe: 
Luk Hjertet op for ham i dette Ord, saa har Du ham med al 
hans Frelsergerning. Appel havde nok lært noget af Kier
kegaard, men han kunde ikke gaa med ham ud i Ørkenen 
for der i Grublen og Munkelevned at søge den Frelser, som 
han havde fundet i Menigheden. Han kom godt over dette 
som saa mange andre Angreb paa den Livsanskuelse og 
Tro, han havde tilegnet sig.« Ja, Krisen blev heldig gen- 
nemkæmpet, og Appel sluttede sig nu saa helt og fuldt til 
den kirkelige Anskuelse, som vel ingensinde før. Alligevel 
havde Søren Kierkegaard dog sikkert givet ham mange 
frugtbare Tilskyndelser; og navnlig har hans Kritik af »den 
officielle Kristendom« næppe været uden Indflydelse paa 
den Begejstring, hvormed Appel senere sluttede sig til Ar
bejdet fot kirkelig Frihed, og Kierkegaard har saaledes 
været en medvirkende Aarsag til, at Appel, da Tidens Fylde 
kom, fik Mod til at lade sig vælge og indvie til Præst for 
Frimenigheden i Rødding.

Med flere af de danske Embedsmænd i Tønder slut
tede Appel et varmt Venskab og førte med dem et fornøje
ligt og frugtbringende Samliv. Det gjaldt ikke mindst den 
nidkære og begavede Pastor Dahl, Ærkediakon ved Ghrist- 
kirken samme Steds. Pastor Dahl var en ivrig Naturf  or« 
sker, der ejede store Samlinger af Æg og Insekter. Hån 
og Appel drog i Ferierne paa Togt med hinanden til Vester- 
havsøerne for at gøre Studier og hjemføre Bidrag til Dahis 
ornithologiske Samling. Men først og fremmest mødtes de 
paa Kristentroens Gund. De havde begge to gennemgaaet 
alvorlige Kampe. Ligesom Appel havde Dahl været under 
en stærk kierkegaardsk Ild, men var ogsaa ligesom denne 
havnet i den grundtvigske Livsanskuelse. Sibbern. Poul 
Møller og J. L. Hejberg havde Dahl ogsaa studeret, og de 
to havde derfor nok at tale om. Da Dahl ved sin nidkære 
og uforfærdede Optræden kom i Kollision med de stats
kirkelige Love og en Tidlang blev suspenderet, fulgte Appel 
hans Skæbne med stor Deltagelse og udelt Beundring, og 
Vennens tidlige Død gik ham nær til Hjerte. I »Krrke- 
kalender for Slesvig Stift« (Aargang 1862) har han med-
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delt en interessant Biografi af Pastor Dahl, der baade vid
ner om en udmærket stilistisk Evne hos sin Forfatter, men 
tidige aander Taknemlighed og varm Kærlighed til den af
døde Ven, der baade i Alvor og Gammen hvade været til 
stor Glæde for ham.

Men hvad Appel tilegnede sig i Studerekamret og i 
Omgang ved Venner, maatte han udmønte i videre Kredse. 
Han nøjedes ikke blot med sin Lærergerning i Tønder, men 
han tog ogsaa en ret omfattende Virksomhed op 
som kristelig og folkelig Taler, og forberedte sig 
saaledes ubevidst til den Gerning, han senere skulde 
komme til at udfolde som Højskolemand og Præst 
i Rødding. Jeg ser mig ikke i Stand til at op- 
rede denne hans Virksomhed i det enkelte. Her skal kun 
nævnes, at man i flere Aar havde et »Dansk Samfund«, 
som holdt Møder i Tønder og Omegn, om Sommeren i 
Haven ved Trøjborg eller i en lille Skov ved Møgeltønder 
og om Vinteren i Tønder, og hvor Appel og Pastor Dahl 
hørte til de virksomste Deltagere. Det samme var Tilfæl
det med en Række »kirkelige Møder«, som gennem flere 
Aar afholdtes i Appels gamle Egn, det blandet slesvigske 
og kongerigske Distrikt paa Vestkysten af Sønderjylland 
nord for Tønder. Om disse Møder er der skrevet: »T 
Reglen var naturligvis Foredragene af rent opbyggelig Na
tur, men der blev ogsaa taget Spørgsmaal op, som tilsig* 
tede at kalde paa en virksom Interesse for aandelige 
Ting. Sirlig tog Lederne — stærkt paavirkede af Søren 
Kierkegaards Foredrag om Sandhed og kirkelige religiøse 
Forhold — fat paa Konfirmationsspørgsmaalet. Her vilde 
de sætte Skel mellem Skolesag og Kirkesag. Udskrivnin
gen af Skolen vilde de have skilt fra Bekræftelsen af Daabs- 
pagten. Folk skulde herigennem hjælpes til Klarhed over, 
at Kristendom er noget ganske andet end en Kundskabs
sag. Konfirmation skulde hverken knyttes til en bestemt 
Alder eller en bestemt Søndag. Denne Drøftelse vakte stor 
Opsigt og blev af mange betragtet som et Angreb paa 
Kirke og Kristendom. Navnlig var Præsterne med den 
siden velkendte Ris-Lowsen og Provst Tidemann i Spid
sen rasende, men paa Møderne syntes Folk stadig, at Fri- 
hedsmændene havde Ret. Særlig blev Dahl stærkt a ngre
ben, fordi han som Præst deltog i disse Rebelmøder. Paa
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det store grundtvigske Vennemøde i København 1863 fik 
C. S. Ley Sagen frem og nævnte Dahl som »et fint Vidne 
for denne Sag«. Allerede i 1857 havde Appel i »Dansk 
Kirketidende« givet Oplysning om Begavelsen«.*) Men ikke 
blot til Tønder og nærmesteOmegn strakte hans Virksomhed 
sig, den naaede helt ned til hans Fødeegn, og her synes den 
tilmed at have sat sig de synligste Spor.

I Begyndelsen af Halvtredserne fandtes der i Ager
skov og Branderup Sogne en Flok unge Mænd, som havde 
været Elever paa Rødding Højskole i Aarene før Treaars- 
krigen. Til denne Kreds hørte bl. a. Gaardejerne Bunde 
Refslund den ældre og yngre i Bovlund, A. D. Hørliick i 
Rurup og Møller Fausbøl i Branderup Mølle, Mænd, der 
senere alle har vundet sig et godt Navn i den danske Sags 
Tjeneste. De fælles Minder fra Højskolen og den Paavirk- 
ning, de der havde været »under, gav dem Lyst til at samles 
med hinanden. Først oprettede de en lille Sangforening, 
men da Morten Eskesen, som den Gang var Lærer i Hyrup, 
Bevtoft Sogn, kom derover som Deltager i deres Møder, gav 
han Stødet til Dannelsen af et »Dansk Samfund«, som 
jævnlig holdt Møder i de forskellige Hjem. Kredsen udvi
dedes stadigt, og man indkaldte Talere rundt omkring fra. 
Til den faste Stok af saadanne hørte Cornelius Appel og 
hans Venner Pastor Dahl og Seminarielærer. Kaptajn 
Thurah fra Tønder, Præsterne B’ojsen fra Vilstrup og Boj
sen fra Medolden, daværende Højskolelærer i Rødding, 
senere Præst i Lejrskov, J. L. Knudsen, og især Gand. Ley 
fra Visby.

Omtrent paa samme Tid begyndte man at holde Fester 
i Mandbjerg Skov, Branderup Sogn, i Lighed med, men i 
mindre Stil end dem paa Skamlingsbanken. Disse »Mand- 
bjerg-Fester«, der siden Sommeren 1852 fandt Sted i en 
Række Aar, udgik vel ikke direkte fra »Dansk Samfund«, 
men talte dets Medlemmer blandt sine ivrigste og bedste 
Deltagere. Ogsaa her var Appel en stadig Taler, og her 
traf han et større og til Dels andet Publikum end ved de 
ovennævnte Møder, ligesom han ogsaa her optraadte sam
men med til Dels andre Talere. Her talte H. A. Kriiger fra 
Bevtoft, Højskoleforstander Sofus Høgsbro fra Rødding, 
Herredsfoged Frederiksen fra Toftlund, Præsterne Koch

*) Mindeblad om Cornelius Appel, Kolding, 1905, Side 14—15.
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fra Skærbæk, Blædel fra Nustrup og Mairkmann fra Hoptrup 
og flere. Mandbjerg-Festerne var — om man saa maa 
sige — mere internationale. Medens »Dansk Samfuncks- 
Møderne, uden særlig at lægge an derpå?, fik et noget 
grundtvigsk Præg baade som Følge af deres Oprindelse og 
af de Mænd, der personlig optraadte som Talere ved dem, 
saa samlede Mandbjerg-Festerne derimod alle Venner af 
Frihed og folkelig og kristelig Vækkelse uden Hensyn til de
res politske og kirkelige Standpunkt.

Mandbjerg-Festerne er forlængst ophørte, men de 
mindes endnu den Dag i Dag af de Gamle der i Egnen med 
stor Glæde. De kunde efter deres Natur ikke godt trives 
under det nye Regimente, men var vist forresten ogsaa op
hørte allerede før 1864. Med »Dansk Samfund«s-Møderne 
var det derimod en anden Sag. De kom efterhaanden mere 
og mere ind i et kirkeligt Spor, især efter at Pastor Boesen 
i 1858 var kommen til Agerskov, en Mand, om hvem det 
kirkelige Liv der i Egnen kunde samles, og de har tydelig 
nok dannet Grundlaget for den Menighed, der nu samles 
om Frimenighedspræst L. B. Poulsen i Bovlund. Det kan 
altsaa nok med Rette siges, at Appel har været med til at 
vække og samle den Kreds, som nu danner Frimenigheden 
i Bovlund, og det var derfor ret naturligt og smukt, at han 
senere skulde blive Kredsens Præst. Da Pastor Boesen i 
1867 maatte fortrække paa Grund af Edsnægtelse, stod 
Kredsen uden Samlingspunkt. Den søgte da til Pastor 
Svejstrup i Rødding, der ganske vist ogsaa var bleven af
skediget paa Grund af Edsnægtelse, men som indtil videre 
blev boende i sin gamle Menighed. Svejstrup var nu i flere 
Aar Præst for en Kreds, der var udtraadt af den preussiske 
Landskirke, baade i Rødding og Bovlund. Selv i flere Aar 
efter at han var bleven Sognepræst i Vejen vedblev han at 
indtage denne Stilling; men da blev det ham pludseligt 
(1873) forbudt af den preussiske Regering at foretage no
gensomhelst kirkelig Handling i Sønderjylland. Delte 
førte saa til, at man (1874) fik Cornelius Appel viet til Fri
menighedspræst i Rødding, og han blev da ogsaa Præst for 
Bovlund Kredsen, indtil denne i 1879 fik sin egen Præst i 
L. B. Poulsen, der siden 1870 havde været dens Ordfører 
ved Søndagssammenkomsterne.
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En særlig fremskudt Stilling fik Appel i Begyndelsen 
af Tredserne som én af Hovedlederne i den saakaldte »Klo
sterpolitik«, og da hans Navn er saa stærkt knyttet til denne 
Bevægelse, turde det være paa sin Plads her lidt nærmere 
at gøre Rede for Anledningen til dens Fremkomst og at give 
en Fremstilling af dens Indhold.

Aldrig saasnart var det slesvigholstenske Oprør ble
vet underkuet, før den danske Regering var betænkt paa 
at bringe Orden i de forkvaklede Sprogforhold i Sønderjyl
land, at genindsætte det danske Sprog i sine lovlige Rettig
heder og at tilbageerobre det, der ved Tidernes Ugunst var 
gaaet tabt i saa Henseende. Landet blev inddelt i tre 
Sprogbælter. Taget sydfra kom der først et helt tysk 
Sprogbælte, hvor Folkesproget mod Syd og Sydøst var 
Plattysk og mod Sydvest Frisisk med Højtysk som det offi
cielle Sprog paa alle Omraader. Dette Sprogbælte blev la
det ganske uberørt af de danske Sprogreskripter. Det var 
tysk og havde altid været tysk, og det var ingenlunde Me
ningen, at man vilde fortrædige Tysken paa dens lovlige 
Grænser, det var ikke et nationalt Erobringstog, man vilde 
iværksætte, det var kun en Genoprejsning af det danske, 
hvor det var blevet nedtrampet af Tysken, man vilde for
søge paa at gennemføre. Hvor Tysken ikke herskede paa 
dansk Folkegrund, skulde den have Lov at være i Fred, 
Det helt tyske Sprogbælte omfattede, saa vidt vides, om
trent 110 Sognemenigheder, Stæderne medregnet.

Norden for det helt tyske kom det saakaldte »blandede 
Sprogbælte«. Her var de sproglige Forhold gennem Aar- 
hundreder bleven helt forkvaklede under Tyskens voldelige 
Indtrængen i en dansk Befolknings Skole-, Kirke- og Rets
væsen. 1 selve Befolkningen havde det danske Sprog holdt 
sig mer eller mindre godt mod den indtrængende Tyskhed, 
men var udelukket fra al højere Udvikling. Det var ikke 
let at finde en klar og skarp Sydgrænse for dette Distrikts 
Vedkommende. Plattysken var trængt ind under Høi- 
tyskens Vinger, og en Sproggrænse kan næppe nogensinde 
blive helt uomtvistelig. Men hvad der toges med ind under 
det blandede Spogbælte, blev efter et samvittighedsfuldt 
Skøn regnet som naturligst hørende til det danske Folke- 
omraade. I den sydlige Del af dette Bælte var Plattysken 
maaske nok ved at blive overvejende, men længere mod
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Nord havde det oprindelige danske Folkespog næsten 
fuldstændig Overtaget, og i den nordligste og langt største 
Del af Bæltet var det danske Folkesprog eneherskende. 
Alligevel havde hele dette Sprogbælte, som vi har hørt, i 
Tidernes Løb faaet tysk Skole-, Kirke- og Retssprog. Det 
var her, der skulde ske en Generobring for det danske, og i 
dette Distrikt har vi Omraadet for de meget omtalte og mc- 
get udskregne Sprogreskrifter, og her var Valpladsen for 
den lidenskabelige Sprogkamp, som førtes i Mellemslesvig 
i Femtiaarene. Distriktet udgjorde lidt over 50 Sogne
menigheder.

Endelig kom det helt danske Sprogbælte, der var langt 
det største, og som med det danske Sprog, Tungemaalet fra 
Arildstid, tillige fuldtud havde Dansk i Højsædet paa alle 
Omraader, skønt Tysken ogsaa her havde været trængt ind 
og først for en lille halvsnes Aar siden var bleven udjaget 
fra Rets- og Styrelsesomraadet. For dette Distrikt, der 
omfattede omtrent 120 Sognemenigheder, fik Sprogrefor
men heller ingen Betydning undtagen for Købstæderne, 
der væsentligt havde været og fremdeles blev stillet lige 
med den nordlige Del af det blandede Bælte i Mellem
slesvig.

Det var altsaa alene i det blandede Sprogbælte i Mel
lemslesvig, at de saakaldte Sprogreskripter kom til at virke, 
og her var det, at man lempelig vilde gøre godt igen, hvad 
tidligere Tider havde syndet. Skolesproget blev for de 
offentlige Skolers Vedkommende ved Lov — saaledes soin 
vi allerede har haft Lejlighed til at høre om det, hvad Køb
staden Tønder angik — slaæt fast som dansk. I Begyndel
sesklasserne skulde Forandringen straks indtræde, men i 
de højere Klasser skulde det tyske Sprog først efter Ha an
den forsvinde, alt som Børnene nedenfra rykkede op, og de 
større afgik fra Klassen eller Skolen. Desuden skulde der 
ogsaa for Fremtiden bibeholdes adskillige ugentlige tyske 
Timer i de øvre Klasser. Hvad Kirkesproget angik, blev 
der givet frit Valg mellem dansk og tysk Gudstjeneste, der 
skiftede ligeligt paa Søn- og Helligdage indbyrdes. Med 
Hensyn til kirkelige Handlinger som Daab, Nadver, Kon
firmation, Brudevielse, Ligfærd stod det til enhver selv at 
vælge, hvilket Sprog han vilde betjenes med. En lignende 
Ordning blev truffen gennem hele den civile Styrelse og paa
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Restomraadet. Enhver som helst administrativ Forhand
ling eller Forretning og ligeledes enhver Retssag kunde ef
ter den paagældendes eget Ønske lige saa godt rejses og 
gennemføres paa Tysk som paa Dansk. Det var naturlig
vis Maalet for hele denne Ordning, at det danske Sprog 
skulde vinde frem til at faa Overtaget, men dette Maal var 
skudt ud i en aldeles ubestemt Fremtid og skulde naas til 
Dels ad Fivillighedens Vej, og man turde indtil da slet ikke 
krænke Sprogenes indbyrdes retslige Ligestilling. Ingen 
kunde med Skin af Ret anke over denne Ordning; den var 
saa human og hensynsfuld, som tænkes kan.

Og dog fremkaldte de ulykkelige Sprogreskripter en 
saadan Storm, som man nu næppe nok kan gøre sig noget 
rigtigt Begreb om. Gennem hele Tyskland lød et Ramaskrig 
over Danskernes Voldsher redømme i Slesvig, fremkaldt 
navnlig ved den store Skare af Embedsmænd, Advokater og 
Agitatorer, der ved det slesvigholstenske Oprørs Underku
else og ved den lovlige Tilstands Hidførelse var bievne sat 
ud af Stilling, og som nu havde søgt Tilflugt i Tyskland, 
hvor de fandt deres Næring ved at udsaa Forgift mod Dan
mark. Men ogsaa hos den vedkommende Befolkning selv 
fandt Sprogordningen, saaledes som vi allerede har omtalt 
det for Tønders Vedkommende, den største Modstand. Det 
var ganske vist en grunddansk Befolkning, der for største 
Delen talte et dansk Folkesprog, men den var gennem Aar- 
hundreders Misregering bleven aldeles forkvaklet. Ved 
Anvendelse af plumpe Magtmidler var det tyske fra først 
af blevet indbanket baade i Skolen og Kirken, men efter- 
haanden havde det aandelig umyndige Folk bøjet sig under 
Aaget og va r nu ved Vanens Magt i al Almindelighed gie
den over i den unaturlige Indbildning, at det tyske Sprog var 
og burde være Hovedsproget, og at dets eget danske Maal 
kun egnede sig for det daglige Livs Omraade, men ingen 
lunde kunde eller burde have Hævd hverken i Skole eller 
Kirke. Man var kommen ind paa, at Tysken var dog det 
fineste, det var i Almindelighed Hoffets, Regeringens og den 
indvandrede Adels Sprog, de slesvigske Embedsmænds og 
den overlegne Dannelses Sprog, og man skammede sig næ
sten ved sit eget danske Sprog og søgte efter at brække paa 
det tyske, saa godt man kunde. Baade i folkelig og kristelig 
Henseende var der iøvrigt aldeles dødt i disse Egne. I Sko-
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lerne gik det løs med Remseri og Udenadslæren. Hvorledes 
kunde det være anderledes i tyske Skoler for danske Børn! 
I det kirkelige Liv herskede Sløvhed og Vanevæsen. Hvor
ledes skulde det blive anderledes med tysk Gudstjeneste for 
dansktalende Kirkegængere! Ligegyldighed og Skinvæsen 
maatte blive en nødvendig Følge af saadanne Tilstande. Med 
Rette er der blevet sagt, at man i Mellemslesvig færdedes 
som paa en Kirkegaard, hvor man kun traf paa faa levende 
Mennesker. Den stærke Vækkelse i dansksindet Retning, 
som i Fyrrerne havde rystet Nordslesvig op af Dvale, var 
aldrig naaet til disse Egne og kunde i Grunden umuligt naa 
til dette stakkels forkvaklede Folk. Medens Danskheden 
vaagnede med Kraft nordpaa, arbejdedes der her med at 
lægge den sidste Haand paa det Fortyskningsværk, som der 
gennem mange Slægtled havde været tømret paa i de mel
lemslesvigske Sogne. Ja, hvor underligt det end lyder, det 
stakkels forvildede Folk vilde ikke vedkende sig sit danske 
Modersmaal og Folkelighed og stred derfor imod den nye 
Sprogordning af alle Kræfter, hvilket dog naturligvis ikke 
mindst skyldtes den stadige Ophidselse fra de slesvighol- 
stenske Agitatorer.

Saaledes saa altsaa den Mark ud, der skulde tages 
ind under dansk Dyrkning. Her forelaa en Opgave saa stor 
og saa skøn, men ogsaa saa vanskelig at løse, at maaske 
endnu aldrig nogen Stat har formaaet at løse den tUfulde^ 
Den danske Stat forma aede det i hvert Fald ikke, skønt der 
ikke kan være Tvivl om, at der i Grunden var god Vilje nok 
baade hos Regering og Folk til at ramme det rette paa alle 
Omraader. Hovedplanen i dens almindelige Grundtræk var 
ulastelig. Der var jo slet ikke Tale om en voldsom eller 
hovedkulds Fordrivelse af det tyske Sprog fra alle dets hid
til indtagne Stillinger. Tværtimod vilde njon gaa rolig og 
hensynsfuldt til Værks. Naturligvis var Maalet at generobre 
det paagældende Omraade for det danske Sprog i alle det 
offentlige Livs Forhold, men det skulde ske med Lempe 
under en fortsat rolig Udvikling og ikke ved en brat Over
gang og til Dels under Befolkningens egen frivillige Med
virkning.

Men Teori og Praksis er to forskellige Ting. Teorierne 
i Sprogreskripterne var visselig gode nok, men det kneb med 
at faa dem udført paa rette Maade i det praktiske Liv.



Det var dygtige Mænd, der kom til at erstatte de bortl^np 
eller bortjagne slesvigholstenske Embedsmænd i MeHe#^ 
slesvig, hvad, deres senere Virksomhed herhjemme nok som 
har afgivet Vidnesbyrd om, og Mod og Begejstring for Sa
gen skortede det heller ikke paa. Men det var for største 
Delen unge og uerfarne Mænd, og »Ungdom og Visdom føl
ges ej ad«. De havde langtfra alle Udvikling og Modenhed 
nok til at beklæde en saa vanskelig Post. Mange var vist 
nok for tilbøjelige til at gaa frem ad den strenge Embeds
myndigheds Vej, de havde ikke rigtig Forstaaelse af, at dot 
var en stakkels vildledt Befolkning, der skulde vindes tilbage, 
og at det derfor mere gjaldt om at lokke end at true. Og 
man havde for lidt Taalmodighed til at vente, alt skulde sko 
med et Slag. Man handlede ikke efter Ordet: »Den^ der 
tror, haster ikke«. Den trufne Grundordning var som sagt 
god nok, men Mangel paa pædagogisk Modenhed hos de 
udøvende voldte, at der i mange Enkeltheder og af mange 
Myndigheder blev syndet mod Folkelivets Naturlove, noget, 
der ikke kunde undlade at hævne sig. Det skal saaledes 
bemærkes, at der mange Steder tilføjedes Forældremyndig
heden en unødvendig Krænkelse derved, at der ofte gaves 
og overholdtes altfor smaalige Forbud mod tysk Skoleunder
visning enten ved Huslærer eller i Privatskoler. At Dansk 
blev gjort til Undervisningssprog i den offentlige Skole, 
Statens Skole, var der ikke noget at sige til, men det havde 
indtii videre været baade højsindet og klogt, om der var gi
vet rundeligere Frihed til den private Undervisning, selv 
om denne væsentlig var bleven tysk og maaske tillige var 
bleven deven i tysk Aand. Det vilde have a åbnet Venti
lerne for megen indeklemt Fanatisme. Og ligeledes paa det 
kirkelige Omraade. Her var jo fuldstændig frit Valg mel
lem Sprogene, og der er vel ikke Tvivl om, at Befolkningens 
Ret i den Henseende i det hele og store er bleven respekte
ret; men det forlyder dog, at Embedsmændene ikke saa 
sjældent søgte at øve autoritetsmæssig Indflydelse paa Val
get, idet det nemlig gjaldt om at kunne paapege Fremgang 
i Antallet af danske Tilfælde.

