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16) Hans Christian lanus Niholai Balrhasar Krurult Stejstrup, Iød,t r
l8l5 i Malt pfæstegård. 1840 blev han faderens €fte ølger i Nørup-
Randbø1. 1853 valgtes han som folkeringsmand for Ribe amts 4. kreds.
1861 præst i Rødding-Skrave, hvor han med sin grundrvigske indsrilling
snart fik tilknytning til højskolen ligesom han fandt sin plads i den
narionale bevægelse. 1867 nægrede han at aflægge den krævede embedsed,
hvilker med{6rte hans atsked. »Fra præstegården flyrkde Svejsrrup over
til højskolegården. Her boede han med sin familie i omtrent 3 år. I høj-
skolens store gymnastiksal holdr han gudstjeneste hver søfldag, og den
store sal, som han selv havde vær€t virksom for ar få opført, blev nu i
stedet for g)mnastiksal til kirkesal. Søndag efter søndag fyldres den af
mænd og kvinder, som kom for ar lytre ril Svejshups forkyndelse.(,3)
Da Vejen-Lel)org kald 1870 blev ledigt, blev Svejsrup opfordrer rit ar
søge dette, en såre heldig - og måske ikke ganske tilfældig,t) - løsning,
som tillod, at de interesserede kredse syd for 1864-grænsen kunne oprer,
holde kontakt med deres præst. Også i hans nye sogrre fik Sveistrup
lejlighed til at yde en påskønner indsats. Det kan na.urtigvis ikke være
uden grund, når en præsr i tre embeder opnår samme fordelagrige om-
dømme. Svejstrup forstod at finde samklang med sin virkekreds. I mod-
sætning til flere af sine forgængere i Vejen-Læborg var han ved sin til-
trædelse en moden og el.laren mand og kom jo desuden ude fra den
naLionale kamplinie, hvilket omkring 1870 ikke kunne v:rre noget
uvæsentligt.

)Den mand, som her hviler, han var.ikke gerrig§, udrrykte Ludvig
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(Efrer maleri at N- Te.mansen i Læbor8 kirl€.)

Schrøder ved pastor Svejstrups begravelse fra Veien Præstegårds have

mandag defl 7. august 1893.'25) Der var rejst en talelslol bag kisten, og
herfra blev holdr ialt 14 taler. »Mange trættedes derunder og syntes, at
færre havde været tilsuækkeligt.«'zo)

D€t var dog ikke højskolen alene, der kom til at formul€re Pastor
svejstrups eftermæle. Det var sikkerl de fleste aI sognenes beboere, der
hunne tilslutte sig dette.x)

Det sidste år, Svejstrup levede, havde han som kapellan sin broder-
søn I. J. Sveistrup.

l7) lohn Charles Louis Richter, lægesøn, født i Grenaa 1850. Lærer
ved Frk. Zahles skole 1875-77. KaPellan i Seest 1877-79. 1879-93 sogne-

præst i Ringgive. Fra l8§3 i Vejen-Læborg. 'Foruden 
at være en dygtig

prædikant var han også historisk og litterært interesseret.«e3) Richter var
stor bogven og samlede gennem mange år bøger til sit bibliotek, der
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J. Ricbtcr og hu$ru

røbede hans særlige inter:esser. Han var redaktør af Ribe Amts historiske
Samtunds tubog frå 1903 til 1928, en opgave, som vil vidne om hans hi-
storiske saDs, også omfattende lokalhistorien.") Richter blev herigennem,
skønt ikke selv stærkt producerende, medvirkende til, aL interessen for
hjemstavnens historie i disse egne blev vakt, og at flere sognes historie
blev fremdmget.

Uden vel at være udpræget studerekammer_menneske har pastor
Richter repræsenteret alsidige humanistiske interesser, omgivet af sin
ca. 6500 bind store bogsamling, et typisk studiebibliotek, omfartende især

dan\k personalh i\rorie og tolleminder.30
18) Skat Rørdam Cloursn, født L januar 1893 i Ålborg, hvor faderen

var valgmenighedspræst. Lærer ved de forerede kirkeskoler, København,
1917. Året efter ordineret medhjælper ved Bornholms valgmenighed.
1922 sognepræst StiBS Biærgby-I{ørkøv. 1929 Vejen-Læborg. 1932 val8-

menighedspræst i Askov. l94l valgmenighedspræst i odense. - Skar

Rørdam-Clausen var formand for Kirkeligt Samfund, Sydøstjylland,
1932-4r.!)
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NL C. Lindcgaard.