Der opstod en voldsom Spænding mellem Befolkningen 
og de danske Embedsmænd. Opægget af de slesvighol- 
stenske Agitatorer søgte Befolkningen idelig at drille Em
bedsmændene, medens disse svarede med at svinge Invens
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Svøbe over deres Undergivne. Det var klart, at hvis For- 
holdet ikke kunde komme i en anden Gænge, vilde der ved 
første Lejlighed blive rettet et nyt Stød mod det lille Dan
mark fra det mægtige Tyskland, hvor der genlød af Skrig 
over de Danskes Overgreb i Mellemslesvig. Maalet maatte 
derfor være ved aandelige Midler at vække og vinde den 
voldførte Befolkning og hjælpe den til gennem Erfaring og 
Selvoplevelse at faa Toen paa sin Grunddanskhed i Hænde, 
idet den fik mærke, hvor frigjort, løftet, udfoldet og oplivet 
den blev, alt som den blev mere og mere indlevet i og gen- 
nemf risk et af dansk Aandsliv. Da vilde der efterhaanden 
fra den selv udgaa et Vidnesbyrd om, at den indtraadte For
andring ikke blot var taalelig og let at bære, men ligefrem 
gavnlig og til sand Velsignelse for Landets Opkomst og 
Lykke, eftersom der nu var kommen Grøde og Fart i den 
naturlige Udvikling baade i Aandens og i Haandens Verden, 
og dermed maatte Fjendernes Hyl og Skryderi standse.

Det var der imidlertid ikke mange, der havde Øjet aa- 
bent for den Gang; men blandt de faa var Cornelius Appel 
i Tønder og en Række danske Mænd i Vesteregnen, som slut
tede sig til ham. Nævnes kan saaledes Møller Jørgen Faus- 
bøl i Branderup Mølle, Gaardmand A. Tyssen-Hansen i 
Randerup, Cand. Sigfred Ley i Visby, Gaardejerne Bunde 
Refslund den ældre og yngre i Bovlund og flere.

Oprindelig synes Appel ogsaa at have delt Troen paa 
det berettigede i den gængse Synsmaade; han skriver selv 
herom: »Nu skulde Danskheden bringes paa Fode og til 
Herredømme paa dens lovlige Enemærker, den tyske Gøge
unge skulde smides ud af Reden og rømme Marken. Frem
tiden laa i Lys, Haabet var saa ungt og friskt. Kræfterne 
daadslystne. Modstanderne saas væsentligt under Oprø
rets, Trodsens og Løgnens Synspunkt, og der kunde vanske
ligt tages paa dem med Fløjlshandsker, saa> meget mindre, 
som hverken Regeringen, Embedsmændene eller Folket i 
Almindelighed vilde fortrædige Tyskheden paa dennes egen 
Grund, hvor den havde Naturens Ret paa sin Side. Sprog
grænserne blev aabenbart trukne og Sprogordningerne 
trufne under en ærlig Bestræbelse for at dele retfærdigt cg 
billigt mellem Dansk og Tysk. Der var Liv og Fart i det 
danske Arbejde i de første Aar, da Sejrsfølelsen bar højt og
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Arbejdsmarken laa saa vinkende i Haabets skønne 
Lysspil.*)

Men belært af Erfaringen ogsaa i sin egen Virksom
hed kom han efter Haanden paa andre Tanker, omend, som 
han selv siger, »det varede en god Stund, inden han blev be
tænkelig ved den almindelige Fremgangsmaade i Kampen 
mod Tyskheden og i Arbejdet for at ophjælpe den kuede 
Danskhed«. Men da han først var kommen til det Resultat, 
at der maatte ske en Forandring i Forholdet, var han rede 
til at træde i Skranken for sin Mening. Derved fremkom 
»Klosterpolitikken«, der fik sit Navn deraf, at det første større 
Møde om Sagen blev afholdt i Løgumkloster i Aaret 1861. 
Tilhængerne af denne Retning blev af Modstanderne spot
tende kaldt »Klosterbrødrene«.

Programmet for »Klosterpolitikken« har Appel ud
trykt i følgende Ord: »Dette var nemlig kort og godt hverken 
mere eller mindre end at føre Ordet for, at naar den for
tyskede, men i Grunden og i Munden danske Del af Slesvig 
i Aand og i Sandhed skulde generhverves for Danskheden, 
da. kunde dette kun lykkes ved en aaben, fri og frigørende 
Brug af aapdelige Vaaben, i hvilken det ærlige og varme 
danske Vidnesbyrd baade mundtlig og skriftlig — i For
ening med en tilsvarende Frihedsfærd i det hele — kunde 
faa Lov og Rum til at prøve Styrke med den kunstige For
tyskning, der igennem Slægtled havde tynget som et Mare
ridt paa Mellemslesvig og havde fundet Lys og Raaderum 
under selve den danske Regerings Varetægt. Væsentlig 
derimod at støtte sig til den øjeblikkelige ydre Magt og Over
magt, hvad enten det var ved Indførelsen af en konstitutio
nel Forfatning med et absolut og forud givet Flertal af Re
geringens Politik, eller det var ved et af Magten støttet og 
i Hovedsagen tvangsmæssig gennemført Embedsmandshei - 
redømme, det var dette, at Klosterbrødrene gerne vilde 
advare imod og om muligt bidrage til at sætte en Stopper 
for. De indsaa godt og billigede tilfulde, at der ved Lov, 
Institution og Administration burde og maatte rejses et 
Bolværk mod den hidtil overgribende Tyskhed, men naar 
Tiden var om at vinde Folkesindet for Danskheden, i Grun
den altsaa for Folkets egen Natur, da mente de, at den ydre

*) »Hejmdal« Nr. 74 1901.
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’Sf&gtvej med dens ophidsende og i Reglen fanatiserende 
Tvangsfærd afgjort var at frarae de som den egentlige Ho 
‘vSdtej og åt aflægge Vidnesbyrd imod. Saaledes var Grund- 
’tårikén i Klosterpolitikkens Program.«*)

Et andet Sted udtaler han sig saaledes om samme 
Étehfe’tand: »Hverken ad den tvingende Forfatningsvej eller 
ad deii herskemyndige Administrationsvej vilde det lykkes 
atVinde de tysksindede eller ligegyldige Sønderjyders Tillid 
Og Tilslutning til deres eget danske Maal og til dansk Liv, 
Politik og Styrelse i det hele. Det gjaldt om, at Tyskhedon 
ik’kb længere — som forhen — blev kunstig støttet ad 
tVangsvejen, men om iøvrigt at indføre en rundelig person
lig Frihed baaiie i Kirke, Skole, paa Tinge og for Retten. 
Den danske Regering og det danske Folk skulde vise Europa, 
hvorledes en fribaaren og højsindet Færd lige overfor Folk 
dels af en indbildt og dels af en virkelig fremmed Natio
nalitet tog sig ud, og hvilke Frugter den kunde bære.«

»Klosterpolitikken« vakte et voldsomt Røre i de første1 
Åar af Trédserne. Baade ved Møder og i Pressen fortsattes 
Drøftelsen for og imod dens Berettigelse. Der var ikke saa 
faa, der sluttede sig til den baade aabenbart og i det stille; 
men dens Tilhængere blev dog altid den lille Flok, og Mod
standerne de mange. »At give oprørske, forvirrede og fana
tiske Éfjemmetyskere og Slesvigholstenere rundelig Frihed 
i borgerlige Anliggender, det blev anset som Galmands Ind
fald, og Klosterbrødrene maatte høre ilde, som var de halv- 
vejs'blevne Forrædere mod den danske Sag, i hvert Fald helt 
forskruede af misforstaaet Frihedsbegejstring.«**)

Navnlig blev »Klosterpolitikerne« ilde medhandlede 
af det nationalliberale Regeringsparti. Bille i »Dagbla
det« Og særlig Ploug i »Fædrelandet« sparede ikke paa 
Krudtet. Endnu 20 Aar efter havde Ploug ikke glemt Klo- 
Sterpolitikken og dens Mænd, men rettede et fornyet Angreb 
nio’ii'&em, hvorved han rigtignok »for Smed kom til at rette 
Bager«. Det var, da der efter Krygers Død 1881, kom 
Splittélse i den danske Lejr i Nordslesvig om, hvem der 
skulde være Krygers Eftermand i den tyske Rigsdag. 
Størsteparten ønskede vel, at J. P. Junggreen skulde afløse

*) »Sønderjydske Aarbøger« 1893, Pag. 56.
**) «Hejmdal« Nr. 64 1901.
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Kryger, men der var ogsaa et stort Parti, som kæmpede ^or 
t faa Lassen, Lysabild, valgt. De dansk Højreblade tog 

Junggreen under Armene som formentlig Højremand, og 
Venstrebladene støttede Lassens Valg, idet han mentes at 
hælde til venstre Side: noget som forresten hverken kunde 
gere fra eller til i dette Spørgsmaal. Blandt de Sønderjy
der, der kæmpede ivrigSt for Lassens Valg, var Frimenig
hedspræs Poulsen i Bovlund, og han fik da en vældig Røf
fel af PlOug i «Fædrelandet«, der blandt andet beskyldte ham 
for PaterniteteP til Klosterpolitikken, som derfor droges 
frem paany. Poulsen var dog temmelig uskyldig i den Hen
seende; han havde næppe forladt Seminariet, da Kloster
politikken florerede. Det var derimod Appel, som skulde 
have haft Overhalingen

Men lad nu være, at Klosterpulitikken »gik lidt forvidt 
i Rdtning af upraktisk Idealisme«, som der er bleven sagt, 
nægtes kan det ikke, at den havde sin Berettigelse overfor 
den vist nok i mange Maader ret vel realistiske Fremgangs- 
maåde, man flere Steder var kommen ind paa. Og det tje
ner »Klosterbrødrene« til Ære, at de havde faaet Øjnene op 
for og »havde Mod til at udtale deres Mening paa en Tid, da 
de fleste var blinde for Farerne ved den almindelige Frem- 
gangsmaade. Det havde sikkert været heldigt, om man ikke 
fra Modstandernes Lejr havde set s?a overlegent paa Klo
sterpolitikken, som Tilfældet var.

Senere er der kommet Klosterpolitikere nok. Det er 
jo nu» blevet ret almindeligt herhjemme at kritisere den 
danske Regerings Sprogpolitik i Mellemslesvig i Halvtred
serne. »Bagefter er vi alle kloge«. Ja, man nøjes ikke blot 
med at give Klosterpolitikerne Medhold, men man gaar 
langt videre end disse i sin Fordømmelse af Regeringens og 
Embedsmændenes Optræden paa dette Punkt.

Men skønt Appel altsaa hørte til Regeringens Mod
standere i Sprogpolitikken, tiltaltes han dog ingenlunde af 
den løse og overfladiske Kritik, som i vore Dage saa ofte 
fremkommer fra saadane, der ingen Begreb gør sig om, 
hvilke Vanskeligheder der var forbunden med de Danskes 
Styrelse af det vanrøgtede Mellemslesvig. Smukt og for- 
staaende har han paa sine gamle Dage, uden derfor at 
slaa af paa sin Manddoms Idealer, fundet sig foranlediget 
til at optræde som Regeringens Forsvarer overfor en hen*
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synsløs Kritik af dens Politik, som han selv i sin Tid havde 
maattet tage Afstand fra*).

Man kommer vel i den Sag Sandheden nærmest ved at 
sige: »Vel blev der gjort Fejl fra vor Side, men Forholdene 
var af en saa vanskelig Karakter, at det ikke stod i noget 
Menneskes Magt at klare dem tilfulde. Jeg har en Gang 
hørt Svend Grundtvig udtale, at om saa en Engel var kom- 
men ned fra; Himmelen, vilde han ikke have kunnet magte 
Situationen. Det var Tiden, der her som altid skulde have 
læget alle Brøst; men Tiden fik vi desværre ikke.

Tretten rigt bevægede Aar tilbragte Appel i Tønder. 
Men naar han senere saa tilbage til den Tid. var det ikke 
uden et vist Vemod, idet han syntes, at hans og hans Fæl
lers Virksomhed dér kun havde efterladt sig saa. faa kende
lige Spor. Med sin Hustru levede han et lykkeligt Samliv. 
Dog gæstedes Hjemmet ogsaa af Sorgens Engel, idet Ægte
parret maatte følge vistnok flere Børn til Graven. Men 
til Gengæld skænkedes der dem i Tønder et Par raske Søn
ner, som nu begge indtager en fremskudt Stilling i det 
danske Landbrug, nemlig Statskonsulent Axel Appel i Aar
hus og Landbrugsskoleforstander Hans Appel i Dalum ved 
Odense.

Da oprandt det ulykkelige Aar 1864. Allerede vod 
Nytaarstid udbrød den dansk-tyske Krig. Mens vor Hær 
endnu stod ved Dannevirke, fødte Appels Hustru ham en 
lille Søn, som kun var 8 Dage gammel, da Faderen maatte 
forlade Byen for at skaffe Ro for Moder og Barn; thi efter 
Dannevirkes Rømning den 6. Februar blev der Oprør i den 
tyske By. Det fik Appels Vinduesruder at føle. Ved Af
tenstid forlod han ad Bagveje Byen. Det var strengt for 
den modige og ærlige Mand. Han krympede sig ved at faa 
Udseende af at være fejg; men Nøden krævede det.

Da den tyske Hær kom, blev der igen Ro og Orden i 
Byen og Appel kunde vende tilbage og fortsætte sin Skole
gerning — paa Dansk naturligvis — men det varede ikke 
ret længe, inden der en Dag mødte en Gendarm i Skolen og 
forbød Børnene i Appels Klasse at møde til hans Timer.

*) »Sønderjydske Aarbøger« 1893, Pag. 51 51—88. (»IM <t slet 
ikke lige for lige«. En Redegørelse for Forholdet dansk og'
og preussisk Politik paa det nationale Omraade i Sønderjylland.
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Imidlertid, blev Appel med sin Familie boende i Tøn
der til hen i Maj Maaned. Men det blev en pinefuld og uro
lig Tid. Udefra kom det ene Ulykkesbudskab efter det andet 
om Danskernes Nederlag, og i Tønder søgte de tysksindede 
Beboere at drille ham paa enhver Maade. Naar det lyske 
Humør rigtig kom op i dem, stillede de udenfor hans Vin
duer, gjorde Optøjer, fremkom med uartige Tilraab og 
sendte af og til en Sten gennem Vinduesruderne.

Appel førte da Hustru og Børn bort fra Tønder, og Fa
milien førte Sommeren og Høsten over en omflakkende Til
værelse hos Slægt og Venner i Agerskov og Tirslund Sogne, 
hvor der beredvilligt ydedes den haardt prøvede Familie 
Husly og Gæstfrihed.

Selvfølgelig fik Appel sin Afsked paa graat Papir af 
de nye Magthavere.

I August Maaned sluttedes den foreløbige Frod, 
og der blev fastsat visse Grundtræk for en endelig 
Fredsiutning, der gik ud paa en Afstaaelse af Her
tugdømmerne lige til Kongeaaen. Fredspræliminærerne nf 
1. August vakte et voldsomt Røre i Sønderjylland. De dan
ske Nordslesvigere følte det, som om Øksen blev lagt ved Fo
den al deres folkelige Livstræ. Tanken om Slesvigs Deling 
efter Nationaliteterne, som havde været stærkt fremme paa 
London-Konferencen, men som hidtil kun havde vundet li
den Tilslutning i Sønderjylland, fik flere og flere Tilhængere 
blandt Sønderjyderne.

Det blev besluttet, at der skulde indsendes en Ardresse 
til den danske Konge mod Afstaaelsen af det danske Nord
slesvig. Appel, som jævnlig var kommen sammen med 
Hans Kryger i Bevtoft, fik ham og Præsten Randbøl samme 
Steds med til Toftlund til Herredsfoged Friederichsen, hvor 
hen ogsaa Tingskriver Nissen og Bunde Refslund d. æ. af 
Bovlund var kaldt. Det blev overdraget Appel at forfatte et 
Udkast til en Adresse, og hans Udkast blev vedtaget med 
nogle faa Ændringer. »Vi vil vidne for Kongen og Alver
den« — hed det i Adressen — »at der boer et dansksindet 
Folk fra Kongeaaen til Flensborg, der kun har været tavst, 
fordi Fjenden strengt har holdt det under Laas og Lukke. 
Vi vil vidne, at der slaar et dansk Hjerte i Nordslesvig, som 
vaander sig under Udsigten til at voldgives sin svorne 
Fjende. Har det end holdt haardt for mange af os at gøre
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os fortrolige med Slesvigs Deling, saa meget hellere dog den 
end at vi skulde overgives i Tyskernes Vold«.

Men nu; kom Vanskeligheden med at faa Adressen un
derskreven, uden at de fremmede Magthavere fik Nys der
om. Det lykkedes nogenlunde i Vesteregnen, mindre godt 
Øst paa.

Paa en bestemt Dag skulde alle Adresserne samles hos 
Herredsfoged Friederichsen i Toftlund, men Tyskerne havde 
lugtet Lunten, og paa den fastsatte Dag mødte der preussiske 
Gendarmer hos Herredsfogden. Denne maatte da sende de 
kommende Tillidsmænd af Sted igen over Hals og Hoved 
med Adresserne gemte i Støvleskafterne og paa andre mærk
værdige Skjulesteder.

Endelig kom man saa vidt, at Adressen kunde over
bringes. Der blev valgt en Deputation, som skulde draige til 
København med den. Appel blev valgt til Ordfører, og for
uden ham bestod Deputationen af følgende Mænd: Bryg
ger Poul Hansen, Haderslev, Gaardejer Nis Skøtt. Erlev, og 
Gaadejer Jens Janniksen Petersen, Skærbæk. Det var 
alle tre gode danske Mænd, men som ikke var videre kendt. 
Maaske har Førerne ikke haft særlig Lyst til at udsætte sig. 
Det kunde jo blive en ret mislig Sag, hvis Fjenden fik Op
lysning om, hvem der var rejst afsted med Adressen. Nu 
da Fredspræliminærerne forelaa, kunde et saa dant Skridt 
maaske endogsaa anses for Landsforræderi ,og en grusom 
Straf kunde paaiølge.

De fire Mænd rejste uafhængg af hinanden til Køben
havn. Appel tog over Neumünster til Kiel og derfra med 
Dampskib til København. Deputationen blev natuligvis 
modtaget med stor Velvilje i de toneangivende national
liberale Kredse, og fra deres Foretræde hos Kong Christian 
tog de ogsaa gode Minder med sig hjem. Ganske vist maatte 
Kongen give dem den nedslaaende Besked, at han saa ingen 
Udvej til en Ændring af de fastslaaede Hovedtræk i den 
forestaaende Fredsslutning; men det, som glædede de søn- 
derjydske Mænd var, at de personlig oplevede at se Kongen i 
sin Bevægelse give et stærkt Udtryk for sit varme Hjertelag 
overfor Danmark og dets tunge Skæbne. Det var i de Tider 
gængs at beskylde Kongen for at være tysksindet o. s. v., og 
det havde derfor sin Betydning for de danske Nordslesvigere
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at faa dette Møde under saa bevægede Forhold med den nye 
Konge.

Hjemme i Nordslesvig var det snart bleven bekendt, 
at Appel var en Hovedmand i Adressesagen, og han ansaa 
det derfor ikke for raadeligt straks at rejse tilbage. Han blev 
da foreløbig i København, hvor han fik nogle Undervisnings
timer paa Blaagaard Seminarium, dels for at tjene lidt Pen
ge og dels for at faa Tiden til at gaa, og han benyttede saa 
iøvrigt ellers Lejligheden paa bedste Maade til at virke for 
den nationale Sag.

Afstaaelsen ogsaa af det danske Nordslesvig var jo 
snart en given Sag, og hermed var Appels tillige med mange 
andres Livsgerning foreløbig afbrudt.

Det havde nu vistnok let kunnet lade sig gøre for Ap
pel at faa en Virksomhed her i Kongeriget. Mange raadede 
ham stærkt til at søge en saadan, og navnlig fremkom der 
stærke Opfordringer til ham i den Retning baade fra Oberst 
Tschernings og Sofus Høgsbros Side.

Tscherning havde Planer fremme om Oprettelsen af 
et Seminarium i Viborg, og han tilbød at skaffe Midler, hvis 
Appel vilde paatage sig Forstanderposten.

Dette Tilbud maatte naturligvis glæde Appel. Hjemme 
i Sønderjylland havde han Hustru og Børn flakkende hjem
løse omkring, og det er let at forstaa, at baade han og de 
maatte ønske at kunne samles igen og komme i rolige og 
faste Forhold, og dertil syntes der jo her at kunne blive 
Udsigt.

Men Appel kunde ikke opgive Haabet om at komme 
tilbage til sit kære Sønderjylland og at faa en Virksomhed 
der blandt sine nærmeste Landsmænd. Han skrev derom 
i Breve til sin Hustru: »Du ved jo nok, hvad min Hu staar 
til ... . den fri Stilling, den fri Undervisning, kære Kone, 
det var en dejlig Ting, og at kunne haabe paa at blive 
noget for Sønderjyderne, det var jo dog et dejligt Haab 
. ... er Tiden end tung, saa aabenbares dog megen Kærlig
hed i den, og Kærlighed er Livet . . . .«

Først i November Maaned 1864 brød han op fra 
København. Den sidste Aften før sin Afrejse, tilbragte han 
hos Frederik Barfod. Her var ogsaa dennes Svoger Vil
helm Birkedal tilstede. Ved Afskeden tog Birkedal varmt 
og inderligt Appel i Favn og trykkede ham til sit brede,
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trofaste Bryst med. Broderkærlighed, hvad der gjorde Appel 
saa godt.

Der var næppe nogen af de to Mænd, der den Aften 
tænkte paa, hvad der skulde ske 10 Aar senere, da Birke' 
dal skulde indvi Appel til den Gerning, han nu drog hjem 
til, men som først skulde opdages.

Glad var Appel, da han stod i Sønderjylland igen. 
Men alligevel lyste Opholdet i København altid for ham i 
Mindets Glans. Overalt, hvor han færdedes derovre, havde 
han mødt Venlighed, og han havde modtaget et levende Ind
tryk af, at Folkehjertet slog varmt og levende for den dan
ske Sag i Sønderjylland.

I Januar Maaned 1865 fik han igen sit eget Hjem, 
idet han fik Lov til med sin Familie at tage Bolig paa Rød
ding Højskolegaard, der for Øjeblikket stod tom.

IV. Rødding Højskole.
Rødding Højskole havde indstillet sin Virksomhed 

efter Fredsslutningen den 30. Oktober 1864. Man mente 
nemlig, at det vilde blive umuligt at fortsætte under det 
ny Regimente. Forstander Schrøder var derfor efter 
Samraad med Skolens Venner og navnlig efter Professor 
Flors Raad brudt op fra Rødding med sine to Medlærere 
Nutzhorn og Fenger og draget til Kongeriget. Som bekendt 
oprettede de i 1865 en Højskole i Askov umiddelbart paa 
denne Side af den ny Grænse. Det var Tanken, at man der
fra vilde have draget til Rødding igen, naar Forholdene, 
som man saa sikkert haabede snart maatte ske, vilde til
lade det; men det fik desværre lange Udsigter.

Naai Appel nu i Vinteren 1865 flyttede ind i den tom
me Højskolegaard, var det sikkert ikke alene for at faa sig 
en Bolig, men navnlig med den Tanke, at prøve paa at fort
sætte den Gerning, som hidtil var bleven øvet der. I alt 
Fald var der mange, der i ham saa Manden, der havde Be
tingelserne for at føre Skolen videre, og deriblandt Pastor 
Svejstrup i Rødding, der nok egentlig var den, der kaldte ad 
Appel.

Det varede da heller ikke længe, inden han tog fat. 
Allerede i Maj Maaned 1865 begyndte han paa en 3 Maane- 
ders Pigeskole. Den havde det første Aar kun 6 Elever, men 
naaede senere et langt betydeligere Antal. Samme Efteraar
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den 3. December kabnede han tillige en fri Børneskole, som 
straks vandt god Tilslutning. Appel, der alle sine Dage hav
de været Børnelærer, har naturligvis ikke pludselig kunnet 
opgive den Gerning, saa meget mere som han ved at tage den 
op her imødekom en Trang hos mange Beboere i Egnén. 
JVu var han altsaa igen baade Børnelærer og Lærer for Voks
ne, ligesom han havde været det i Tønder.

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 
Rødding Højskoles Ejendom den samme udøvende Myndig
hed, som siden 12. Juni 1856 har været overdraget dens For
standere«, hvorfor han skulde have fri Bolig og Brug af Ha
ven, og i April samme Aar overtog han tilmed Ledelsen af 
Agerbruget, der hidtil havde været i en Forvalters Haand.*)

I Rødding traf Appel altsaa den bekendte Pastor 
Svejstrup. Der var gaaet Ry af Svejstrups Virksomhed helt 
ned til Tønder, saa Appel vidste godt af ham at sige. De 
havde ogsaa et Par Gange i tidligere Tid truffet hinanden 
hos fælles Venner ude i Forballum; men først her i Rødding 
kom de i nærmere Forhold til hinanden, et Forhold der fik 
den største Betydning baade for dem selv indbyrdes og for 
den Kreds, de virkede iblandt. Deres Navne og deres Ger
ning blev i de kommende Aar knyttet saa nøje sammen, at 
de slot ikke kunde skilles ad.

Vi skal, inden vi gaar videre, give et Omrids af Svej
strups Livsomstændigheder. Hans Christian Janus Niciølaj 
Batthingor Krarup Svejstrup blev født den 20. Januar 1815 
i Maltbæk, hvor hans Fader den Gang var Præst. Nogle Aar 
senere blev Faderen forflyttet til Nørup-R andbøl, vestfor 
Vejle, og her kom Svejstrup til at vokse op. Han blev Stu
dent fra Kolding Latinskole 1832, men først theologisk Kan
didat 1839, idet han paa Grund af smaa Kaar i Hjemmet 
havde maattet afbryde Studierne og tage sig en Huslærer- 
plads for at tjene noget. Efter endt Eksamen drog han hjem 
til Nørup og blev Lærer for nogle Døvstumme, som Faderen 
havde i Huset for at undervise sammen med sin egen døv
stumme Datter. Kort Tid efter døde Faderen, og Svejstrup

♦) H. Rosendal: Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie 
S. 146—147.
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blev trods sin Ungdom dennes Efterfølger som Sognepræst 
i Nørup 1840. Samme Efteraar ægtede han sit Søskendebarn 
Ane Marie Thomsen fra Aarhus, der blev ham en trofast 
Ledsagerinde gennem et langt Liv og overlevede ham i en 
halvsnes Aa. Med Præsten Vilhelm Birkedal, den Gang i 
Sønder Omme, sluttede Svejstrup et varmt Venskab, der fik 
afgørende Betydning for ham, idet Birkedal blev den, der 
førte ham ind paa det grundtvigske Livssyn, som han senere 
blev en varm Forkæmper for. Men et lige saa varmt Ven
skab sluttede han med den bekendte Lægprædikant Peder 
Larsen (Skræppenborg), med hvem han fik et frugtbar Sam
arbejde. Under Kampen mod det Ørstedske Ministerium 
blev Svejstrup ogsaa draget ind i det politiske Liv, idet han 
1853 blev valgt til Folketingsmand for Bibe Amts 4. Valg
kreds (Bække); men hans Bigsdagsvirksomhed blev kun af 
kort Varighed. Ved det næste Valg efter Opløsningen, tre 
Maaneder senere, stillede han sig ikke igen. Den politiske 
Arbejdsmark var han ikke skabt for.

I 21 Aar var han Præst i Nørup, inderlig elsket af den 
Menighed, som han var opvokset i. Da kom det til at staa 
for ham, som kunde en Omplantning være heldig baade for 
ham selv og hans Menighed. I det samme blev Rødding— 
Skrave Sognekald ledigt, og da der kom stærke Opfordringer 
til ham om at søge dette Embede, navnlig fra den bekendte 
Patriot H. D. Kloppenborg i Københoved, og han ogsaa selv 
følte Lyst til at komme i Nærheden af den Virksomhed, der 
udøvedes paa Rødding Højskole, søgte og fik han Embedet 
i Sommeren 1861.

I Rødding og Skrave Sogne var der temmelig dødt 
baade i den ene og den anden Henseende ved Svejstrups 
Ankomst. Den afgaaede Præst havde hørt til den rationa
listiske Skole; og hans mere end 30-aarige Virksomhed paa 
Stedet havde givet Aandslivet sit Præg. Men med Svejstrups 
Komme skete der i ganske kort Tid en hel Omvæltning i For
holdene, saa at den, der havde været borte fra Sognet i nogle 
Aar, ved sin Hjemkomst slet ikke kunde genkende dem. Der 
frembrød et kirkeligt Liv saa blomstrende, som man vel faa 
Steder ser Mage til.

Naturligvis søgte Svejstrup straks at komme i For
bindelse med Rødding Højskole. I Modsætning til den af
gaaede Præst, der stedse havde været en Modstander af Sko-
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len, raadet Folk fra at sende deres Sønner derhen og fra i 
det hele taget at have noget med den at gøre, søgte Svejstrup 
netop at drage Befolkningen til Skolen, og medens Højskolen 
hidtil havde indskrænket sig til sin Gerning med de unge 
Karle, som besøgte den, og været uden Indflydelse paa. Be
folkningen udenom, saa. blev den fra nu af ved Svejstrups 
Indflydelse til et Samlingssted for det fremspirende Aands- 
liv i Egnen. Det var derfor med god Grund, at Svejstrup, 
saa snart Lejligheden tilbød sig, blev valgt ind som Medlem 
af Skolens Bestyrelse.

Da Svejstrup kom til Rødding, var Sofus Høgsbro 
endnu Skolens Forstander; men mellem denne og Svejstrup 
kom der ikke noget Samarbejde i Stand, da de var noget for
skelige i deres Syn paa. Højskolens Gerning. Derimod kunde 
Svejstrup bedre samstemme med Skolens Andenlærer, cand. 
theol. J. L. Knudsen, senere Præst i Lejrskov ved Kolding, 
og disse to begyndte snart i Forening at holde Onsdagsmø
der i Knudsens Hjem, hvor de samlede Folk fra Omegnen 
og holdt opbyggelige Taler for dem eller fortalte Kirkehisto
rie.

Det var dog egentlig først, efter at Højskolen i Efter- 
aaret 1862 havde faaet en hel ny Lærerbesætning, at Svej
strup rigtig fik sin Gerning der. Høgsbro fratraadte sin 
Post som Forstander og levede senere udelukkende for poli
tisk Virksomhed. J. L. Knudsen drog til Fyn for at hjælpe 
Kold i Dalum, og cand. pharm. Viinsted, senere Apoteker i 
Horsens, flyttede ogsaa bort. I Stedet for disse fik Skolen 
nu til Lærere, cand. theol. Ludvig Schrøder, der blev For
stander, cand. theol. Nutzhorn og Dyrlæge Rasmus Fenger, 
en Søn af Præsten P. A. Fenger ved Frelserens Kirke paa 
Christianshavn. I disse tre nye Lærere fandt Svejstrup 
Mænd, med hvem han fuldtud kunde samstemme og samar
bejde, og fra nu af tog det ordentlig Fart med offentlige 
Møder paa Højskolen for Omegnens Folk. Svejstrup og Sko
lens Lærere delte Arbejdet imellem sig. Hver Uge i Vinter
tiden blev der holdt et Aftenmøde, og i den ene Uge holdt 
Svejstrup bibelhistoriske Foredrag, og i den anden Uge blev 
der skiftevis af Lærerne, navnlig Schrøder og Nutzhorn, en
kelte Gange af en anden, holdt Foredrag over folkelige Em
ner. Tale og Sang gik iøvrigt Haand i Haand. Ved de bi
belhistoriske Møder brugtes Bojsens lille bibel- og kirkehisto-
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riske Salmebog, og ved de folkelige Møder, eller »Dansk Sam
funds«. Møderne, som de gerne kaldtes., brugtes sammes fol
kelige Sangbog. Begge disse Saugsamlinger blev solgte paa 
Skolen og spredtes saaledes omkring i Befolkningen, og 
Sangene og Tonerne, som lærtes ved Mødere, genlød i Hjem
mene» 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 palmindeligt, at der kunde samles en 3 a 400 Mennesker 
Mænd og Kvinder, unge og gamle saadan en Aften til Trods 
for (Je for manges Vedkommende lange Afstande og daarlige 
Veje. Man saa .sig derfor nødsaget til at lade den ny Gym
nastiksal, sQm Skøjlep lod opføre i Sommeren 1863, indrette 
saalefles, at den ogsaa kunde bruges til Forsamlingssal, da 
ingen andre af Skolens Lokaler formaaede at rumme saa 
mange Mennesker.

Saa oprandt det ulykkelige Aar 1864, og derved maat
te den her saa lovende begyndte Virksomhed standse. Høj
skolens Iberere flyttede, som vi ovenfor have hørt, bort, og 
Svejstrup stod ene tilbage. Medens næsten alle dansksindede 
Embedsmand længere sydpaa var. bleven afskedigede af Er
obrerne allerede, inden Krigen var sluttet, saa fik Embeds- 
mændene i det nordlige Slesvig derimod Lov til foreløbig 
at sidde uantastede hen imod en Lydighedserklæring til de 
nye Magthavere, og Svejxupkunde saaledes blive paa sin 
Post.

Fra, 1865 kom Arbejdet paa Højskolen imidlertid i 
Gapg igep. Cornelius Appel begyndte, som vi har hørt, paa 
en Pigeskole om Sommeren det nævnte Aar, og om Vinteren 
tog han og Svejstrup fat paa de ugentlige Møder, som. var 
bpgyndte før Krigen, og fortsatte i det gamle Spor. Ligesom 
Svejs^trup og Højskolelærerne tidligere havde delt Arbejdet 
ved disse Møder imellem sig, saaledes gjorde A^el og han nu 
ogsaa. Store Skarer strømmede som altid sammen til Mø
derne og Tale og Sang afløste hinanden. Det var i det hele 
taget mærkeligt, saa frit man. i, de Tider kunde føre Ordet 
baade om kirkelige og folkelige Emner uden at blive foru
lempet af Myndighederne. Men Erobrerne havde foreløbig 
nok at gøre ud ad til, og derfor lod man, saa vidt — ” 4 de 
indre Forhold passe sig sejy. Det var egentlig først efter den 
tysk-franske Krig 1870—71, at Forholdet i den Henseende
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forandredes; men da forandredes det ogsaa til Gavns.
Medens de preussiske Myndigheder altsaa lod Appels 

Skolegerning og Appels og S vej s trups kristelige og folkelige 
Opbyggelses- og Oplysningsarbejde gennem de offentlige Mø
der paa Højskolen passere, skønt de naturligvis ingenlunde 
saa derpaa med milde Øjne, saa gjorde de derimod i Slutnin
gen af 1866 et Anfald paa selve Rødding Højskoleforening, 
i hvilken Svejstrup, som ovenfor omtalt, var Bestyrelses
medlem. I Oktober Maaned 1866 blev der i Anledning af, 
at en af Højskolens »Tillidsmænd«, Godsejer Knud L. Knud
sen paa Trøjborg, var afgaaet ved Døden, afholdt General
forsamling for at træffe Forberedelser til Udnævnelsen af en 
ny »Tillidsmand« i Knudsens Sted. Men denne Generalfor
samling gav Anledning til, at Herredsfoged v. Rosen i Rød
ding blev opmærksom paa Højskoleforeningens Tilværelse, 
og nu helmede han ikke, før han havde faaet Foreningen op
løst. I en Fart skaffede han sig Oplysninger om Foreningens 
Virksomhed, dens Love o. s. v., foretog de nødvendige An
meldelser paa højere Steder, og under 31. December 1866 
modtog Svejstrup »som det i Rødding bosatte Medlem af Be
styrelsen« en Skrivelse, hvori meddeltes, at Overpræsidiet 
for Slesvig-Holsten med den slesvigske Regering havde 
erklæret sig enig i, at der blev forbudt Rødding Højskole
forening enhver Virksomhed, der ikke udelukkende angik 
den i Anledning af Foreningens Opløsning nødvendige Ord
ning af de økonomiske Forhold.

Samtidig paalagdes det Svejstrup at sørge for, at denne 
Skrivelses Indhold nøje blev efterkommet samt at underrette 
Herredsfogden om hvert Skridt, som Bestyrelsen agtede at 
foretage i Henseende til den endelige Regulering af de 
økonomiske Forhold. Blev Skrivelsens Indhold ikke paa 
det nøjeste overholdt, saa Herredsfogden sig »nødsaget til 
straks at skride ind.« Efter Modtagelsen af denne Skri
velse frasagde Svejstrup sig øjeblikkelig sit Hverv som Be
styrelsesmedlem, idet han mente, at han under de nærvæ
rende Omstændigheder ikke kunde forene denne Post med 
sin Stilling som preussisk Embedsmand.

Som Bestyrelsesmedlem i Svejstrups Sted blev Sofus 
Høgsbro valgt, og under 26. April 1867 kunde Appel med
dele Herredsfogden, at Højskoleforeningen agtede at sam
menkalde en Generalforsamling til den 12. Juni, hvor der
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skulde tages Bestemmelse om at meddele Bestyrelsen eller 
enkelte af dens Medlemmer Fuldmagt til at realisere For
eningens Ejendele. Ved Generalforsamlingen, der overvæ- 
redes af Herredsfogden som Politimester, gaves der da Be
styrelsen uindskrænket Magt til at realisere alle Højskole
foreningers Ejendele, baade løst og fast, med den Tilføjelse, 
at »Selskabet ved Generalforsamlingen herved i Forvejen 
godkender ethvert Skridt, som bemeldte Herrer, Bestyrelses
medlemmerne, maatte gøre eller undlade«. Appel, der som 
overfor omtalt, havde overtaget Ledelsen af Gaardens 
Landbrug i April 1867, vedblev med at være dens Besty
rer til sin Afrejse fra Rødding i Efteraaret 1889, hvorefter 
Højskolegaarden paa Værgernes Vegne af Sofus Høgsbro 
blev solgt til Rødding Frimenighed.*)

En udmærket Støtte i sin Højskolegerning havde 
Appel i sin trofaste Hustru. Hun staar i Mindets Glans 
for de Piger, der besøgte Skolen i de første Aar. Det var 
derfor et uhyre Tab ikke blot for Appel selv, men i det hele 
for Skolen, da hun kaldtes bort i en forholdsvis ung Alder. 
En af Skolens Lærerinder fra de sidste Aar i Tredserne 
har i et Brev udtalt sig saaledes om Fru Appel: »Hun staar 
for mig og visselig ogsaa for Pigerne fra 66 og 67 som en af 
de dejligste Kvinder, vi har kendt. Jeg er saa glad ved, 
at jeg altid med Aandsøjet kan se hendes yndige Skikkelse 
for mig. Hvor gjorde hun det hyggeligt for os, naar vi fra 
Skolen kom ind til hende i Dagligstuen, og hvor var hun et 
oprigtigt Menneske.

Den yngste Søn, Jacob Appel, var ikke mange Dage 
gammel, da Skolen begyndte i 1866. — Om Aftenen gik hun 
imellem lidt før til Hvile end vi andre. Da sad vi Piger ofte 
ved hendes Seng og talte med hende om, hvad vi havde 
hørt om Formiddagen, og vi kunde saa imellem sige: »Blot 
vi nu dog ret forstod det«, eller: »Kunde vi dog huske det«.

Saa sagde hun: »I bruger vist ikke Jeres Hoveder paa 
rette Maade. I skal taget det mere hjerteligt. Fa’er siger: 
Hvad Hukommelsen er forHjernen, det er Mindet for Hjer
tet«. — ------- Hun kunde saa. efter eh Stunds Forløb sige: 
»Gaa nu, I store Unger! Lille Jacob og jeg skal sove«. — 
Hvor var hun glad ved den lille Dreng. »Han kender mig

*) H, Rosendal; Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Histo
rie. S. 147—4«.
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allerede«, sagde hun med det dejligste Smil .... Hun havde 
fuldt op af Arbejde Dagen igennem med at sørge for de 
mange. Hun tænkte kærligt paa de Piger, som kom van* 
drende til Skole fra Omegnen og havde af og til en lille For
friskning til dem. »Der er ingen timelig Fordel ved at have 
Skolepigerne«, sagde hun, »men der er stor Velsignelse ved 
det.«

Fru Appel døde den 14. Januar 1869 efter at have 
født en lille Dreng til Verden.

Brevskriverinden fortsætter: »Hvor var Sorgen stor! 
Appel sagde, da jeg faa Dage efter hendes Død kom derned: 
»Hvor jeg takker Gud, jeg er blød og mild, ikke stivnet af 
Sorgen, og saa lever jeg ikke paa vilden Hede, men midt i 
Vennernes Samfund. — Det var, som blev der taget et Stykke 
bort af vort Liv, da Svejstrup efter Tale og Sang sagde: 
»Bær hende saa værligen ud!« — Hun laa, som hun var 
levende, med Smil paa Læben og med lille Kristian, hendes 
spæde Søn i sine Arme.*)

Fru Appel ligger begravet paa Rødding Kirkegaard 
paa den nordlige Side af Kirken. Hendes Mand forrettede 
selv Jordpaakastelsen. Han var allerede den Gang udtraadt 
af Statskirken; og Svejstrup var afskediget som Præst og 
maatte ikke foretage Forretninger paa Kirkegaarden.

Da det gik godt med Appels Pigeskole, saa opstod den 
Tanke, om det ikke kunde lykkes ogsaa at faa en Karleskole 
i Gang. Pinselørdag 1869 samledes henved en Snes be
kendte danske Mænd paa Schmidts Gæstgivergaard i Gram 
for at raadslaa om, hvorvidt det var muligt at faa Rødding 
Højskole sat i Virksomhed igen 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 Rød
ding den 2. August vedtog Raadet, at Skolen skulde begynde

*) Mindeblade om Cornelius Appel. S. 44—46.
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sin Virksomhed samme Efteraar, og kort etter indeholdt 
Bladet »Dannevirke« et Opraab, undertegnet af Raadets 
samtlige Medlemmer, hvori Foretagendet motiveredes, og 
hvor man bad om Bidrag til Sagens Fremme.

»Rødding Højskole« — hedder det — »standsede sin 
Virksomhed i 1864, og Højskoleforeningen maatte senere 
opløse sig. Trangen til folkelig Oplysning blev i de nærmest 
følgende Aar dels trængt tilbage af Tidernes Trvk, dels 
maatte den søge sin Tilfredsstillelse paa Højskoler hinsides 
Grænsen af 1864. Nu er den vaagnet med Styrke, og den 
Trang, der ytrer sig trindt om, til at faa folkelige Højskoler 
i vor Midte, har vakt det Ønske hos os, at en saadan paany 
kunde træde i Virksomhed i Rødding under Ledelse af Hr. 
G. Appel som Forstander, der alt i nogle Somre har holdt 
Skole for voksne Piger der paa Stedet. Der er Udsigt til 
paa billige Vilkaar at faa overladt til denne Brug den gamle 
Rødding Højskoles Bygninger og Tilbehør. Skal Sagen gaa 
frem, vil der imidlertid behøves Understøttelse i Penge til 
Lærernes Lønning. Derfor er Undertegnede, efter Valg ar 
en offentlig indvarslet Forsamling, traadte sammen for som 
Rødding Højskoleraad at støtte denne Sag med Raad og 
Daad. Vi beder da vore Medborgere at støtte os med Bi- 
drag, smaa eller store, enkelte eller aarlige, for at der i 
Rødding kan øves en Skolegerning, om Vinteren til Karles, 
om Sommeren til Pigers dansk-folkelige Oplysning.«*)

Fra Kongeriget kunde man ikke længer gøre Regning 
paa synderlig Støtte, og det var derfor nødvendigt at be
gynde Skolen med smaa Midler. Men da der inden ret lang 
Tid meldte sig 10 Elever, hvoraf de ni var fra selve Nord
slesvig, besluttede man at antage to Lærere til foruden 
Appel. Disse to Lærere var 1) Rasmus Hansen, der som 
Løjtnant havde deltaget i Krigen 1864 og nylig var bleven 
permitteret, senere Kaptajn og Forstander for Ryslinge 
Højskole og Vældegaard Kvindeskole og inden sin Død be
kendt som Forfatter af flere gode Bøger, og 2) Seminarist 
M. M. Smidt, senere Redaktør af »Bornholms Tidende«.