lg) Morten Chrislinn Lindega|rd, født 29. mai 1889 i GrimstruP, §øn

af gdr. P. C. Lindegaard. Lærereksamen fta Jelling 1910. Student l9I2'
cand. teol. 1917. S. å. ordineret medhjælper i Brandc, residerende kapel'

Ian sammesteds 1918. SognePræst i Hvei§el 1921, i Vejen-Læborg 1932'

Piovst i Malt-Ardst-slaugs herredel 1936. Biskop over Ribe stift 1949s'9)

Død 1956.
Provst Lindegaail var, mens han virkede i Vejen-Læborg, en vidt

bekendt mand under deate navn. Han var sine sogne en god og højt
værdsat pr:æst, og embedet var, især når man tager krigsårenes vanskelig

heder i betragtning, temmelig krævende, idet udviklingen nærmede sig

ilet tidspunkt, da oprettelsen af et kapellani blev Påkrævet. Embed§byr-

derne aiholdt dog ikke Lindegaard Ira også al stille sig til rådighed, når

der ret hyppigt blev kaldt på ham som taler ved folkelige møder' ligesom

han var en jævnlig og velset taler i lærerkredse.

Det æretulde alancement til biskoP over Ribe stift i 1949 var ikLc
overraskende, idet Lindegaard alleredc ve.l bisPevalget 1939 havde v:eret

opfordret til ar lade sig oPstille, mcn afsloS.
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,Som præst og menneske gjode han sig ved sin jævne reelle færd
meget afholdt, og fra præsteligt hold karakteriseres han som en ypperlig
provst og biskop, som i sjælden gmd forstod den ikke uvæsentlige del
af sit embede, der går ud på at være præsternes siælesørger og ven. Han
havde forståelse af de små i samfundet og havde sit hjerte med i alt, hvad
han foretog sig. Han hørte hjemme i den grundtvigske lejr og var be-

sjælet af frihedssyn på kirke og menighedsliv uden de or at Si an&es
interesser Ior nær.

Biskop Lindegaard savnede aldrig mod til at følge sin anskuelse, og
altid vejede hans ord tungt. Under den debat, der i 1952 førtes landet
over om kvindelige præster, indtog han del klare standPunkt, al han
altid ville fplge en ers.emmig indstilling fra menigheden og hævdede

som sin anskuelse, at d€ kvindelige præster havde muligheder i menig-
hedstjenesten, som mænd ofte savnede.(33)

,Sin jyske rod fornægtede biskop Lindegaard aldrig. Han blev en
ægte jysk biskop på den gamle jyske bispestol. Han havde klogskab, og
det, der er mere, visdom. Hos ham var den dybe alvor blandet med vest-
jysk humor.«3a)

I det omfaltende nekrologstof, som fremkom ved biskop Lindegaards
død, er der kun eL enkelr sted en bemærkning om hans videnskabelige
intcresser. Uden wivl havde han, landsbypræst eller biskop, også en mere
indadvendt side af tilværelsen, i studerekammeret, i bøgernes verden.
Hans foredrag kunne vidne herom, men iøvrigt lå det Lindegaard fjernt
at omgive sig med noget skær aI videnskabelighed.

Biskop Lindegaard var kommendør af Dannebrog og dannebrogs
mand.

20) Gunnar Monrad, født 10. oktober l9ll i Ryslinge, søn af høj-
skolelærer, seDere forstander Johs. Monrad. Cand. teol. 1937. Derefter
højskolelærer ved Rønshoved højskole. Sognepræst i Dybe-Ramme 1939.

Sognepræst i Vejen'Læborg 1949.
Medlem af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund 1957.
I950 blev der i Vejen-Læborg sogne oprettet et embede som kapellan.

Embedet blev besat med
l) Henning lørgen Madsen, født 6. oktober 1921 i lrederiksberg, fa'

deren lektor. Cand. teol. 1959. Gift i Vejen 1952 med Else Marg. Hansen,
datter af sognerådsformand, vognmand K. Hansen. Fra 1954 sognepræst
i Vigelsted.

2) vilhelm Menild Johansen, født 24. maj l9l9 i Assing, faderen
landmand. Cand. teol. 1954. Tiltrådte s.å. embedet i Vejen-Læborg.36)