Den 2. November 1869 tog Undervisningen sin Begyn
delse, men da det paa den Tid ikke var maanelyse Aftener, 
fandt den egentlige Aabningshøjtidelighed først Sted den

*) H. Rosendal; Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie. 
S. 150—51.
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20. November. Aabningshøjtideligheden samlede en Skare 
paa henved 300 Mænd og Kvinder fra Nordslesvigs for- 
skellige Egne, og det blev et Møde, som længe blev mindet af 
Deltagerne. Navnlig blev man stærkt grebet af Appels for* 
trinlige Foredrag. Han gav en Fremstilling af Rødding 
Højskoles Historie indtil denne Dag og udtalte sit Syn paa 
Højskolens Gerning: Folkehøjskolens Gerning skal baade 
være oplysende og oplivende, men først og fremmest opli
vende, og maa for saa yidt ligne Foraarssolen, der ikke blot 
bringer den lysere Tid, men navnlig ved sin Varme vækker 
alle Blomster og Planter til nyt Liv. Det skulde være Sko
lens Særkende her, at, om Aanden og alle gode Kræfter 
vilde være med, skulde de komme til at raade. Der er hos 
mange en Misforståaelse, der ikke altid er helt velvillig eller 
sandhedskærlig, den nemlig, at Folkehøjskolens Venner 
skulde agte Kundskaber ringe. Dette Livssyn er fuldkom
men falsk. Allevegne, hvor der er Liv, vækkes tillige Trang 
til Oplysning og Kundskaber, og det en virkelig Oplysning, 
der ikke trykker til Jorden, men løfter og letter, medens man 
ser Folk med svingende Læs af Kundskab og Lærdom løbe 
sig dorske og livskede henad Jorden. Et gammelt Ord siger: 
»Kundskab er Magt«; men Kundskab uden Liv er unyttig 
og uvirkelig, ja endogsaa skadelig, naar den ikke er i en høj
sindet og ædel Mands Haand. »Oplysning være skal vor 
Lyst, var det saa kun om Sivet; men først og sidst med 
Folkerøst Oplysningen om Livet.«*)

Lærerne Rasmus Hansen og Smidt gjorde Rede for, 
hvorledes de vilde lede den Del af Undervisningen, som blev 
dem betroet. Af andre Talere kan nævnes Rødding Høj
skoles tidligere Elev, Gaardejer Peter Skau til Bukshave, og 
Gand. Sigfred Ley. Pastor Svejstrup holdt et af sine ejen
dommelige Foredrag over Ordsproget hos Peder Syv: »Gamle 
Harper kunne godt faa. nye Strenge«. Dette Foredrag havde 
Pastor Johansen i Svanninge, den Gang Realskolebestyrer 
i Haderslev og Deltager i Aabningshøjtideligheden paa Rød
ding Højskole, ikke glemt endnu 30 Aar efter. Han skriver 
herom i sin Bog »Oplevelser i Sønderjylland 1860—71«, Pag. 
161—62:

*) Folkebladet „Fylla“ Nr. 4 1869.



- 56 -

Svejstrup holdt nemlig et i høj Grad beaandet Fore
drag over Peder Syvs Ordsprog: »Gamle Harper kunne godt 
faa ny Strenge«, som jeg ikke kan nægte mig den Glæde at 
give et lille Referat af. Han vilde, sagde han, prøve at 
bruge selve Ordsproget som en gammel Harpe og se at lege 
et Øjeblik for Forsamlingen paa denne, idet han forsøgte at 
give den ny Strenge. De gamle Instrumenter havde gerne 
den blødeste Tone, saa dem skulde man nødig kaste bort, 
men heller give dem ny Strenge, at Tonen baade kunde blive 
stærk og blid. Den kristne Menighed var en gammel Harpe 
med Sangbund, der ikke havde sin lige, og hver Gang Me
nighedens Tro og dermed dens Liv blev omplantet i en ny 
Folkegrund og i et nyt Tungemaal, da var det, som fik Har 
pen ny Strenge, og der hørtes et Harpeslag, saa Hjertet 
maatte fryde sig. Ogsaa paa vort Modersmaal som ny Guld
strenge paa den gamle Harpe legede »den fromme Salmist« 
saa dejligt, at Mage til den Salmeskat, den danske Menighed 
har i Eje, skal der ledes om. Men ogsaa Folkehjertet var 
en Harpesangbund, der gav liflige Toner. Skjaldekvadene 
fra Oldtiden og Kæmpeviserne fra Middelalderen bar Vid
nesbyrd om det danske Folkehjertes Harpenatur. En Tid
lang forstummede denne Harpe; men i dette Aarhundrede 
har den faaet nye Strenge, og Tonerne fløj nu som Fugle 
Landet over og genlød baade i Hytte og paa Borge. Ogsaa 
Skolen, navnlig ogsaa Ungdomsskolen, skulde være en 
Harpe med ny Strenge, hvorfra der lød et Harpeslag, der 
vel var værd at høre. »De danske Sønderjyder«, saaledes 
sluttede han, »lever nu under Kaar, hvor Strenge springer 
og taber Tonen, som før klang«. »Danmark dejligst Vang og 
Vænge« kan nu ikke synges. Og der er dem, som ikke undte 
vor Harpe bedre, end at den knuses. Men det naar de visse
lig ikke. Den holder, saalænge, Gud vil, og sender Klage
toner ud og Bønnetoner opad. Men gamle Harper kunne 
godt faa ny Strenge, og naar de bliver spændte og stemte, 
da skal der høres Toner, hvor dansk Hurra smelter sammen 
med Menighedens Hallejuja!

Og maatte vi dog den Glæde se, 
før vore Øjne lukkes, 
da skal som en Barnemoders Vé 
vor Smerte sødt indvugges;
vor Fader i Himlen lad det ske, 
lad Folkesorgen slukkes!«
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Ved en. Fællesspisning talte blandt andre daværende 
Redaktør af »Dannevirke« i Haderslev, Hjort-Lorenzen, og 
cand. theol. Jacob Sverdrup fra Norge. Taleren »havde her
nede set et lille Folk kæmpe en hellig Kamp for at blive sig 
selv, og vel var det sagt, at et lille Folk kun kunde have smaa 
Tanker, men Folkehøjskolen vilde bære Vidne om, at det 
danske Folk havde haft store Tanker, hvorfor han vilde ud
bringe en Skaal for »det lille Danmark, der tænkte saa 
stort».«*)

Karleskolen gik nu uforstyrret med 12 Elever i Vin
teren 1869—70, og Pigeskolen med 30 Elever i Sommeren 
1870. Appel delte Arbejdet med sine to Medlærere, af hvilke 
Rasmus Hansen underviste i Naturkundskab, hvori han 
havde uddannet sig blandt andet ved den polytekniske Lære
anstalt i København fra 1860—64, og i Pigeskolen tillige i 
Historie. M. M. Smidt underviste i Dansk, Fædrelandets 
Oldtidshistorie og Sang. Eleverne var om Vinteren lejede i 
Kost hos Gaardens Forpagter, hvor de to Lærere spiste 
sammen med dem, og de fik saaledes god Lejlighed til at leve 
sammen med deres Lærlinge. Fra Foraaret 1870 fik alle 
Eleverne Kosten paa Skolen; fra 1875 af hos Appels ældste 
Søn M. S. Appel og Hustru, der holdt Bryllup den 28. Au
gust bemeldte Aar.**)

Her havde de det godt og hjemligt. Fru Sofie Appel 
havde ligesom hendes afdøde Svigermoder haft en sjælden 
Evne til at gøre det hyggeligt saa vel for Eleverne som for 
andre, der gæstede Huset. Skønt Midlerne til Skolens Drift 
var smaa, forstod hun dog at indrette alt saaledes, at alle 
nærmest fik Indtryk af, at de havde det rigeligt.

Da Appel selv nu var saa optaget af Arbejdet med 
Højskolen, blev det nærmest hans ældste Søns Sag at lede 
Børneskolen, der i Aarenes Løb var naaet frem til et Antal 
af 50 Børn, hvoriblandt Appels egne yngre Sønner Hans, 
Aksel, Frederik og Jakob. »Det var« — siges der — »en 
udmærket Friskole; der lagdes Vægt paa en livlig og grun-

q tR1*) H. Rosendal: Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie. 
1&1—52.

*♦) Det var det første Par, Appel viede, efter at han var ble
ven Frimenighedspræst.
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dig Undervisning; Frugterne af den har da ogsaa været 
kendelige nok paa flere af Skolens Elever.«*)

I August 1870 udbrød den fransk-tyske Krig, og nu 
blev baade Højskolen og Appels Børneskole forbudte og 
standsede ved et Magtsprog. Det blev i det hele taget urolige 
Tider, der nu oprandt for de danske Sønderjyder. Appel 
ansaa det for klogest at forsvinde fra Skuepladsen en Over
gang, og han slap saaledes for at komme til at dele Skæbne 
med Hans Kriiger, Sigfred Ley og flere andre danske Søn
derjyder, der blev arresterede og sendte som Fanger til den 
lille Fæstning Lotzen helt inde ved den polske Grænse. Appel 
opholdt sig i Danmark nogle Maaneder. Begge Højskolens 
Lærere forlod ogsaa straks Sønderjylland. Rasmus Hansen 
blev indkaldt til Hæren, og da det saa ud tit at Danmark 
kunde blive indviklet i Krigen, meldte M. M. Smidt sig fri
villig til Tjeneste. Hele Sommeren førtes der en højst urolig 
Tilværelse paa Højskolegaarden. Hjemmetyskerne, der ha
dede denne Danskhedens faste Borg, kunde i disse Lovløs
hedens Tider, da alle Tanker var vendte mod Krigsskue
pladsen, næsten faa Lov til at gøre, hvad de vilde. Deres 
Raseri gik især ud over Højskolegaardens Vinduer. Navn
lig var der en tysksindet Skriver paa Herredskontoret, tid
ligere falleret Høker, der udmærkede sig som Glarmester.

Imidlertid fik Krigen en Ende. Dens Udfald blev en 
Skuffelse for de danske Sønderjyder. De havde ventet, at 
en fransk-tysk Krig skulde have gjort Ende paa deres Ud
lændighedstilstand; men det skete ikke. Dog tabte de ikke 
Modet. De følte og sagde som den dansksindede Garver 
Jakob Plaetner i Flensborg: »Jeg troede bestemt, at Klokken 
var lige ved at slaa tolv, men saa kom jeg til at se rigtigt 
efter paa Uret, og saa var det kun tre Kvarter, men vi kan 
vente«.**)

Da Forholdene efter Krigens Slutning igen var komne 
nogenlunde til Ro, indgav Skoleraadet en Ansøgning om 
Tilladelse til at begynde Pigeskolen igen, og denne Tilladelse 
blev givet. Derimod blev der ikke Tale om at faa Lov til at 
fortsætte Karleskolen; den var og blev lukket. Det samme

*) H. Ris: Endnu nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie, 
S. 152.

♦*) Hans Kan: Flensborgeren Jacob Plaetner Pag. 41.
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blev Tilfældet med Appels Børneskole. Som udpræget og 
bekendt dansksindet Mand var Appel ikke »moralsk kvalifi
ceret« til at være Lærer for Børn under preussisk Stats
højhed. Allerhelst havde man naturligvis forbudt Pigesko 
len med; men det kunde man ikke. Herredsfogden i Rød
ding paa den Tid var den tidligere danske Embedsmand 
von Rosen, senere Landraad i Haderslev. En fuldblods 
Tysker, der var paa Vagt overfor alt Dansk. Han var en 
Mand med et klart Blik, og han betragtede derfor ogsaa 
Appel, hvem han iøvrigt nærede stor Agtelse for, som en 
farlig Person, just fordi han ikke demonstrerede, men 
arbejdede ihærdigt i det stille. Appel og Herredsfogden 
havde mange indgaaende Samtaler med hinanden om Mel
lemværendet mellem Dansk og Tysk. »Jeg maa gøre alt, 
hvad der staar i min Magt, for at dansk Sprog og dansk 
Folkeliv kan bevares i disse Egne«, erklærede Appel en Gang 
overfor Herredsfogden. Denne svarede: »Jeg vil gøre, hvad 
jeg kan for at hindre Deres Bestræbelser«. Det var klare 
Standpunkter, Mænd værdige.*) Herredsfogden lod iøvrigt i 
disse Samtaler tydeligt forstå a, at han ansaa den genopvakte 
Højskole som noget af det farligste i Nordslesvig. Karle* 
skolen forbød han jo derfor ogsaa efter et halvt Aars Forløb, 
og havde det staaet til ham, havde Pigeskolen faaet den 
samme Medfart; thi i Virkeligheden ansaa. han denne sidste 
for langt farligere end Karleskolen; men det stod ikke i hans 
Magt.

Rasmus Hansen kom tilbage til Skolen igen i Oktober 
1871 i den Tanke, at Karleskolen kunde være bleven gen- 
aabnet; men han blev der kun et Aar, da det viste sig, at 
Karleskolen ikke kunde komme i Gang.**) Nu blev det 
Appels ældste Søn M. L. Appel, der maatte træde ind som 
Faderens Medlærer. Da Børneskolen forblev uigenkaldelig 
lukket, kunde den ikke længere optage hans Tid, og han 
vedblev at være Faderens højre Haand i Skolen, saa længe 
den bestod. En Tid var ogsaa Rasmus Thomsen, senere 
Præst i Nordamerika, tilsidst Præst ved Frimenigheden for 
Haders’ev og Omegn, Lærer ved Skolen, dog var han nær
mest Huslærer for Appels mindste Børn.

*) Mindeblade om Cornelius Appel, Side 39.
‘ **) Højskoleraadet, der særlig var dannet til Støtte for Karle 

skolen, opløste sig senere af sig selv.
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Desuden var der stadig ansat en Lærerinde ved Sko
len. Inden Skolen blev lukket ved den fransk-tyske Krigs 
Udbrud, havde Appel haft en god Støtte i Magdalene Ejler 
fra Kolding, der havde været Lærerinde ved Skolen i dens 
3—4 første Aar. »Navnlig ved sin kærlige og opofrende 
Færd blandt Pigerne satte hun sig et levende Minde i Pige
skolens Historie«.*) Fra 1871—74 var Georgia la Gour, en 
Præstedatter fra Kongeriget, ansat ved Skolen. »Hun var 
en meget begavet og dygtig Lærerinde, der fik stor Indfly
delse paa Eleverne«.**) I 1874 blevhungiftmedSønderjyden, 
Friskolelærer Knud Pedersen i Skibelund, hvor hun og hen
des Mand siden har modtaget sønderjydske Børn og unge 
Mennesker til Undervisning og Opdragelse. Frøken la Gour 
blev afløst af Sofus Høgsbroes Datter Gudrun, der senere blev 
nu afdøde Folketingsmand Harald Holms Hustru. Efter et 
Par Aars Forløb blev denne igen afløst af sin ældre Søster, 
Ingeborg Høgsbro, der med et Par Aars Afbrydelse vedblev 
at være Lærerinde ved Skolen, saa længe den bestod. Hun 
blev den af Lærerinderne, der fik den længste Virksomhed 
ved Skolen. Begge Høgsbroes Døtre var fødte paa Rødding 
Højskolegaard, og det var kendeligt, at de begge to med 
Glæde gjorde en Gerning der, hvor deres Vugge havde staaet, 
ligesom de ogsaa begge ved deres jævne, naturlige og for
dringsløse Færd vandtYndest hos Pigerne og hos alle.«***) 
løvrigt virkede der ialt 7 Lærerinder ved Pigeskolen i de 20 
Aar, den bestod.

Det var sjælden nogen stor Pigeflok, der gæstede Rød
ding Højskole. I Sommeren 1870 havde den, som vi hørte, 
30 Elever, og det var vel saa omtrent det højeste Tal, den 
nogensinde naaede; som oftest færre. Det var foruden 
Sønderjylland navnlig Vestjylland og Fyen, som afgav det 
største Kontingent. Men det var i Almindelighed en god 
Flok. Vilde nogen paa Højskole af almindelige Grunde, 
søgte vedkommende gerne til en Skole »under Grundloven«, 
hvor man kunde røre sig mere frit; men naar Piger søgte til 
Rødding, var det enten af den Grund, at man ønskede at

*) H. Rosendal: Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie, 
S. 157.

•*) Sammesteds Side 153
••♦) Sammesteds Side 157.
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komme Fnlkekampen i Sønderjylland paa nærmere Hold en 
Tid, eller fordi man følte Trang netop til den Paavirkning, 
som bødes paa denne Skole. »Det var Appels ejendommelige 
Foredrag, byggede over den bibelske Historie, hans varme 
kristelige Vidnesbyrd og hans Maade at tale til de unges 
Sind, der drog dem.«*)

Om Appels Højskolegerning, Indholdet af hans Fore
drag og disses Betydning for Eleverne, skal her anføres 
nogle Udtalelser af nogle af hans Tilhørere::

»I Skoletiden holdt han daglig et Foredrag, i Reglen 
om Morgenen; det indlededes altid med en lille fordringsløs 
Morgenandagt, som friskede Sindet og vendte Tanken til 
ham, hvorfra al Velsignelse kommer, og som har alle Traa- 
dene i sin Haand. Det var vekselvis Bibelhistorie og almin
delig Historie, han fortalte og tolkede. Særlig var det de 
store Vendepunkter i Folkenes og de enkelte Personers Liv, 
han dvælede ved. Og det gjorde han paa en saa jævn og 
gribende Maade, at Tilhørerne Saa de Tildragelser og Optrin, 
han skildrede, lyslevende skride forbi deres Øjne, følte og 
forstod, at saaledes var det gaaet til, at disse Følger vilde 
komme af disse Aarsager. De saa Abraham vandre sin 
tunge Korsgang til Moria-Bjerg for efter Herrens Befaling 
at ofre sin Søn, hans eneste Søn, Forjættelsens Søn — var 
Vidne til hans vældige Sjælekamp, der under Lydighedens 
Banner førte til Sejr; — og de forstod, at Appels Syn paa 
Abraham ikke alene var en Frugt af Granskning; der var 
Selvoplevelse med i Spillet; Appels jævne, myndige Tale bun
dede i et Sind, der lignede Abrahams, han havde ogsaa været 
paa Mesia-Bjerg, han havde ogsaa sat Livet ind for at vinde 
Livet. — Og hans Tilhørere saa Themistokles staa paa det 
svajende Skibsdæk hin navnkundige Dag ved Salamis, var 
Vidne til, at han afbrød de endelse Overvejelser og gjorde 
Beslutningens Spring for at frelse sit Fædreland. Disse og 
mange andre Optrin, som han skildrede, glemmer hans 
Tilhørere aldrig; som vejledende Fyr i folkelige og kriste
lige Spørgsmaal staar de grundfæstet i deres Sjæle. Til 
C. Appels Skoletanker hørte der mere end Vækkelsen af 
det folkelige og kristelige Liv hos Tilhørerne. Hans Skola

*) H. Rosendal: Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie 
£. 153.
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vrikke bloten;»VækkelsesskoJe<, den var ogsaa en »Kund- 
skatø^pl^ Han h^vde, et klart Blik for, hvor nødvendigt 
det ørr at de. Unge vpd et ihærdigt Selvarbejde faar Lejlighed 
td at udvikle deres medfødte Evne pg tilegne sig nyttige 
Kundskaber. Han forstod, at dette ogsaa havde Betyd
ning for det aandelige Livs Sundhed og Vækst, at det styr
ker Pligtfølelsen, sliber Retsfølelsen og gør Samvittigheden 
fint mærkende. Baade i Børneskolen og Ungdomsskolen 
blev der derfor givet en grundig, planmæssig Under
visning.*)

»I de Aar, Appel holdt Højskole, var der vistnok ikke 
saa meget Tale om Kundskabsmeddelelse, som der senere 
mer eller mindre er bleven det paa de forskellige danske 
Højskoler.

Det var heller ikke Kundskaber, han særlig søgte at 
bibringe sine Elever; men hans sikre »Sk o'emester øjne«, 
som han selv kaldte dem, der i et samlet Syn saa alle sine 
Tilhørere paa en Gang, havde ogsaa Evne til at se, hvad 
de bedst kunde modtage og trængte til at høre.

Jeg tror, at hvad der særlig var ejendommeligt ved 
Appels Foredrag, var det varme Vidnesbyrd, han gennem 
det aflagde om det Liv, han selv levede, og som derfor 
maaske allermest fik Betydning for hans Tilhørere.

Naar han paa sin jævne, troværdige Maade fortalte 
Bibelhistorie, forstod han saa godt at gøre det levende, 
som han talte om.

Det var noget lignende her, som jeg en Gang har hørt 
ham sige om Ingemanns historiske Romaner: »Han for~ 
staar at lukke Historien op for én, saa det, der før har lig
get som en død Viden, faar Liv og Interesse«. Det samme 
skete med de bibelske Skikkelser. De kunde før være 
kendte, mere eller mindre, men nu fik vi dem kær, lærte 
som aldrig før at forstaa dem i de forskellige Forhold og 
følte os i saa mange Tilfælde beslægtede med dem. Ud fra 
de bibelhistoriske Fortællinger kunde han saa komme vidt 
i alle menneskelige Forhold.

Han kom ikke hurtigt frem i sin Fortælling. I de 3 
til’ 4 Maaneder, en Pigeskoletid varede^ naaede han sjæl
dent længere end til Josva, maatte endogså a en enkelt Gang

♦) Søndagsbladet 1895, Nr. 10.
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ånstrænge sig for at faia Isralitterne ind i det forjættede 
Land, idet han kunde sige: »Det er snart en Skam at lade 
dem blive i Ørkenen!« Men fra de daglige almindelige Fore
dragsemner kunde han ogsaa, dels efter Elevernes Bøn, 
dels af andre Grunde, gaa over til at tale om andre Tider 
i Jødefolkets Historie, f. Eks. om David, Elias, Elisa og 
Daniel, for ikke at tale om, at flere af Fortællingerne fra 
det ny Testamente kom med i Foredragene. Kanaans 
Geografi fortalte han os samtidig lidt af, saa fængslende og 
kønt, alt om de forskellige Byer og Egne i Historien blev 
nævnede og førte det med sig — og i det hele taget staar 
hans Foredrag for mig som meget alsidige, trods det, at 
de for største Delen var over bibelske Emner.

Imellem fortalte ^an enkelte af vore danske Myther, 
men det var langtfra —æ eller mest i de Timer, at hans 
Taler paavirkede os mest i folkelig Retning. Nej, hans Ord 
om mange af de bibelske Personer, som f. Eks. Israels Børn 
i Ægypten og senere i Babylon, om Kvinden paa Elisas Tid, 
»der boede midt iblandt sit Folk,« fik en underlig Lykke til 
at lære os, hvad det vil sige at høre med til et Folk, at eje 
et Fædreland og et Modersmaal og føle os taknemmelige 
over det. At hans Ord netop under de Forhold i Sønder
jylland, som vi levede under, og hvor vi hver Dag mærkede 
Længslen efter at blive forenet med det øvrige Danmark, 
maatte gøre end mere Indtryk paa os, er forstaaeligt.

Vi saa i ham en Type paa det sønderjydske Folk, der 
følte og led med det, saa godt som nogen. At hans Foredrag 
havde stor vækkende Betydning for det danske Aandsliv 
blandt hans Tilhørere, er uden for al Tvivl; men jeg tror dog, 
de havde endnu større Betydning i kristelig Retning. Vi 
fik Indtryk af, at det var en Mand med rig Erfaring, der 
talte til os, en Mand, der stod i et personligt Forhold til den 
Gud, han skildrede for os gennem Fortællingerne om Ver
dens Skabelse, Paradis-Tiden og gennem hele Historien. 
Det paalideligste Vidnesbyrd om, »at Gud ser os«, som han 
saa Hagar, og aabner Udvej for sine Børn, naar Bevidst
heden om hans Magt og Kærlighed bliver levende hos dem, 
slog os varmt i Møde gennem hans Ord, og ikke blot, naar 
han direkte fortalte om sine egne Oplevelser og sin egen Op
vækkelsestid i stille og døde Omgivelser, føKe vi Vægten af.
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at han selv havde fundet Fred kun i Barneforholdet til den 
Gud, der styrer alt og leder alt til det bedste.

Det kan synes, aom om hans Undervisning var mere 
end almindelig alvorlig, og maaske var det ogsaa Tilfældet; 
Forholdene under det fremmede Regimente bidrog jo meget 
dertil. Men alligevel var det et fornøjeligt Liv, der blev ført 
paa Skolen, og det var en hyggelig og munter Stemning, han 
altid bragte med sig derind, baade naar han i enkelte Timer 
underviste Pigerne i Hovedregning, der, som han sagde, 
kun bestod i, at de lærte at tænke; og naar han ellers fær
dedes imellem dem og var glad ved at høre dem synge de 
Sange, der særlig var oppe iblandt dem. — I sine Timer 
brugte han mest de bibelhistoriske Sange, som jeg er vis 
paa, de fleste Rødding-Piger har faaet kær fra Skoletiden 
der. Pigerne befandt sig vel i hans Nærværelse, og var der 
end ikke mange, der kunde samtale med ham, var der no
get velgørende ved at være sammen med ham. Der var og
saa noget vist patriarkalsk ved hans Maade at færdes paa 
imellem dem, og jeg tror ogsaa, det gennemgaaende var et 
faderligt Forhold, som han kom til at staa i til sine Elever.

Han forstod tit paa en skæmtende Maade at sige Ele
verne sin Mening, som sjældent forfejlede sin Hensigt, naar 
de paa én eller anden Maade forsaa sig mod den Orden og 
Hygge i Skolestuen, som han satte saa stor Pris paa. Saa- 
ledes kunde han f. Eks. begynde en Foredragstime med at 
bringe »Europa i Ligevægt*, naar Kortet hang skævt paa 
Væggen. En anden Gang kunde han sige, naar han ved sin 
Indtræden i Skolestuen fandt alle fuldt optagne af deres 
Haandarbejde: »Ja, det kan jo være, åt I ikke har Tid til at 
høre paa mig, saa kan vi jo ogsaa godt vente til en anden 
Gang«. — Var der Klage over Træk gennem de sjældent 
iukkede Døre, sagde han: »Ja, der skal virkelig ikke saa lidt 
Udvikling til for at komme ordentlig igennem en Dør, til at 
faa Laasen drejet om og lukket ordentlig igen; det er en Op
gave, som ikke mange unge Mennesker er voksne.« Men 
netop fordi han havde Øje for, hvorvidt de Unge var i Udvik
lingen, stillede han ikke større Fordringer til dem, end dø 
kunde opfylde, og de følte sig som sagt altid sete paa med 
milde Øjne og var glade ved at være hos ham.

Foruden slige smaa morsomme Udtalelser, vil vi 
gamle Rødding-Elever ogsaa mindes Appels morsomme
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smaa Historier, virkelige Begivenheder eller Anekdoter, 
som han tit fortalte i sine Foredrag, eller naar vi ellers var 
sammen med ham, ved Bordet eller i den store Dagligstue 
i det Hus, han selv beboede med sin Familie, og hvor vi al' 
tid frit kunde samle os Sommerafteneme og i de øvrige 
Fritider.

Hvor sander jeg tit mange af de Ord, jeg har hørt ham 
sige, som naar han f. Eks. en Gang udtalte: »Hvor har et 
Menneske tit godt af at forløbe sig,« og da jeg den Gang 
undrede mig over hans Ord, tilføjede han: »Ja, tit trænger 
vi sikkert til at bøjes paa den Maade. Intet kan gøre os 
mild og ydmyg overfor dem, vi lever imellem, som netop det, 
saa jeg er vis paa, vi kan slet ikke undvære det.« En anden 
Gang udtalte han, hvor svært det var for ham at faa Mod til 
at begynde sin Tale til os, fordi han følte sig uværdig til at 
være Ordets Tjener, og vi indsaa, at maaske netop derfor 
kunde han være det som faa.*)

»»Fugle hilse Dig fra Gren, 
Bygde-Snakket viger, 
Luften bliver mere ren, 
højere Du stiger —«

Noget af det mødte os Piger, naar gamle Appel stod 
hos os i Skolestuen i Rødding. Hans faste, klare og milde 
Blik ud over Flokken samlede os, endnu før han begyndte 
at tale. Han kendte os alle, vidste endda ikke saa lidt Rede 
paa, hvor han havde hver enkelt, og tog os nu med, enkeltvis 
og i Fællesskab. Men saadan samler og drager kun den, 
der selv er gaaet samlet ud fra Lønkamret til sin Dags- 
gerning.

Det var Menneskehistorie, han fortalte os. Abrahams, 
Isaks og Jakobs Historie, og noget af deres Folks. Men 
Abrahams først og sidst, synes det mig. »Ham, ved hvem 
det ret blev aabenbart, hvad Troen er.« Appel sagde selv, 
at han aldrig kom ret vidt i Bibelhistorien med Skolepigerne. 
Der blev jo altid mere og mere, der vilde med. Men — kort 
eller langt, hvad har det at sige! Han fik lukket Bibelhisto
rien op for os. Dens Skikkelser blev Mennesker, der gik 
paa samme Jord som vi og under samme Himmel. Deres

(* Mindeblade om Cornelius Appel, S. 46—51.
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Odelslands ejendommelige Skikkelse og Natur, skabt og skik
ket netop til Abrahams Folk, lærte han os at kende. Og 
mens han ofte muntert laante Billeder fra den Forestillings
kreds, vi færdedes i, for at gøre de gamle Historier til Gavns 
levende for os, kunde han med et enkelt Ord eller Træk ud 
fra dem, lyse underligt op i vore inderste, lønligste Tanker. 
Og hvor havde han dog ogsaa et »poetisk Greb« paa at ordne 
Udsigterne for os over Gudsfolkets Levnedsløb, og hvor 
varmt talte han om det »rige, paalidelige, enfoldige Sagn
væld«, som fra Mund til Mund strømmede lige fra Adam ned 
til Moses. Men hvad der stærkest og for mig underlig ma
nende, prægede hele hans Tale, det var Vidnesbyrdet: at 
Herren havde talt med disse Mennesker, i Ord aabenbaret 
sig for dem.

Det var i Grunden et mærkeligt lille Stykke Skoleliv, 
dernede i den gamle Rødding Højskole. Den store Elev- 
Bygning, Skolerne med Oldsagerne og de udstoppede Fugle, 
fortalte om det tidligere større Skoleliv. Men jeg tror ellers 
ikke, at vi Piger skænkede Skolens historiske Fortid nogen 
videre Tanke; husker heller aldrig, at der blev fortalt os 
derom. Vi trængte heller ikke til Omverdenen. Højskolen 
med dens Haver, med dens Skolestuer og smaa Kamre, med 
dens lange brede Gang gennem hele Elev-Huset, med Ap
pels Fælles-Dagligstue og med sin Kirkesal (senere Kirke) 
— det var en Verden for sig, og den laa paa en Maade høj
ere end hele den øvrige By. »Hjemmet« i Højskolegaarden 
i den Tid, jeg kendte det, var: gamle Appel og de to Unge. 
Mathias L. Appel sang saa mange gode Sange med os. Vor 
jævnaldrende Husmoders hjælpsomme og milde Færd mel
lem os gjorde saa godt paa mange Maader. Og »gamle Ap
pel« var Far for os alle sammen. Hvor havde han dog en 
sjælden Gave til at opdrage en Flok Piger. Det kom ligesom 
af sig selv. Gennem hans livfulde muntre Tale ved Maal- 
tideme, ved hans lune Spøg over et eller andet unaturligt, 
og ved hans Tilrettevisninger, der, hvor godt de end ram
mede, altid af os føltes som en Udmærkelse og gjorde os godt, 
fordi vi bag dem mærkede hans varme Velvilje.«*)

*) Mindeblad om Cornelius Appel, S. 53—55,
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Om Hverdagene var der noget alf ét Klosters dforåt^r- 
rede gode Stilhed. Og hvor Var det gbdt. Unge Piger maa 
tave Stilhed i sig og om sig i Saa-Tidén.

Appels Søn fulgte i Faderens Fodspor. Naar Appel 
gjorde Bibelhistorien til sit Hovedfag, var det først og frem
mest af gammel Kærlighed til Israels Folks Historie, den 
han havde større Kendskab til end de fleste, men dernæst 
ogsaa for at kunne hejse neutralt Flag i de fjendtlige Far
vande. Ethvert Emne i Folke- og Menneskelivet kunde han 
drage ind under sine bibelhistoriske Udviklinger. Paa 
samme Maade bar Sønnen sig ad. Han holdt verdenshisto
riske Foredrag; men herunder maatte Danmarks og Nor
dens Historie søge Ly. Han dvælede særlig ved Sagnene og 
Sønderjyllands Historie, ligeledes ved de græske Myther og 
Sagn. Paa dette Grundlag fik han Lejlighed til at udtale 
sine Tanker, der stilede mod samme Maal som Faderens, 
ikke for at efterligne ham, men fordi hans Anlæg og Trang 
gik i samme Retning.

De offentlige Møder paa Rødding Højskole for Om
egnens Folk, som Appel og Svejstrup havde begyndt i Tred- 
serne, blev ogsaa fortsatte efter den fransk-tyske Krig. 
Men den preussiske Øvrigheds Optræden blev nu skarpere. 
Det blev paabudt, at Møderne skulde forud anmeldes for Po
litiet. Forbudet blev senere hævet, men kun for efter kort 
Tids Forløb at indskærpes paany. Efter Svpjslrups Bort
rejse fra Rødding i Efteraaret 1870 fik Appel Hjælp at sine 
Medlærere, navnlig af sin Søn M. L. Appel. Appels Fore
drag var dels opbyggelige, dels over Emner af Bibel- og 
Kirkehistorien og Sagnhistorien. Sønnen holdt sjældnere 
Foredrag ved disse Møder, derimod fik han indført Oplæs
ning af danske Digterværker. Paa en Maade kom denne 
Oplæsning til at volde lidt Skade, idet efterhaanden en Del 
af de ældre Tilhørere blev borte; men til Gengæld medførte 
den en stærk Tilstrømning af Ungdommen, som derved sam
tidig blev ført ind under Paavirkning af den gamle Appels 
Foredrag. Disse ugentlige Aftenmøder eller Torsdags-Mø
derne, som de gerne kaldtes, fordi de sædvanligvis holdtes 
om Torsdagen, vedligeholdtes indtil 1878, da forskellige Om
stændigheder traadte i Vejen for deres Fortsættelse.

Pigeskolen vedblev derimod til 1885. Da maatte den 
indstilles. Alder og Svaghed faldt paa, og Appels Præste-
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gerning, som vi nu skulle til at fortælle om, optog mere og 
mere hans Tid. Men Rødding Højskole og Appels Ledelse 
af den vil blive mindet med Taknemlighed af de mange 
Kvinder trindt omkring i vort Folk paa begge Sider af 
Kongeaaen, som i deres Ungdom har søgt Oplysning og Op
livelse dér.

V. I Rødding Frimenighed.

Efter at Preussen og Østerrig i 1866 havde kæmpet om 
det fælles Bytte, og Preussen var gaaet af med Sejren, blev 
Sønderjylland kort efter Nytaar 1867 indlemmet i det 
preussiske Rige. Nu kom ogsaa Kravet om Edsaflæggelse 
til alle de danske Embedsmænd i Nordslesvig, som hidtil 
havde faaet Lov at sidde hen paa en Lydighedserklæring 
til de nye Magthavere. Det kostede Pastor Svejstrup i 
Rødding en haard Kamp, inden han kunde komme til Ro 
med Hensyn til, hvad han skulde gøre. Saare nødigt vilde 
han forlade det Sted, som han havde faaet saa kært, og 
hvor han havde fundet saa rig en Virksomhed, og det stod 
til Tider for ham, som kunde han nok gaa ind paa Eds
kravet, men til andre Tider bævede hans danske Hjerte ved 
Tanken derom. Skønt Stemningen i den danske Befolk
ning ellers var imod al Edsaflæggelse til Preusserne, var 
der dog mange af Svejstrups Sognefolk, der opfordrede 
ham til at blive, idet de ikke syntes, de kunde undvære ham. 
Der kom saaledes en Dag en hel Række Vogne fulde af 
Mennesker fra Annekssognet Skrave, som i højtideligt 
Sendefærd vilde indvirke paa ham i den Retning. Alt saa- 
dant gjorde naturligvis ikke Afgørelsen lettere for Svej
strup; men Resultatet blev, at han mødte Edskravet med et 
ubetinget Nej. Det var vistnok navnlig C. Appel og Svej
strups anden gode Ven Peder Larsen Skræppenborg, der 
hjalp ham til Rette i saa Henseende. Det blev i hvert Fald 
bebrejdet Appel af dem, som gerne vilde have beholdt deres 
gamle Præst, at han havde paavirket Svejstrup. Appel 
selv har udtalt sig paa følgende Maade om den Sag: »Hans 
(Svejstrups) allernærmeste Venner kunde paa ingen Maade 
tilraade ham at blive i Embedet, snarere det modsatte. Ef- 
terhaanden blev det saaledes f. Eks. mig klart, at Svejstrup 
slet ikke vilde kunne aflægge Eden, naar det kom til Styk-
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ket, selv om han skulde indlade sig paa at møde paa ved
kommende Tid og Sted. Dette trøstede jeg ogsaa Peder 
Larsen fra Dons med, da denne en Morgen tidlig kom helt 
forknyt om til mig fra Præstegaarden, inden jeg endnu, 
halv syg, som jeg var, havde forladt Sengen. Lidt efter kom 
ogsaa Svejstrup. Peder Larsen gik ind i Stuen, medens 
Præsten og jeg talte et Par Ord sammen; men nu var den 
kære Ven klar over, hvad han vilde og burde, og det var 
at sige et afgjort Nej til Edskravet. Han med sin bløde, 
danske Natur vilde heller ikke have kunnet holde Stillin
gen ret længe, selv om han var kommen over det med Eds
aflæggelsen.*)

Saa fik Svejstrup da sin Afsked. I det saakaldte >Naa- 
densaar« blev han med sin Familie boende i Rødding Præ- 
stegaard. Til Eftermand fik han en ægte Slesvigholstener, 
som i den danske Tid havde siddet i et lille Embede syd for 
Tønder, men som under det nye Regimente skulde belønnes 
for sit tyske Sindelag med en Forfremmelse. Men vedkom
mende Præst var ikke blot en Tysker, men han var tillige 
en ussel, drikfældig Person, som søgte den Trøst, der ikke 
blev ham budt i Præstegaarden, hos Kromanden, 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 se sin Afløser som Præst for sine kære danske 
Menigheder.

Naturligvis hverken kunde eller vilde Svejstrups Ven
ner bruge den tyske Præst. De forhen overfyldte Kirker 
blev straks tomme. Men under Kirkernes Tomhed fyldtes 
Præstegaardens Stuer. Medens Tyskeren buldrede løs i 
den tomme Kirke, hvor han ret kunde nyde Genklangen af 
sine egne Ord, samledes Menigheden om Svejstrup i hans 
Hjem, hvor han Søndag efter Søndag holdt opbyggelige 
Forsamlinger til megen Glæde for sine Venner, men til 
stor Ærgrelse for den tyske Præst, naar han kom hjem fra 
sine tomme Kirker.

I Foraaret 1868 maatte Svejstrup rykke ud af Præste
gaarden; men kun for at flytte om paa Rødding Højskole- 
gaard, hvor han fik Bolig i Elevhuset. Han kunde nemlig 
endnu ikke bekvemme sig til at forlade Rødding, hvor han

*) Højskolebladet 1893, Nr. 41, Sp. 1287.
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v&r biøven saa hjemme, og hvor hans Gerning havde vun
det saa stærk Tilslutning. Paa Højskolen fortsatte han 
med de Søndagsforsamlinger, han allerede havde begyndt 
i Præstegaarden, og han fik nu tillige et Anneks, idet han 
ogsaa om Søndagen, skiftevis Formiddag og Eftermiddag, 
maatte tage til Skrave og holde Møde i Københoved i den 
store Sal, som Kloppenborg havde ladet indrette dertil i sin 
Gaard. Hver Søndag saa man da Vogn efter Vogn, tæt 
pakket med Mennesker, fra Fjern og Nær rulle ind i Høj- 
skolegaarden, og ad Veje og Stier kom Flokke af Fodgæn
gere, der skulde samme Steds hen, og snart fyldtes Højsko
lens rummelige Gymnastik- og Forsamlingssal indtil 
Trængsel. Bag i Salen var der en dyb Niche, paa hver 
Side begrænset af et mindre Værelse, som brugtes dels til 
Opbevaring af Gymnastikapparater og dels til Af- og Paa- 
klædningsværelse. I Nichen var der anbragt en Tribune 
med en Talerstol. To smaa Trapper førte fra Salen op paa 
Tribunen, en paa hver Side af Talerstolen. Paa den ene af 
disse Trapper sad Appel i Reglen under Møderne. Her saa 
jeg ham første Gang. Jeg fulgte næsten hver Søndag med 
mine Forældre til disse Søndagsforsamlinger. Aldrig har 
jeg hørt en dejligere Salmesang end den, der lød her, anført 
af Svejstrups kraftige Røst oppe fra hans Plads bag Taler
stolen paa Tribunen. I det hele hvilede der over disse 
Sammenkomster en egen gribende, vemodig Stemning, som, 
hvor lille jeg end den Gang var, har efterladt et uudslette
ligt Indtryk hos mig, en Stemning, som ikke mindst havde 
sin Grund i de Trængselskaar, hvorunder Møderne fandt 
Sted. Fædrelandets og Folkets Nød fandt da ogsaa stadig 
sit Udtryk gennem Svejstrups Prædikener og gennem 
Salmesangen. Atter og atter lød Brorsons dejlige Længsels- 
hymne: »Her vil ties, her vil bies, her vil bies mit svage 
Sind« med en underlig bevæget Klang, og navnlig disse 
Linjer: »Trange Tider langsomt skrider, langsomt skrider, 
det har den Art«.

Men Svejstrup var i disse Aar ikke blot Søndagstaler, 
han havde en fuldstændig Præstegerning at udføre. 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 en Kirke paa den 
anden Side Kongeaaen, sædvanlig Vejen Kirke, somme Ti
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der ogsaa Kalvslund. Herhen drog da FoPl i tætte Skarer 
for at holde deres Altergang.

Imidlertid blev der klaget over Sognepræsten 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 Forældre. Nu begyndte 
Svejstrup da at døbe saadanne hjemme i Husene, men der
ved paadrog han sig et strengt Forbud imod at foretage 
nogen som helst »ministeriel Handling«, hvortil ogsaa reg
nedes Ligtaler, med Medlemmer af den evangelisk-lutherske 
Kirke i Slesvig-Holsten under en Mulkt af 100 Thaler. Saa 
var der ingen anden Udvej for dem, der vilde benytte Svej
strup som Præst, end at træde ud af den preussike Lands
kirke. Den Grundlov, som Preusserne havde indført i 
Slesvig, hjemler nemlig, ligesom den danske. Religions
frihed, og ved at træde ud af Landskirken vandtes der 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 ønskede at 
betjenes af de Præster, Erobrerne havde indsat, og snart 
saa Svejstrup sig omgivet af en ret talrig Frimenighed.

Ved Siden af sin Virksomhed i sine gamle Menighe
der Rødding og Skrave, havde Svejstrup i denne Pe
riode tillige travlt med at holde Møder paa mange andre 
Steder i Nordslesvig. Navnlig holdt han temmelig regel
mæssigt Møder paa Vestkysten i Forballum og Mjolden, 
men ogsaa helt ned til Als udstrakte han sin Arbejds
mark. Han »øvede Ordets frie Forkyndelse i tre Aar 
mest blandt Sønderjyder«, har han selv meddelt til So
fus Elvius’s »Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869— 
1884«, Pag. 566. Paa den Maade skete det ikke saa sjæl
dent, at Svejstrup var borte fra Rødding en Søndag; men 
saa havde Kredsen der andre Ordførere. Jeg husker saa- 
ledes tydeligt, at jeg har hørt en Nordmand prædike, hvil
ken jeg efter en Bemærkning i H. Rosendals »Rødding 
Højskoles Historie« Pag. 151 kan forstaa, maa have været 
en Cand. theol. Jacob Sverdrup. Svejstrups ældste Søn, Poul 
Svejstrup, som i disse Aar var bleven theologisk Kandidat, 
pædikede ogsaa somme Tider. Folk var glade ved at sø 
Svejstrups Søn træde i Faderens Fodspor; men var enige
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om, at han ikke vilde blive sin Fader jævnbyrdig. Først 
og fremmest var det dog Appel, som var Ordfører, naiar 
Svejstmp var borte. Man mærkede snart, at han ikke var 
uvant med at føre Ordet; han vandt snart Tilhørernes Hjer
ter, og jeg har flere Gange været Ørenvidne, naar der blandt 
Tilhørerne blev diskuteret om, hvem der var den bedste, 
Svejstrup eller Appel. Der var mange, der satte Appel lige 
saa højt som Svejstrup.

Saaledes gik Tiden til 1870. Med den tvsk-franske 
Krigs Udbrud kom der Forstyrrelse i alle Forhold. Søn- 
dagsmødene paa Højskolen maatte indstilles, og Svejstrup 
maatte en Tidlang leve i en Slags Landflygtighed hinsides 
Grænsen, da det var bleven ham betydet fra højere Vedkom
mende, at hans Stilling i Rødding under de forhaandvæ- 
rende Forhold var usikker. I det samme blev Vejen—Læ
borg Sognekald i Ribe Stift ledigt, og Svejstrup søgte og fik 
det. Mange havde ønsket at beholde ham i Sønderjylland 
som Fripræst, men det var i Tidens Løb bleven ham klart, 
at han ikke vilde kunne vedblive at trives under de trykkende 
Forhold, og skulde han have Embede i Danmark, skulde 
det snart være; thi han var ved at rykke op mod Alders
grænsen for ny Ansættelse

Vejen er et Grænsesogn, der kun ved Kongeaaen er ad
skilt fra Svejstrups gamle Anneks Skrave. Han kunde der
for vedblive at være Præst for sine sønderjydske Venner, 
og alle de, der var udtraadte af den preussiske Landskirke, 
medens han var i Rødding, blev da ogsaa ved at bruge ham 
som saadan. Man bragte Børn til Daab i Vejen Kirke, 
kørte derover for at gaa til Alters, sendte ham de unge til 
Konfirmation, og mangt et Brudepar fik det maget saaledes, 
at de under Iagttagelsen af visse Formaliteter kunde blive 
ægteviet af Præsten i Vejen. Ofte gjorde Svejstrup ogsaa 
selv Rejser ind i det slesvigske og døbte Børn og holdt Nad- 
vere i sine Venners Huse og talte et godt Ord til dem, der 
samledes.

Ordførergerningen ved Søndagsforsamlingerne i Rød
ding blev efter Svejstrups Bortrejse helt overtaget af Cor
nelius Appel. Han prædikede hver Søndag baiade i Rødding 
og Københoved, skiftevis Formiddag og Eftermiddag, lige
som Svejstrup havde gjort. Men de preussiske Myndigheder 
blev efter den fransk-tyske Krig mere krasse i deres Optræ-
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den over for de Danske og deres Foretagender. Søndagsfor
samlingerne i Rødding og Københoved var dem en Torn i 
Øjet; men ligefrem forbyde dem, kunde de ikke. Derimod 
blev det allerede i 1870 af Herredsfoged v. Rosen i Rødding 
paabudt, at enhver saadan Forsamling skulde forud an
meldes for Politiet. Næste Aar blev dette Paabud rigtig
nok igen taget tilbage, men kun for efter et Par Aars For
løb at blive indskærpet paany. Den 7. Oktober 1873 stoppede 
Herredsfoged Grothusen Præsten Johannes Clausen, den 
Gang i Ryslinge, nu i Vonsild, 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. Decem
ber, men paa samme Tid blev Paabudet om Mødernes An
meldelse for Politiet gentaget.

Med Svejstrups Rejser og Virksomhed i det slesvigske gik 
det derimod godt en Tidlang. Men saa kom de preussiske 
Autoriteter ogsaa her paa Benene. I Maj Maaned 1873 blev 
Svejstrup idømt en Bøde paa 100 Daler for en kirkelig 
Handling, han havde foretaget i Bovlund, og i den følgende 
Sommer bekendtgjorde den tyske Øvrighed, at ingen dansk 
Præst maatte tale i nogensomhelst gudstjenstlig Forsamling 
i Sønderjylland, hvad enten den bestod af Folk, der var ud- 
traadte eller ikke udtraadte af Landskirken.

Ved dette Paabud umuliggjordes Svejstrups Virksomhed 
i Nordslesvig. Hvad skulde man nu gribe til? Det vilde 1 
Længden blive altfor besværligt at søge Daab og Nadvere 
i Vejen, især for dem, der boede saa langt borte som i Bov
lund og lignende Steder. Da. opstod Tanken om at danne 
en Frimenighed med Cornelius Appel som Præst, og efter 
Samraad med og Tilskyndelse af Svejstrup blev denne Ud
vej snart forsøgt. Den 12. Juni 1874 blev der afholdt et 
Møde paa Rødding Højskolegaad af de i Sagen interesse^ 
rede, og her blev det vedtaget, at en Frimenighed skulde 
dannes, og det blev overdraget til et Udvalg paa 5 Mand, 
af hvilke dog den ene døde kort efter Mødet, at ordne det 
fonødne i saa Henseende. I Overensstemmelse hermed ud-
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stedte da dé 4 Udvalgsmedlemmer under 24. Juli s. A. et 
Kaldsbrev til Cornelius Appel saalydende:

»Kære Cornelius Appel! Paa et Møde, derb lev holdt 
paa Rødding Højskolegaard den 12. Juni d. A.. og hvis 
Deltagere alle var mødt efter udtrykkelig Indbydelse, blev 
det vedtaget, at der skulde forsøges indrettet en fuldstæn
dig Gudstjeneste for de Mænd og Kvinder i Rødding og 
nærmere og fjernere Omegn, som var udtraadt af Lands
kirken for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, men som 
følte sig knyttede til den levende Menighed i Kongeriget 
Danmark, og det blev da overdraget til ndertegnede fire 
Mænd i Forening med senere afdøde Nicolaj Dam af 
Brændstrup at træffe de ydre Skridt, som var nødvendige 
til at virkeliggøre denne Beslutning. Det er i denne An
ledning, at vi henvender os til Dem, der allerede i fire 
Aar — næsten fra den Tid da Udtrædelserne begyndte — 
har været Ordføreren i de Forsamlinger til kristelig Op
byggelse, som vi har holdt, dels paa Rødding Højskole
gaard, dels paa H. D. Kloppenborgs Gaard i Københoved, 
med en indstændig Begæring om, at De hos Trosfæller i 
Kongeriget Danmark, som har modtaget Indvielsen til 
Embedet 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 Præstegerning, og 
vore Søndagsmøder derved kunde faa den rette Fylde ved 
at samle sig om Sakramenterne. Ligesom det er i fulde- 
ste Overensstemmelse med det Ønske, som lever i den Kreds, 
der har valgt os, at det er til Dem og til ingen andre, at 
vi stiler dette Kaldsbrev, saa tør vi ogsaa paa det samme 
Vennelags Vegne tilsige Dem, at vi, saa vidt Gud giver 
Evne, skal støtte Dem i den Gerning, vi beder Dem over
tage, for at De maa kunne røgte den ved Frimodighed og 
Glæde. Gud give sin Velsignelse til, at det maa lykkes, 
hvad vi efter lang Betænkning nu vover os til, saa det maa 
blive fuldbragt til hans Ære.

F. T. Rødding, den 24. Juli 1874.
Skrumsager. J. Boysen. H. J. Physant. C. T. Muller- 

Appel modtog selvfølgelig Kaldelsen med Glæde, og 
den kom ikke som nogen Overraskelse for ham, da Sagen jo 
havde været forberedt i længere Tid-
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Men hvem skulde han nu faar til at meddele sig 
dihation? Som Lægmand kunde han næppe modtaget 
Indvielsen af nogen Biskop. Imidlertid fandt han ingen 
Vanskeligheder i saa Henseende; thi Præsten Vilhelm 
Birkedal havde allerede for lægere Tid siden tilbudt Appel 
at indvie ham til Præst, om saadant skulde blive forlangt, 
og Birkedal var nu rede til at indfri sit Løfte, ligesom der 
var danske Præster nok, der vilde staa ham bi ved Hand
lingen, og selvfølgelig ikke mindst Svejstup.

Stedet, hvor Ordinationen kom til at foregaa, blev 
Askov Højskole. Da. Birkedal i sin Tid havde tilbudt Ap
pel at ordinere ham, var det hans Tanke, at den frie Menig
hed i Rødding og Omegn forinden vilde bygge sig en 
Kirke, og at han i denne uhindret kunde foretage den 
nævnte Indvielse. Imidlertid kom der, som vi ovenfor 
har hørt, fra den preussiske Myndighed Forbud imod, at 
nogen dansk Præst talte i en gudelig Forsamling i det sles
vigske, og derved blev det altsaa umuligt for Birkedal at 
drage til Rødding og foretage Ordinationen. Nu var det 
Appels udtrykkelige Ønske, at Højtideligheden maatte fore
gaa. i Askov, da hans Menighed her lettest kunde overkom
me at samles, og Forstander Schrøder fandt ingen Anled
ning til at nægte sin Ven Appel og den Kreds, Schøder jo 
selv tidligere havde arbejdet i og stod i Taknemmeligheds
gæld til, denne Tjeneste, saa meget mere som der naturlig
vis ikke kunde være Tale om at faa overladt nogen 
Kirke i Danmark til en saadan Handling.

Appels Ordination fandt Sted den 30- Juli 1874. Al 
netop denne Dag blev valgt, havde sin Grund» i, at der til 
denne Dags Eftermiddag var sammenkaldt et kirkeligt Ven
nemøde i Skibelund Krat tæt syd for Askov, hvortil der 
ventedes flere danske Præster, som formentes ogsaa gerne 
at ville være til Stede ved Appels Ordination. løvrigt 
var der kun gjort Meddelelse om, hvad der skulde fore
gaa paa Askov til en midre 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 ikkb være muligt at modtage ret mange Gåester 
fWé, i Særdeleshed da der paa selvfe Skbien vat et temme^
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lig betydeligt Antal Mennesker. Skolens store Forsamlings
hus, der er bygget saaledes, at Taget, der ikke skjules af 
noget Loft, hviler paa fire lette Træbur, er i og for sig godt 
skikket til Højtidsmøder; men i Anledning af Ordinations- 
Højtideligheden var det blevet særligt indrettet til guds
tjenstlig 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 igen var anbragt 
et Knæfald med Rækværk. Denne Baggrund i Forbin
delse 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 9V2-Tiden var de fleste af Appels Kreds kommen 
tilstede, og desuden en Del Lægfolk fra forskellige Egne 
af Landet, hvoriblandt enkelte fra København og fra Valg
menighederne paa Mors og Kallundborgegnen. Nu kom Ap
pel selv ind i Salen i Præstedragt sammen med de fleste 
af de danske Præster, der var mødt i Ornat. Efter at man 
havde sunget Salmen: »Den signede Dag med Fryd vi ser«, 
traadte Valgmenighedspræst Rasmus Lund fra Mors frem 
og holdt Skriftetale, idet Appel tilligemed sine tre voksne 
Sønner, sin Svigerdatter og dennes Forældre samt nogle 
flere ønskede at forberedes til Nadveren. Efter Skrifte- 
maalet traadte Sognepræst M. Melbye fra Aastrup frem 
og holdt Indgangsbønnen, hvorpaa man sang Salmen: »I 
Dag paa apostolisk Vis«. Derefter besteg Sognepræst H. 
Svejstrup fra Vejen Talerstolen og udtalte blandt andet 
følgende: »Det er en apostolisk Skik, der har forplantet 
sig gennem Menigheden indtil vore Dage, at den, der skal 
staa som en Ordets Tjener i Menigheden og betjene denne 
med Naademidlerne, dertil bliver viet under Haandpaalæg- 
gelse 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 ved andre 
Præsters Bistand.

»Naar vi i Dag er komne her sammen for underHaands- 
paalæggelse og Bøn at vie en Præst for vore fraskilte Brødre, 
da er dette en blandt os ny og ualmindelig Handling. Dens 
nærmeste Forbilled bliver at søge i Amerika, hvor i forrige
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Maaned tvende herfra udgangne Mænd blev pæsteviede af 
Præster,' der tidligere var herfra udsendte for at tjene 
blandt vore Landsmænd histovre med Daab og Nadver og 
Ordets Forkyndelse. Men at vi herhjemme har ment at 
maatte imødekomme Begæringen om at lægge Hænderne 
paa den Mand, som vore sønder jydske Trosbrødre have 
kaaret og kaldet til deres Præst, det kunde vel kræve en 
nærmere Redegørelse gennem en historisk Oversigt over, 
hvorledes Forholdene har udviklet sig, saa det er fundet 
fornødent, at Cornelius Appel bliver præsteviet- En saa- 
dan kan ingen være nærmere til at give end jeg, hvis Stil
ling og Virksomhed under 9 Aars Ophold i Rødding har 
forberedt, hvad nu er kommet.

Svejstrup gennemgik derpå a i korte Træk den rød- 
dingske Frimenigheds Historie, dens Oprindelse og vidre 
Udvikling, dens Genvordigheder og Trængsler; men da vi 
allerede tidligere har haft Lejlighed til at meddele Hoved
indholdet af, hvad han i saa Henseende fremdrog, skal 
vi ikke her gentage det.

»Imedens saaledes Baandene strammes mere og mere« 
— vedblev Svejstrup — »har den Følelse vundet Styrke 
og Klarhed, som jeg alt kendte, medens jeg stod som Ord
fører 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 Højheds-Sædet i Guds Hus. »Saa er det 
da nu kommet dertil, at den lille Frimenighed har henvendt 
sig til sin Ordfører med Begæring om, at han vilde søge 
Indvielse hos danske Præster og saa overtage den hele 
Præstegerning iblandt dem«. Derefter oplæste Svejstrup 
Appels ovenstaaende Kaldsbrev og »en Oversigt over hans 
Livs Gang«, forfattet af Appel selv, og fortsatte saaledes:

»Denne er da Manden, som er kaldet af en Menighed, 
der tæller flere Familier, end der behøves hos os for at 
danne en Valgmenighed. — Her er en Mand af prøvet 
Tro og Bekendelse, hjemme som de færreste i den hellige 
Skrift, vel kendt med Kirkens Historie og med en ikke ringe 
Uddannelse i Tænkning. Bag ham ligger en hæderlig Lø-
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bebane, der har afsat en rig Livserfaring,og Blik har han 
som faa for Sjælelivet — vel begavet og vel øvet som Ord
fører- Han attraar præstelig Vielse, men lige saa lidt sont 
vi har Myndighed til at give, lige saa lidt begærer han 
Adgang til Embede i den danske Folkekirke. — Hvad 
han attraar, er med Menigheden i Sønderjylland at vokse 
en stille Vækst som Gren af den danske Kristen-Menighed.

»Gennem den Samling, der her er .til Stede af Trosfæl
ler, Præster og Lægfolk, rækker den danske Kristen-Me
nighed de sønderjydske Brødre Haand over den unaturlige 
Landgrænse, idet vi under Haandpaalæggelse nedbeder 
Velsignelse over Cornelius Appel til at røgte en Kristen- 
-Præsts Gerning iblandt dem. — De hellige Samfund og 
Fællesskab trodser alle Verdensmagters Grænsepæle. — 
Deri opholde Gud Fader for Jesu Kristi Skyld os ved den 
Helliga and!«

Da Svejstup havde sluttet sin Tale med »Fadervor«, 
blev sungen Salmen: »Kom Gud Faders Aand fuldgod«, 
og Valgmenighedspræst Vilhelm Birkedal fra Ryslinge 
traadte frem for at forrette Indvielsen. Han begyndte med 
Messe efter den almindelige Skik ved Præstevielser og 
betraadte saa Talerstolen og holdt en gribende og indtræn
gende Prædiken over Apg. 17, 26—27: Og han har gjort, 
at al Menneskens Slægt bor paa den ganske Jordens Kreds 
•af ét Blod, og har bestemt dem forordnede Tider og visse 
Grænser for deres Bolig, at de skal søge Herren, om de dog 
kunde føle og finde ham, endog han er sandelig ikke langt 
fra enhver af os o. s. v-

Derefter tilspurgte Birkedal Appel paa følgende Maade: 
»Er det Dit Hjertes oprigtige Vilje og Bøn, at Du vil som 
Ordets Tjener staa paa den hellige, almindelige Menigheds 
Tro og Bekendelse og bygge paa denne Grundvold i Menig
hedens 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 uddele de 

tvende højværdige Sakramenter, Daabens og Nadverens 
hellige Handlinger, efter Vorherre Jesu Kristi egen Ind- 
stiftelsesmaade?

»Er det Din ærlige Begæring o# Bøn til Gud at ville 
prædike Guds Evangelium ud af Troens Grund efter den
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Oplysning, den Helligaand vil give, og den Lære, de profe
tiske og apostoliske! Skrifter indeholder, og {hvortil den 
danske Kirkes Bekendelseskrifter 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 ulykke uge og 
Kærlighed mod Medkristne?

»Vil Du under Guds Naades Bistand beflitte Dig paa. 
at vandre i en god Omgængelse i Kærlighed, i Aand, i Tro, 
i Kydskhed og al Kristelighed?«

Paa disse modtog Birkedal et tydeligt Ja, hvorpaa der 
efter Appels Ønske foruden Præsterne var seks Lægfolk, 
tre fra Kongeriget og tre fra det slesvigske, som modtog 
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. Sogne
præst J. L- Knudsen fra Lejrskov forrettede Nadvertjene
sten og den følgende Messetjeneste. Efter Salmen: »Paa 
Jerusalem det ny« sluttede Sognepræst Johannes Clausen 
fra Ryslinge Gudstjenesten med den sædvanlige Bøn.

Da alting var til Ende, blev der udstedt et Ordinations
brev til Appel, underskrevet af de Præster, som i Omat 
havde deltaget i Ordinationen, og af de seks Lægfolk, som 
havde været med ved Haandspaalæggelsen. I Brevet gaves 
der først en Meddelelse om, hvad der havde hidført Appels 
Ordination, og dernæst en Beskrivelse af, hvorledes denne 
var foretaget, og Dokumentet sluttede med følgende Ord: 
»Idet vi herved bevidner, at Cornelius Appel paa denne 
Maade er bleven indviet til Guds-Ordets Forkynder og Sa
kramenternes Forvalter i den Kreds, som dertil har kaldet 
ham, ønsker vi af Hjertens Grund Guds Velsignelse over 
deres Samliv, saa det maa kendes, at den Helligaand selv 
baade har begyndt den gode Gerning iblandt dem og vil fuld
føre den i Jesu Kristi Navn til Gud Faders Ære.

F. T. Askov den 30. Juli 1874.«
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Underskriverne var foruden Vilhelm Birkedal af Præ
ster: Ludvig Helveg, Præst i Odense, M. Melbye, Sogne
præst i Asperup, J. L. Knudsen, Præst i Lejrskov, Johannes 
Clausen, Sognepræst i Ryslinge, H. Svejstrup, Sognepræst 
i Vejen, Otto Jacobsen, residerende Kapellan i Nykøbing paa 
Mors, Ludvig Wagner, Sognepræst i Almind, R. Lund, Valg
menighedspræst paa Mors, Lillelund, Sognepræst i Frøslev, 
M. T. Laage, residerende Kapellan i Nyborg, Kr. Konrad- 
sen, Sognepræst i Hvirring, Fr. Vinsnæs, residerende Ka
pellan i Værdalen i Norge, M. T. Bredsdorff, Sognepræst i 
Jernved, og af Lægmænd: Peter Mouridsen, Fattigforstan
der i København, J. Jørgensen, Gaardejer, C. P. Muller, 
Guardejer, Bunde Refslund d. æ., Gaardmand, N- G. Ter- 
mansen, Gaardmand, Folketingsmand Hans P. Sønder- 
gaard, Gaardmand.

Af andre Præster end de her nævnte var følgende til 
Siede, men uden Embeds-Dragt: Sognepræst Terkildsen fra 
Malt, F. Fejlberg fra Brørup, Hejberg fra Faaborg og 
Topsø fra Hejis, samt de residerende Kapellaner A. Lange 
og Møller fra Norge.

Saaledes sluttede da denne »Højtidelighed, der efter næ
sten enstemmigt Vidnesbyrd af de Tilstedeværende hørte til 
de mest opbyggende kirkelige Handlinger, de havde oplevet.« 
Det varede selvfølgelig ikke længe, inden det blev bekendt ud 
vakte et stærkt Røre. Den forhandledes i Pressen og paa 
Møder, og der blev skrevet og talt baade for og imod. Na
turligvis var der en hel Del Mennesker, vol nærmest saa- 
danne som i og for sig ikke havde stort med Kirke eller 
Kristendom at gøre, og som derfor var ganske uden For- 
staaelse 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 Udvikling og Frisind, var smaatskaarne nok til 
det samme- Men i det hele maa det dog vist nok siges, som 
L. Helveg udtrykte sig i en Redegørelse 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 kendt en 
Klang i det danske Folk, at de fleste vel sluttede, at naar
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de havde kunnet være med dertil, kunde der ikke være sket 
noget saa slemt.

Hvorledes iøvrigt Deltagerne i den Appelske Ordina
tion selv saa paa Sagen, og hvorledes de mente at kunne 
forsvare deres Handlemaade har, som ovenfor antydet. 
Kirkehistorikeren Ludvig Helweg gjort god Rede for, og det 
turde have sin Interesse at gøre Bekendtskab med hans 
Redegørelse. Helweg skriver: »Det er næppe det, at en 
Præst her har viet en anden til Præst, som vil volde mest 
Anstød, thi i de lutherske Samfund har man aldrig gjort 
skarpt Skel mellem Bispe- og Præstevielsen, som var det 
kun den viede Biskop, der kunde vie Præster. »Ordinationen 
— skriver Kolderup Rosenvinge i sin Kirkeret § 34 —■ 
betragtes i vor Kirke som en religiøs Handling, forskellig 
fra Indsættelsen i gejstligt Embede, hvorfor den ikke, hver
ken gentages ved Overdragelse af et nyt Embede, og heller 
ikke kan foretages af andre end af Ordinerede, i Reglen af 
Biskoppen.« Her lægges altsaa Vægt paa, at kun Ordine
rede kan foretage Ordination, men tillige at i Reglen er det 
Biskoppens Hverv, saa a-t det under vanlige Forhold ene 
er ham, der har Magt og Myndighed til at gøre det. Det 
er altsaa Spørgsmaalet om Forholdene, de usædvanlige For
hold, er af den Art, at de kan, jeg vil ikke sige, undskylde, 
men give aandelig Berettigelse til at gøre, hvad der er gjort. 
Det er let nok at se, at den kirkelige Lovgivning om Præ
sters Kaldelse og Indvielse, saaledes som den er hjemlet i 
Christian den femtes Lov, ikke er fulgt, men derved maa 
det ikke glemmes, at her i Christian den femtes Lov er der 
kun Tale om Præster som kongelige Embedsmænd i Stats
kirken, medens det, der her handles om, er om en Præst 
udenfor Folkekirken, udenfor Kongens Riger og Lande. 
Sligt taler den statskirkelige Lovgivning slet ikke om, og 
kan ikke tale derom, fordi de kongelige Love og Forordnin
ger har deres Grænser der, hvor Riget har sin Grænse. 
Hvad der her er sket, maa derfor falde ind under det, man 
med et almindeligt Udtryk betegner som Missionsvirksom
hed, og Missionsvirksomheden har deri sin aandelige Be
rettigelse, at vi som Kristne og som Præster ikke blot hører 
Statskirken til, men at vi som Lemmer af den hellige 
almindelige Kirke maa se ud over dens skarpt afstukne 
Grænser. Denne udadgaaende Virksomhed vil gerne krydse



- 82 - 

de statskikelige Love, fordi disse ikke kan naa saa langt og 
fordi de egentlig har et andet Maal i Sigte. Ikke længe efter 
at Christian den femtes Lov var udkommen, under Sønnen 
Frederik den fjerdes Styrelse, traadte Missionsiveren stærkt 
frem, men den Gang vidste man at indordne den under 
Statskirkens Omraade ved nemlig at binde Missionen til 
Kolonierne og Bilandene, der var Kongens Myndighed 
undergivne. Man kunde let se, at den kristne Konge havde 
Forpligtelse mod alle sine Undersaatter, ogsaa mod dem, 
der levede i fjerne Egne, og derfor blev Missions-Kollegiet 
oprettet, der skulde lede og ordne denne udadgaaende Virk
somhed. Men dette Kollegium fik aldrig sønderligat betyde, 
af den simple Grund, at der skal stærkere aandelige Kræfter 
til at bryde Isen, større Iver og Nidkærhed end et kongeligt 
Kollegium har at raade over, der behandler Missionssagen 
som Besættelser af andre Præstekald. Det at være Missio
nær blev ogsaa et Levebrød, sædvanlig et knapt lønnet og 
meget besværligt Levebrød, som derfor kun de søgte, der 
ikke havde bedre Udsigter. I vore Dage er Missionsiveren 
vaagnet paany, men da er den bleven dreven som en privat 
Sag gennem forskellige Missionsforeninger, der ikke som 
tidligere har bundet sig til Kolonierne og Bilandene, men 
som har sat sig forskellige Maal. Den ældste Missions
forening har fornemmelig fæstet sine Øjne paa Ostindien; 
senere har der dannet sig en Forening, der vil forsyne de 
mest søgte Havnestæder med danske Præster, en anden vil 
skaffe de danske Udvandrere i Amerika danske Præster, og 
i Lighed med denne Virksomhed maa ogsaa det betragtes, 
vi her nærmest har for Øje, nemlig Bestræbelsen for at 
skaffe de danske Sønderjyder en dansk Præst. Hvad der 
volder alle disse private Foreninger stor Vanskelighed i 
deres Virken er det at skaffe deres Udsendinge præstelig 
Vielse. Den kan de nødig undvære saavel for deres egen 
Skyld som for deres Virksomhed, men Stats- eller Folke
kirken har egentlig ikke efter sin Lovgivning Plads for 
nogen anden Ordination end den, der er knyttet til et 
bestemt kongeligt Embede, og kan derfor egentlig ikke give 
den der, hvor det er den private Forening, der lønner eller 
dog skaffer Vedkommende en Virkekreds. I det protestan
tiske Tyskland har man ikke holdt det saa stramt med 
Ordinationen som hos os, og der har tidligere danske Mis-
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srionærer søgt og fundet deres Indvielse. Bestyrelsen for 
<len ^amerikanske Mission, som jeg har en væsentlig Andel 
i, har undgaaet Vanskeligheden ved at lade vore Udsendinge 
ordinere i Amerika, skønt de, der gør det, gør det dog 
«gentlig paa vort Ansvar og i vort Sted. I den senere Tid 
har Kirkestyrelsen ogsaa gjort nogle Indrømmelser lige 
overfor den private Virksomhed, hvad vi i den amerikanske 
Mission med Tak anerkender, og der er bleven gjort et 
Forsøg paa at bringe det, der ligger udenfor, paa en Maade 
indenfor Folkekirkens Omraade ved at lægge de saaledes 
ordinerede Præster under Sjællands Bispestol og Holmens 
Provsti. Det er noget nyt og uvant, hvormed Sjællands 
Bispestol hæver sig som Folkekirkens Hoved, der samler 
alle de spredte Lemmer; men det er jo i og for sig kun en 
Form; thi Sjællands Biskop agter vistnok ikke at foretage 
Visitatser i sit vidtstrakte Stift, og det er en Form, som 
heller ikke under alle Forhold vil kunne anvendes; thi næppe 
vilde det blive vel hørt i Berlin, naar det spurgtes der, at 
de danske Frimenigheder i Nordslesvig var underlagte 
Sjællands Bispestol og Holmens Provsti. — Jeg kommer 
derved tilbage til den nordslesvigske Kirkesag og dens ejen* 
dommelige Stilling. Jeg paaskønner som sagt villig den 
Indrømmelse, der er gjort i Missionssagen i det hele taget, 
men hvad der saaledes er gjort, kunde dog ikke være til
strækkeligt i dette Tilfælde, ja Forholdene er af den Art, at 
den danske Regering vel allerhelst maatte holdes udenfor. 
Der forelaa en Begæring fra en Del danske Sønderjyder, 
der var udtraadte af den preussiske Landskirke, og havde 
samlet sig om Appel som deres Præst, om at han maatte 
faa Indvielsen, hvad der var deres som det var hans inder
lige Ønske. Vi gik ind paa denne Begæring, netop i den 
Tanke, at det saaledes kunde blive utvivlsomt, at Præst i 
den danske Folkekirke er han ikke, og at den danske Rege
ring slet ikke har med den Sag at gøre; han er kun Præst 
for dem, der er tilfredse med den Indvielse, vi kunde give 
ham. Det stod for os som en Sag af Betydning, at den 
danske Regering aldeles intet Ansvar havde for, hvad der 
var sket; thi hvorledes kunde den danske Regering give Til
ladelse til, at en preussisk Undersaat blev viet af en dansk 
Biskop til Præst for en dansk Frimenighed i Preussen. Ja 
Vi kunde have holdt os tilbage og vist Begæringen fra os,
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men hvad der drev os frem, var Kærlighed til vore Lands
mænd hinsides Kongeaaen, Kærlighed til dem og Medynk 
med dem, at de dog maatte faa Lejlighed til at høre en kri
stelig Prædiken paa Modersmaalet, synge deres Salmer i 
den danske Tone, nyde Nadveren og faa deres Smaabørn 
døbte af en Præst, de har Kærlighed og Tillid til — uden 
i nogen Maade at røre ved de politiske Forhold. Det var 
vor Tanke.«

Men hvad sagde de danske Myndigheder til Sagen? 
Hvad Lægfolk mente og tænkte, havde jo for saa vidt 
mindre at sige, naar der saas paa Sagens juridiske Side. 
Skønt man skulde have syntes, at Myndighederne ganske 
roligt kunde have holdt sig udenfor Sagen, kom de dog i et 
voldsomt Røre. Det viste sig, at de ikke kunde slaa sig til 
Taals med den Betragtning, Dr. Helweg havde gjort gæl
dende. Allerede under 14. August indløb følgende Skrivelse 
fra Biskop Balslev i Ribe til Provst Schousboe over Ribe 
Amts østre Provsti: »Det har været fortalt i offentlige Blade, 
at Pastor Birkedal fra Ryslinge har i Slutningen af forrige 
Maaned i Askov indviet Skolelærer Appel til Præst. I 
denne Anledning skulde jeg tjenstligst anmode Deres Høj- 
æi værdighed om, saafremt en saadan Indvielse har fundet 
Sted, snarest muligt at indhente og meddele saavidt mu
ligt, nøjagtig Oplysning om, hvorledes det dermed er til- 
gaaet, samt hvilke Præster, der har været til Stede ved 
denne Lejlighed.« Denne Skrivelse blev næste Dag af Prov
sten tilstillet Forstander Schrøder med Begæring om, at han 
»snarest muligt« vilde »tilstille« Provsten »Oplysning om den 
berettede Indvielse og hvorledes det dermed er tilgaaet, 
samt hvilke Præster der ved denne Lejlighed har været til 
Stede.«

Det undrede ikke uden Grund Forstander Schrøder, af 
Provsten i denne Sag henvendte sig til ham, der ikke var 
Embedsmand. Men efter Samraad med Pastor Svejstrup 
bestemte han sig til at nedskrive en udførlig Beretning omr 
hvad der var foregaaet paa Askov Højskole den 30. Juli 
1874, i den Forvisning, at alle de, som havde taget virksom 
Del i Cornelius Appels Ordination, vilde være rede til 
om at afgive en aaben Forklaring for deres Øvrighed 
Schrøder havde modtaget Provstens Skrivelse den 16. Au
gust, og allerede Dagen efter kunde han tilstille denn^
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Svaret, forsynet med Svejstrups Attestation af Beretnin
gens Rigtighed, som han antog kunde spare Myndighederne 
for Ulejligheden med at afkræve de vedkommende Præster 
Erklæring om hans Fortællings Nøjagtighed.

Fra Biskoppen er Sagen naturligvis gaaet til Mini
steriet, der maaske selv — hvem ved — har purret ved 
Biskoppen for at faa ham til at gribe ind, idet Bladenes 
Beretninger jo ogsaa maa være kommet dette for Øje. 
Hvordan det nu end forholder sig hermed, saa blev Resul
tatet, at Kirkeministeren stillede de vedkommende Præster 
for en Provsteret, hvorfra Sagen gik til Bisperet (Lands
møde) og til Højesteret, der endelig den 18. April 1877. 
altsaa snart tre Aar efter at Handlingen havde fundet Sted, 
idømte Birkedal og Svejstrup hver en Bøde paa 200 Kr., og 
hver af de øvrige Præster en Bøde paa 100 Kr. Birkedal 
mødte selv i Højesteret og skildrede i sin Forsvarstale Søn
derjydernes Nød saa gribende, at Højesterets-Medlemmerne 
forlod deres Pladser for at lytte; men Dommen kunde ikke 
afvendes. Det 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 io ikke have 
været, siden baade Ministre, Bisper og Provster blev satte 
i Bevægelse og Højesteret dømte imod — saa er der i al 
Fald ikke T\4vl om, at den var fuldtud forsvarlig over for 
Guds Domstol, baade naar der toges Hensyn til de særlige 
Forhold, som her var til Stede, og til Appels Person og 
Kvalifikationer.

Medens alt dette foregik paa den anden Side af Græn
sen, havde Appel forlængst begyndt sin Gerning som Fri
menighedspræst i Rødding. At faa rejst en særlig Kirke
bygning, som der, efter hvad man kan forstaa, har været 
Tale om, naaede man dog ikke. Men Mødesalen paa Høj- 
skolegaarden blev udvidet og omdannet til Kirke med baade* 
Skib og Kor, med Prædikestol ved Siden af Kordøren som 
i andre Kirker, med Døbefont og Alterbord og indviet til sit 
Brug. Det var en Kirke med Strå atag ligesom den gamle 
Oksby Kirke i Vestjylland, som Thomas Lange har skrevet 
om. Gudstjenesten blev indrettet fuldstændig efter dansk 
Kirkeskik, kun med den Undtagelse, at Appel brugte Fen
gers Alterbog og ændrede lidt ved Ind- og Udgangsbønnens
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Form. Appels ældste Søn forrettede Kirkesangerfjenesten.
Her samledes da den lille danske Frimenighed Søndag 

efter Søndag. Nogen særlig stor Kreds har den vel aldrig 
udgjort, men desto mere trofast har den været. Her sam- 
ledes dog ogsaa mange flere end dem, der var udtraadte af 
Landskirken og i egentligste Forstand hørte Frimenigheden 
til, i hvor vel den forhen store Tilhørerkreds svandt en Del 
ind, da Frimenigheden blev dannet, idet der var mange, 
som, skønt de ingenlunde følte sig tilfredsstillede under de 
tyske Præsters Prædikestole, dog ikke kunde gaa med til 
Frimenigheden. Men som Appel nød udelt Anseelse ikke 
blot i sin Menighed, men ogsaa i udenforstaaende Kredse, 
saa har hans Menighed ogsaa altid nydt Agtelse ikke blot 
hos udenforstaaende, men ogsaa hos Modstandere. Den 
har altid ført en rolig og tilbageholden Tilværelse; men 
talte mange af Nordslesvigs dygtigste Mænd i sin Midte, 
baade med Hensyn til Kampen for Danskheden og hvad 
Landbruget angaar. Det var hyggeligt at sidde der i en 
stille Søndagstime og lytte til den fuldtonige Lovsang, der 
mindede ikke saa lidt om Sangen i Vartov Kirke i Køben
havn, og Appels jævne og hjertelige Vidnesbyrd, greben som 
han selv var af Ordet, og se den gamle Apostel skikkelse for- 
valte Herrens Indstiftelser. Man følte, at det var en Me- 
nighed, som her var samlet.

Af de preussiske Myndigheder vedblev Appel og hans 
Menighed stadig at have Fortrædeligheder. Naar Menig- 
hedsmedlemmeme kom til Politimesteren, navnlig de danske 
Undersaatter iblandt dem, hvoraf der var mange, for at 
melde Fødsler, Dødsfald, Bryllupper o. s. v., blev de person
lig truede og haanlig behandlede. Og selve Søndagsguds
tjenesten gik det som altid ikke mindre ud over. Kort efter 
Appels Ordination blev det ham under 10. September 1874 
forbudt at holde Gudstjeneste i »Helligtiden«. Paa den 
Maade blev han udelukket fra at bruge de store Helligdage, 
•øg paa de almindelige Søndage maatte han først begynde 
sin Gudstjeneste efter Klokken 4 Eftermiddag. Frimenig
hedens Gudstjeneste blev altsaa slaaet i Hartkorn med Dans 
•og al anden Sjov, og den Rettighed, som ellers selv Sek- 
tørerne i Preussen har, fik Rødding Frimenighed saaledes 
ingen Glæde af. Selvfølgelig kunde Appel af den Grund 
lun holde én Gudstjeneste hver Søndag, og han hoidt da
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Tjeneste hver anden Søndag i Rødding og hver anden i 
Københoved. Senere faldt Tjenesten i Københoved helt 
bort.

En halvanden Aars Tid senere hittede Øvrigheden paa, 
at Frimenighedens Gudstjeneste, der, som vi ovenfor har 
hørt, skulde anmeldes hver Gang, ogsaa skulde overværes 
af en preussisk Gensdarm. Det gjaldt jo for Tyskerne om 
at passe paa disse Folk, at de ikke foretog sig noget stats
farligt, naar de samledes om Søndagen. Saa sad da den 
preussiske Ordenshaandhæver der Søndag efter Søndag og 
vaagede med Opmærksomhed over, hvad der foregik. løv
ligt var der stor Forskel paa de forskellige Gensdarmer og 
deres Optræden. En mødte og satte sig altid øverst oppe i 
Kirken, beholdt Pikkelhuen paa hele Tiden og blev rolig 
siddende ned, naar Menigheden rejste sig under Gudstjene
sten. Appel henstillede til ham paa en høflig Maade, om 
han ikke kunde sætte sig nede ved Indgangsdøren. Der 
stod i Bestemmelserne, at der skulde anvises ham en »pas
sende Plads« i Salen; men Appel mente, at det var ikke 
nogen passende Plads for ham at sidde oppe ved Kordøren. 
Gensdarmen var dog af en anden Mening og forandrede 
ikke sin Handlemaade. For Resten kan man godt for
staa, at en saadan Gensdarm kunde blive aparte; thi det 
maa i Sandhed ikke have været morsomt for ham at spilde 
sin Søndagsfrihed den ene Gang efter den anden for en 
Politimesters Luners Skyld. En anden Gensdarm op- 
traadte mere hensynsfuld. Han satte sig beskedent lige 
indenfor Døren, tog sin Pikkelhue af og rejste sig op sam
men med Menigheden under Velsignelsen og Bekendelsen. 
Det var jo ikke morsomt for Menigheden at se paa alt dette, 
men det kunde minde den om, at den i mere end én For
stand befandt sig mellem Fremmede.

Men alt udvortes Tryk bidrog kun til, at Appel og 
hans Menighed sluttede sig stedse nærmere sammen. Han 
vandt sin Menigheds Hengivenhed i en sjælden Grad. Det 
faar man at mærke, naar man taler med nogen af hans 
gamle Menighedsmedlemmer. Skønt de naturligvis mindes 
Svejstrups Gerning med Taknemlighed, er det dog, som Min
det om ham, hvis Virksomhed iblandt dem jo ogsaa snart 
ligger 40 Aar tilbage i Tiden, er blegnet ved Siden af Appels. 
I Kirken har man faaet ophængt et Billede af Appel, for at
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hans Minde stadig kan være levende, dg det er paatænkt at 
rejse ham et Mindesmærke i Sten enten i Højskolegaarden 
eller i Haven. Det er Sandhed, naar der i en Artikel om 
»Frimenighedsbevægelsen i Nordslesvig« i »Sønderjyden«. 
Medlemsblad for »de samvirkende sønderjydske Foreninger- 
i Danmark, siges: »Om Appels ejendommelige, rige Person
lighed lever der mange Minder der paa Egnen, og han har 
ved sin nidkære Virksomhed skabt sig en smuk og blivende 
Plads i det nordslesvigske Folks Taknemmelighed ligesom 
ogsaa i den danske Kirkes Historie«.*)

I de første 5 Aar efter sin Ordination var Appel ogsaa 
Præst for de udtraadte i Bovlund og Omegn ligesom for et 
Par mindre Kredse i Forballum og Lundsmark vesterude, 
det vil sige, han forvaltede Sakramenterne iblandt dem; thi 
Kredsen havde alt siden 1870 haft sin egen Ordfører ved 
Søndagsforsamlingerne i Appels Lærling fra Tønder L. B. 
Poulsen. Det blev imidlertid for besværligt baade for Appel 
selv at overkomme saa meget og for de saa fjernt beliggende 
Kredse at bruge ham som Præst, og man opfordrede derfor 
L. B. Poulsen til at lade sig præstevie, for at han kunde- 
overtage Gerningen i Bovlund og Kredsene paa Vestkysten. 
Dette skete da den 19. November 1879, og det var Appel, som 
udførte Ordinationshandlingen i Kirkesalen i Bovlund. Fra 
Bovlund har Frimenighedsbevægelsen bredt sig videre baade 
mod Vest og Øst i Nordslesvig, saa man nu har danske 
Frimenigheder baade i Haderslev, Aabenraa, i Sundeved og 
Skærbækegnen.

Appel gik ganske op i sin Præstegerning. Den gav ham 
ogsaa nok at bestille, idet Menighedsmedlemmerne boede 
spredt og mange langt borte, selv om han fra 1879 af var 
bleven fri for de fjernest boende. Skønt han var dansk til 
Liv og Sjæl, hvad Skildringen af hans tidligere Liv noksom 
vil have givet os Beviset i Hænde for, og skønt han følte 
saa varmt for den danske Sag som nogen, blandede han sig' 
i de senere Aar megVt sjældent i den nationale Kamp ud 
ad til for saa lidt som muligt at give Modstanderne Lejlig
hed til at gribe forstyrrende ind i hans præstelige Virksom
hed. Af samme Grund var han ogsaa altid meget forsigtig, 
naar han optraadte ved Møder paa denne Side af Grænsen^

*) „Sønderjyden“, Nr. 10, Oktober 1000.
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og bad ikke saa sjældent om, at hans Ord ikke maatte blive 
refererede. I det stille blev hans erfarne Raad og Hjælp« 
derimod ofte søgt. Kom Folk forknytte og mismodige til 
ham med Udtalelser om, at det gik saa langsomt og saa 
smaat med Danskhedens Fremgang, kunde han sige: »I min 
Ungdom var der kun faa bevidste danske Hjem i Sønder
jylland; men nu spirer Kærligheden til det danske rundt 
omkring«, eller: »For en Menneskealder siden var der nogle 
faa, »der var tidlig oppe«, og de søgte at gøre deres Anskuel
ser gældende om Modersmaal og Aandsliv; men det var 
vanskeligt at vinde Forstaaelse. I vore Dage sidder man 
i Kreds og samtaler om de samme Ting; se det betegner en 
Forskel, ja en glædelig Forskel!« Modstanderne vidste det 
godt, at han havde stor Indflydelse under Haanden, og der
for ansaa de ham for en langt farligere Person end mange 
af dem, der traadte offentlig frem, og lod ham og hans Me
nighed være Genstand for en Forfølgelse, som de maaske 
ellers ikke vilde have gjort. Det er saaledes betegnende, at 
der siden Appels Afgang aldrig har været Tale om Gens- 
darmer ved Gudstjenesten i Frimenighedskirken i Rødding.

Efter Krügers Død i 1881 var der i mange Kredse stærk 
Stemning for, at Appel skulde have været dennes Efter
følger som Rigdagsmand i Berlin. Krüger havde vistnok 
ogsaa selv haft Tanker i den Retning, og han skal ligefrem 
have udtalt, at naar han ikke længere kunde røgte sit 
Hverv som de danske Sønderjyders Tillidsmand, kendte han 
ingen, han hellere vilde have til sin Afløser end Cornelius 
Appel. Krüger satte i det hele taget Appel højt. De hørte 
hjemme i samme Pastorat og havde kendt hinanden fra 
Ungdommen af. I sine sidste Leveaar talte Krüger ofte med 
sin Søster Ingeborg om, hvor gerne han vilde have boet i 
Nærheden af Rødding, for at han kunde have samledes med 
Menigheden der. Det syntes endogsaa, som om han kunde 
have haft Lyst til at gaa til Alters der, noget han ellers ikke 
i mange Tider havde følt sig oplagt til. Appel besøgte 
Krüger paa hans Dødsleje og kom paa en smuk Maade til 
at lukke Krügers Øjne. Det var den 27. August 1881, at 
Krüger laa og droges med Døden. Appel traadte ind til 
ham, just som Dødsøjeblikket nærmede sig, og mens Krüger 
foldede sine Hænder, bad Anpel »Fadervor«, og i Kredsen af 
sine Husfæller sov har
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Ved Kragers Jordefærd den 3. September næstefter var 
Appel ogsaa til Stede. Han vovede dog ikke at tage Ordet, 
havde vel heller ikke faaet Lov til det ved en saadan Lej
lighed. Det blev derimod Statspræsten, den dansksindede 
Pastor Bruhn fra Gram, der i de danske Sønderjyders Navn 
kom til at bringe Krager det sidste Farvel og Tak for hans 
trofaste Gerning. Men Appel medbragte en Salme, som 
blev sungen,og gennem den holdt han sin Tale ved Kragers 
Baare. Lad den finde Plads her baade som et Vidnesbyrd 
om et vist poetisk Talent hos sin Forfatter, hvilket vi alt tid
ligere har haft Lejlighed til at gøre Bekendtskab med, og 
som et Minde om en af Appels gode Venner og en af de 
danske Nordslesvigeres mest trofaste Talsmænd.

»Naar jeg er død, bed ved min Baare 
Et Fadervor paa Børnevis, 
Syng, mine Børn, med Glædestaare. 
En Salme saa til Herrens Pris!« 
Saa lød den stærke Kæmpes Ord. 
Hans sidste Vilje her paa Jord.

Vor Gud og Fader i det høje, 
Som raader alt'paa denne Jord! 
Du saa den stærke Mand sig bøje 
For Fadernavnet i Dit Ord: 
O, tag som Barn ham i Din Favn 
Til Hvilen sød i Jesu Navn.

Du selv har sagt, vor Frelser kære: 
Hver, som af Sandhed er, han skal 
Faa høre Røsten Din og være 
I Dine Frelstes glade Tal;
Vi véd Din Mund os sviger ej, 
O, før ham hjem ad Sandheds Vej!

Du Sandheds Aand, som bedst ham kendte, 
Du véd, han haded Løgn og List, 
Du saa, hvordan hans Hjerte brændte 
For Ret og Sandhed kun for vist!
O, sign hans Tro af Hjertens Grund 
Paa Sandheds Sejr i allen Stund.

Saa vil med Hjerte og med Tunge 
Vi stamme paa vort Fadervor 
Og til Vorherres Pris udsjunge 
Vor Tak for al hans Naade stor. 
Ja Herren gav og Herren tog, 
Hans Navn højlovet være dog.
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Det blev som bekendt ikke Appel, der efter Krügers Død 
kom paa Valg til Rigsdagsmand; men det var hverken Krü
gers eller hans Vælgeres Skyld; men Appels eget Afslag. 
Dels følte han sig for skrøbelig .af Helbred og dels svntes han, 
at han var rykket for stærkt op i Aarene, til at han turde 
begynde paa at tage en saadan Gerning op, og heller ikke 
havde han selv saa stor en Tillid til sin egen Dygtighed i 
den Retning, som Krüger og i al Fald mange af dennes Væl
gere havde. Men først og fremmest følte han, at han havde 
Gerning nok i det; der allerede var ham betroet.

I 15 Aar — »rigt bevægede og uforglemmelige for mig 
selv og mange andre«, har Appel selv sagt — røgtede han 
sin Præstegerning med Troskab. Da tvang ikke Alderen, 
men et svækket Helbred ham til at opgive den ham saa kære 
Virksomhed. I 1887 havde han i København maattet under
kaste sig en gennemgribende Operation, hvorved han mistede 
den venstre Overkæbe og Brugen af det venstre Øje. Hele 
Skaden siges oprindelig at have stammet fra en daarlig 
Tand. En forloren Gane vilde ikke gøre tilstrækkelig Fyl
dest, hans Tale blev uforstaaelig, og han saa sig derfor nød
saget til om Høsten 1889 at opgive sin Præstegerning. Han 
holdt Afskedsprædiken Søndag den 22. September.

Saare tungt faldt Sygdommen, der lammede hans 
Mæle. Han kunde plages af Anfægtelser, om Lammel
sen kunde være en Straf, fordi han ikke havde benyttet den 
kosteligste Gave, Mennesker har faaet at virke med, godt 
nok, nemlig det fri Ord til at kalde Medmennesker til Frelse 
ved Jesus Kristus. Og disse Anfægtelser, eller »Overfald«, 
som han i sine sidste Aar kaldte dem, varede ved til hans 
sidste Nat. I det hele havde Appel gennem sit Liv ofte været 
Genstand for Anfægtelser. Der blev sagt ved hans Jorde
færd, at han var en frimodig Mand, naar det gjaldt om at 
give sin Tro paa, at Guds Menigheds Sag nok skulde naa 
frem til Sejr, Vidnesbyrd, men han var ikke frimodig, naar 
han saa hen til sig selv; thi da syntes det ham, at han var 
for ringe til i Høstens Tid at blive bjerget ind til evigt Liv.

Før sin Fratræden indviede han 15. September 1889 
den nuværende Frimenighedspræst i Rødding, N. P. Lycke*)

•) Om N. P. Lycke se bl. a. Johs. Clausen: „Frimenighedens 
Historie“ belyst 1905. Pag. 86—87.
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tii sin Eftermand. Men det blev en tung Dag for Menig- 
heden saa vel som for Appel selv, da de efter et saa. rigt og 
bevæget mangeaarigt Samliv maatte skilles fra hinanden.

VL Livsaften og Død.
Efter sin Fratrædelse i Rødding flyttede Appel til Da

lum ved Odense. Venner af de forskellige Samfundsklasser 
i den danske Menighed, som havde fulgt hans Gerning med 
Beundring og Deltagelse, skænkede ham gennem en Ind
samling et Alderdomshjem her, som han saare betegnende 
kaldte »Folkely«. Her »boede han midt iblandt sit Folk«, 
hvad han saa ofte udtalte med et: Gud ske Lov! Hans ældste 
Søn og Hustru, som havde været hans Hjælpere ved Ger
ningen i Rødding, flyttede med ham til det nye Hjem og 
hyggede om ham med den største Omhu lige til det sidste 
som en Tak for det milde, rige Kærlighedsliv, han gennem 
de mange Aar havde ydet dem. En anden Søn Hans Appel, 
«der, som vi ovenfor har berørt, er Lærer ved Landbrugssko
len i Dalum, havde han ogsaa den Glæde at have i sin Nær
hed, og Børnebørnene i de forskellige Hjem bidrog til at 
gøre den gamles Livsaften lys og lykkelig. Efter at være 
kommen til Fyn maatte han igen underkaste sig en Opera
tion, ved hvilken han mistede det ene Øje. Lige til sin Død 
var han intet Øjeblik fri for Smerter i Mund, Kind og Øje, 
men han bar sine tunge Kaar med stor Taalmodighed og 
Sjælsstyrke og blev aldrig træt af at sige Gud og Faderen 
Tak for alle Ting i Vorherres Jesu Kristi Navn. Midt i 
Smerten var han lykkelig; thi han havde Guds Fred i sit 
Hjerte. Hans hele Færd var som en daglig velsignet Præ
diken for hans Børn og Børnebørn. I »Folkely« henlevede 
Appel da sine sidste 12 Aar. Hans Legemskraft var vel 
svækket, men sin Aandskraft bevarede han usvækket til det 
sidste. Det var en Lykke for ham, at han kunde taale at 
læse. Omend det var trangt for ham med det ene Øje, fik 
han dog læst meget, og han fulgte med stor Interesse Aands- 
livets Udvikling paa de forskelligste Omraader. og ikke 
mindst fulgte han med i sine nærmeste Landsmænds djærve 
Kamp for Danskhed og Modersmaal. »Han vedblev alle 
sine Dage — siger L. B. Poulsen — »at læse og være i Ud
vikling. Derfor var han ung og livsfrisk i Sindet til det 
sidste. Kun et halvt Aar før han døde, holdt han ud fra om
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Morgenen Kl. 8 til om Aftenen Kl. 10 i en Forsamling af 
Præster, hvor der førtes en livlig Forhandling om bræn
dende Spørgsmaal i vort Folk, og han var en af de sidste, 
»om talte, frisk, klar og indtrængende som altid«. Sidste 
Gang jeg saa ham var ved et af de saakaldteÆethesdamøder« 
i Odense i Begyndelsen af Halvfemserne. Han havde faaet 
Plads paa Tribunen ved Siden af Talerstolen for bedre at 
kunne høre Talerne, og han mødte ved hvert eneste Møde 
og fulgte med spændt Opmærksomhed Forhandlingernes 
Gang.

I flere Aar, saa længe hans Helbred tillod det. drog han 
hvert Aar en Tur til Askov og Rødding og samledes med og 
talte til sin gamle Menighed. Det laa ham saa meget paa 
Sinde, at alt maatte vedblive at gaa godt dernede. løvrigt 
levede han for en stor Del i Minderne fra sin Manddoms- 
gerning i Sønderjylland, og han nedskrev flere herhen 
hørende Ting, som flittigt er benyttede i nærværende Lev
nedstegning af ham. Efter Svejstrups Død i 1893 nedskrev 
han sine Erindringer om denne og om sit rige Samliv med 
ham til »Højskolebladet«. Ingen var bedre skikket til at give 
en Levnedsskildring af Svejstrup end Appel. Han mødte da 
ogsaa ved gamle Svejstrups Jordefærd i Vejen for at bringe 
den bortgangne Ven og Medarbejder sit bevægede Farvel og 
Tak. Samme Aar skrev han en længere Afhandling til »Søn- 
derjydske Aarbøger«: »Det er slet ikke lige for lige«, hvori 
han søger at vise, at det er aldeles uberettiget, naar der si
ges, at Preussernes Fremfærd i Nordslesvig nu til Dags kun 
er »lige for lige« mod Danskernes Optræden i Mellemslesvig 
i Halvtredserne. Appel havde ganske vist selv hørt til Oppo
sitionen den Gang, men overfor en saa taabelig Paastand som 
den ovennævnte maatte han nedlægge den bestemteste Ind
sigelse. I samme Afhandling fik han Lejlighed til at give 
en interessant Fremstilling af Sprogkampen i Mellemslesvig 
og af den saakaldte »Klosterpolitik«, som han selv havde væ
ret en ivrig Deltager i. Nævnes skal ogsaa nogle personlige 
Optegnelser af Appel om hans Levned, som er trykte i Nr. 
74 og 75 af »Dagbladet Hejmdal«, Aargang 1901. Disse Op
tegnelser er det vistnok, som har ligget til Grund for Rosen
dals Meddelelser om Appels Liv og Gerning i hans »Rødding 
Højskoles Historie*. — Paa den Maade gik Tiden for Appel.
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I Foraaret 1901 blev han angrebet af en Influenza, der 
førte til hans Død den 25. Marts s. A. Hans sidste Ord var: 
Ja, ja, ja til Troens Ord, som hans Søn fremsagde ved hans 
Dødsleje, selv magtede han ikke at udtale det. Fra »Folkely« 
førtes hans Lig til Valgmenighedskirken i Odense, hvor en 
lille Sørgehøjtidelighed fandt Sted. Appel havde under sit 
Ophold i Dalum sluttet sig til Odense Valgmenighed. Her
fra førtes Liget til Askov, paa hvis Kirkegaard det seners 
stedtes til Hvile. Det var efter Appels eget Ønske, at hans 
Jordefærd foregik her. Ganske vist laa hans Hustru begra
vet i Rødding; men Appel havde det Haab, at de nok skulde 
mødes igen, selv om de ikke kom til at hvile ved Siden af 
hinanden. Han frygtede vel for, at hans Jordefærd, der 
ventelig vilde samle mange Mennesker, skulde sætte de 
preussiske Autoriteter i Bevægelse, og at der paa den Maa- 
de kunde afstedkommes ubehagelige Forstyrrelser. T Askov 
var der ingen Fare i den Henseende, og det laa tilmed saa 
nær ved hans gamle Hjem, at hans sønderjydske Venner let 
her vilde kunne komme til Stede, og han vidste, at hans 
Gravhøj her vilde blive fredet med Kærlighed af den Kreds, 
han havde staaet saa nær.

Appels Jordefærd fandt Sted fra Valgmenighedskirken i 
Askov den 1. April 1901. Kirken var fyldt til sidste Plads 
baade af Nørre- og Sønderjyder. Der var 20 danske Præ
ster i Ornat, og deriblandt enkelte af dem, der for 26 Aar 
siden havde været med til at indvie Appel til Præst paa 
Askov Højskole. Naturligvis var ogsaa de sønderjydske 
Frimenighedspræster til Stede. Desuden saas Gustav Jo- 
hannsen og Redaktør Jessen fra Flensborg og flere. Kisten 
og Kirken var prydet med Kranse allevegne fra.

Højskoleforstander Schrøder tog sit Udgangspunkt fra 
Davids 19. Salme og mindede om, at naar vi var samlede 
her, var det først og fremmest for at takke Gud vor Fader 
for, hvad den Mand, der var gaaet bort, havde været for os, 
hvad han havde været for den danske Menighed og for det 
danske Folk. Der var meget i gamle Appels Liv, der min
dede om Morten Luther. Den store Frimodighed, naar han 
tænkte paa sin Sag, som var Guds Sag. Og som Luthers 
Sjælekampe modnede ham til den store Gerning, der blev 
hans Værk, saaledes skal det ikke ved Appels Baare dølges, 
at han i sin Ungdom havde svære Sjælekampe, Kampe, der
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fulgte ham Livet igennem, saa han kunde være i den største 
Vaande, na ar det gjaldt hans eget Hjerte, men aldrig naar 
det gjaldt hans Sag. I Kampen for den var han aldrier utryg. 
Mon da ikke netop hans Fasthed og Tryghed i Kampen for 
Sagen stod i den nøjeste Sammenhæng med Prøvelsen i hans 
eget Liv. Han stod paa en særlig udsat Post som den eneste 
danske Frimenighedspræst i det store tyske Rige, men han 
tog den op, fordi han saa, at der var Nød paa Færde, og en 
Fare for, at Forbindelsen nord og syd for Grænsen skulde 
blive afbrudt, og det var hans store Fortjeneste at paapegé 
den inderligste Sammenhæng i at leve med det Modersmaah 
der lever os hver Dag paa Tunge, og Troens Modersmaal. 
Han hævdede Modersmia alet, som skabt til alt at bære, og 
vidnede om, at kun det, der bringes og tilegnes paa Moders- 
maalet, kan blive aandeligt Eje. Han var en prøvet Mand, 
men jo mere ydmyg han følte sig, jo stærkere blev han. 
Han vandt derfor ogsaa en Tillid som ingen anden og Ag
telse selv hos sine Modstandere. Det blev en tung Tid, da 
den klarøjede Mand maatte miste Synet paa sit ene Øje, og 
den veltalende Mand maatte miste mere end Halvdelen af 
sin Tunges Brug, men ogsaa paa sine gamle Dage tog han 
Prøvelsen som en Helt. De sidste Aar tilbragte han i det 
»Folkely«, som hans Folk havde skænket ham, plejet og hyg
get af kærlige Hænder. Fred med hans Minde!

Frimenighedspræst L. B. Poulsen fra Bovlund dvælede 
ved det nære personlige Kendskab, han havde haft til Appel 
i 42 Aar. Han var maaske af de Naturer, der i Begyndelsen 
kan virke noget frastødende, men som man holdt mere og 
mere af, jo bedre man lærte dem at kende. Han var bedst 
at gæste i de tunge Tider, naar han selv havde tunge Timer 
og kunde grue for Syndemagten, skønt han levede som de 
ædleste og bedste, eller naar den, der søgte ham. var mørk 
og tung i Sind. Saa havde han Ord, der kunde lyse i Mørke, 
og give Trøst i Trængsel. Det er sandt, at Appel var en prøvet 
Mand, men det kunde ogsaa om ham mere end om nogen 
anden siges: *At før endnu Din Sorg Du viste, til Dig var 
Guds Trøst paa Vej«. Det gjaldt efter hans første store Sorg 
i 1864, da han stod i sin livskraftigste Alder som en nogen 
og fyrreaarig Mand med fintfølende og varmtfølende Hjerte, 
rede til at tage Pladsen op, der stod aaben for ham. Og det 
gjaldt ved den anden dybe Sorg kort Tid efter, nemlig han«
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kære Hustrus Død, der gennemknugede ham, men da stod 
hans saa elskelige Sønnekone Sofie straks rede til at træde 
ind i hans Hjem, hvor hun ved Siden af sin Mand har øvet 
en velsignet god Gerning for den gamle Fader og ret har 
været som en Lysets Engel, en Lysalf. Og det gjaldt ikke 
mindst ved hans tredje store Sorg, da han, der saa klart 
saa, hvad Ordet var værd for os Mennesker, dog maatte 
opgive at bruge sit Mæle, saa han maatte flytte fra Rød
ding, hvor hans egentlige og betydningsfulde Livsgerning 
havde været fra 18(55—89, til Folkely. Han havde da en 
Varme og Ungdomsfriskhed i Sindet, der var enestaaende 
for en 80-aarig legemlig nedbrudt Mand. Hos ham bliver 
der intet til Ormeføde, hans Sjæl gaar forud til Livets 0. 
Han var en Dannemand, og vi kan nok sige om ham, som 
det hedder i Niels Ebbesen-Visen: »Gud glæde Din Sjæl i 
Himmerig«.

Gaardejer Skrumsager, Københoved, mindede om Or
dene, at der var en Tid i Israel, -at Vorherres Ord var bievne 
dyre. Saaledes fik Appel i den dyre Tid Naade til at aflægge 
et Vidnesbyrd til Fred og Trøst for de bange Sjæle. Det 
var hans Opgave at aflægge et Vidnesbyrd om Gud Faders 
Naade, om vor Herres Jesu store Frelsergerning, og om den 
Helligaands rige og velsignede Værk i Menigheden. Der
for først og fremmest en Tak for hans Virksomhed i den 
Kreds, hvor han havde hjemme; men hans Virksomhed 
havde ikke blot Betydning i denne Kreds, men udad i 
større Kredse. Hvem af os forstod vel, d'a. han blev viet, 
hvad Betydning det vilde faa, saa lidt som det forstodes her
hjemme. Saa meget større er derfor nu vor Tak for, hvad 
Gud har givet os ved ham.

Mathias Appel, Folke;y, bragte sin kære afdøde Faders 
sidste Hilsen til alle. Han havde talt om, at der var saa 
mange Hilsner at bringe. Det er rige Minder, som Slæg
ten ejer fra vor gamle Fader. Han, der vidnede om. at Guds 
Kraft fuldkommes i vor Kraftesløshed, og at vi aldrig skal 
fortvivle, han levede glad og tryg til det sidste og var tak
nemlig for at kunne bo midt iblandt sit Folk, aandelig talt, 
som hian i de sidste Aar i sit »Folkely« var glad ved at kunne 
bo midt i Danmarks Have. Og Tak for det »Gud ske Lov«, 
som han har lagt os paa Tunge.
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Valgmenighedspræst Helweg, Askov, lyste Velsignelse» 
fra Alteret. Under Sørgehøjtideligheden var Salmerne: 
Den signede Dag med Fryd vi ser< og »For Dig, o Herre, 

som Dage kun«, bleven afsunget.
Kisten bares til Graven af Appels Sønner og bekendte 

Sønderjyder, og Valgmenighedspræst Clausen fra Odense 
forrettede Jordpaakastelsen og bekendte Troen. Efter en 
Fællesspisning paa Højskolen holdtes et Vennemøde i Sko
lens Foredragssal. Appels Grav ligger paa Askov Valg
menigheds Kirkegaard umiddelbart op til Gangen, der løber 
langs Kirkens søndre Mur. En simpel Marmorplade med 
hans Navn og Datum og Aarstal for hans Fødsel og Død 
dækker Gravhøjen.

Fire Aar efter Appels Død blev der med en Maaneds 
Mellemrum afsløret 2 Mindestene for ham. Den 24. Sep
tember 1905 blev der afsløret en Mindesten i Skibelund Krat, 
Syd for Askov og tæt ved Kongeaaen, rejst af den saakaldte 
Skibelund Forening«. Den store, smukke Kampesten med 

Appels Billede i en Bronce-Medaillon og hans Navn neden
under, udført af Kunstneren Hansen-Jakobsen, passer godt 
ind i Kredsen af de Mindestene, der omslutter Festpladsen 
i Skibelund Krat. Appels Mindesten staar lige overfor 
Hans Kragers og umiddelbart ved Siden af hans Ven og 
Kampfælle H. Svejstrups. Afsløringen foregik under stor 
Højtidelighed i Overværelse af en stor Forsamling baade af 
Nørre- og Sønderjyder, og en hel Del af Appels Børn og 
Slægtninge. Taler holdtes af Sønnen Jakob Appel og For
stander Schrøder, Askov, og en Sang af P. la Cour blev 
afsungen.

Den anden Mindesten for Cornelius Appel blev afsløret 
Søndag den 22. Oktober 1905 umiddelbart efter Gudstjene
sten i Rødding Frimenighedskirke. Stenen staar mellem 
Højskolegaarden og den ny Kirke. Paa Forsiden har Kunst
neren (Hansen Jakobsen) fremstillet Appel med løftet Ho
ved, aaben Pande og foldede Hænder med Kraft i hele 
Skikkelsen, som den der staar og fører Ordet til en For- 
^unling, der tænkes staaende eller siddende rundt omkring, 
eller inaaske han snarere skal tænkes som staaende at 
aflægge Bekendelse iaf sin Tro. Paa Bagsiden af Stenen er 
der med Mejsel skrevet følgende Ord: »Cornelius Appel, Kir
kens og Skolens Ordfører, den første Frimenighedspræø^
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Syd for Aaen, tjente Gud og sit Folk her fra 1865 til 1889. 
Født i Aabøl 1821, død i »Folkely« ved Odense 25. Marte 
1901. Jordfæstet paa Valgmenighedens Kirkegaiard i Askov 
den 1. April 1901. Stenen blev rejst af de sønder.jydske 
Frimenigheder. Taler holdtes af Appels Efterfølger i Rød
ding, Frimenighedspræst N. Lycke. Frimenighedspræst L. 
B. Poulsen, Bovlund, Skjrumsager, Københoveck og Fri
skolelærer Knud Pedersen. Skibelund. Ved et samme Aften 
afholdt Vennemøde mindedes ogsaa særlig Appel og han* 
Gerning i Taler og Sang.



Trykfejl og Rettelser.
I Forordet, 10de Linie fraoven: og i hvilken By, læs: og i 

hvilken Bog. 31te Linie: for, falder bort. 36te Linie: Biografen, 
læs: Biografien.

Side 7, 3die Linie fra oven: I en temmelig ung Alder var 
han bleven Lærer, læs: I en Alder af 32 Aar blev han Lærer. 
21de Linie: og tilsidst en Datter, læs: efterfulgt af en Datter.

Side 19, 6te Linie fra oven: Farfader, læs: Morfader. 7de 
Linie: Jepsen Appel, læs: Lorenzen Appel. 9de og 10de Linie: 
hvor han er Lærer ved sin Broders Landbrugsskole, falder bort.

Side 42, 18de Linie fra oven: vistnok flere Børn, læs: tre 
Datre. 21de‘Linie: Landbrugsskoleforstander, læs: Landbrugs
lærer. 29de, 30te, 31te og 32te Linie: Ved Aftenstid forlod han 
ad Bagveje Byen. Det var strengt for den modige og ærlige 
Mand. Han krympede sig ved at faa Udseende af at være fejg, 
men Nøden krævede det. Læs: Byens andre Lærere flygtede, 
dels sammen med de danske Soldater, dels blev de hujet og 
skreget ud af Byen. Appel forlod ogsaa Byen en Overgang, men 
det skete paa en anden Maade. Med Jakob Kloppenborg ved 
sin Side gik han hele Hovedgaden igennem ved højlys Dag. Der 
var ingen, dér rørte dem. Folk tog Hatten af, og Drengene lod 
Sneboldene falde ud af Haanden. Et Vidnesbyrd om den Agtelse, 
Appel nød i Tønder. Han drog ikke længere end ud til Møgel
tønder, der jo var »dansk« i mere end én Henseende. Her blev 
han gjæstfrit modtaget af Pastor Sonne, der var hans gode Ven. 
Pastor Sonne hjemmedøbte Appels lille Søn med Navnet Nikolaj 
Fredeiik Severin Appel. Opholdet herude varede i 5 Dage, indtil 
den preussiske Indkvartering havde afløst Pøbelregimentet.

Side 47, 1ste Linie fra oven: 3. December, læs: 8. December.
Side 53, Linie 20—22 fra oven: Hendes Mand forrettede selv 

Jordpaakastelsen. Han var allerede den Gang udtraadt af Stats
kirken, læs: Jordpaakastelsen foretoges af den ny Sognepræst 
Gøttge.

Side 75, 19de Linie fra neden: Schøder, læs: Schrøder. 7de 
Linie fra neden: midre, læs: mindre.

Side 92, Linie 20- 22 fra oven: Efterat være kommen til 
Fyen maatte han igen underkaste "sig en Operation, ved hvilken 
han mistede det ene Øje, falder bort.




