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Byens Navn og Beliggenhed.

Rodding Sogn danner en temmelig 
regelmoessig Firkant, der fra Vestgrcensen 
ved Naselbcek og til Ostgroensen har en 
Lcengde af nceppe 7 Kilometer. Bredden 
fra Syd til Nord er omkring ved 31/2 Kilo
meter. Sognet omfatter henved 1400 Jnd- 
byggere, hvoraf de 1000 bor i Rsdding 
By. Hovedlandevejen fra Ost til Best 
gaar paa det noermeste midt igennem S o g 
net, ligesom den ogsaa gaar midt igennem 
Byen. Til Sognet Hörer Byen Broend- 
strnp.

Naar Rodding har begyndt at banne 
sig, kan jeg ikke fremloegge noget Doku
ment for; men Byens Sognekirke, hvis 
Alder vistnok vil vcere 800 Aar, beviser, 
at her har voeret om ikke en sluttet By, saa 
dog en Samlingsplads for Egnen, da Kir- 
kcn er bleven bygget. Deromkring har 
Byen saa efterhaanden samlet sig.

Hvorledes det har set ud her paa bette 
Sted for 1000 Aar fkden, det faar man
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nu vanskelig nogen Beskrivelse af, men 
man har jo Lov at tanke sig et Billede:

Byen kaldtes i Forstningen „Rything", 
hvilket kommer af „ryddet". Det betyder 
altsaa: en ryddet Plads. Siden blev den 
kaldt Rotting, som saa atter er bleven til 
Rodding.

I  de Tider, da Gründen til Rodding 
er bleven lagt, strakte sig fra Lillebalt til 
Vesterhavet den störe Farrisskov hele Lan
det over. Nu er der kun her og der nogle 
Rester tilbage, lidt ved Rodding, ved Jels, 
Gram og saa videre. Man har fra den 
Tid et gammelt Sagn, som lyder paa, at 
Farrisskoven da var saa tat samrueuvokset, 
at en Nytter en Sommerdag i Middags- 
stunden künde ride i fuldstandig Skygge 
fra Rodding Kirke til Kalvslund Kirke. 
Nu kan Han ride samme Vej og nappe 
finde et Tra, der under Ham en Smule 
Skygge. De navnte Kirker ligger nasten 
paa lige Linje fra Ast til Best med en Af- 
stand af omtrent 15 Kilometer. Man kan 
se fra den ene Kirke til den anden.

Der er nogen Sandsynlighed for, at 
der i hine Tider har gaaet en temmelig 
lige Vej mellem Rodding og Kalvslund 
Kirker. Der kan fra Rodding over Mogel
mose og Tornum tydelig paavises Rester 
af en meget gammel Vej, men det vil vare
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for vidtloftigt at beskrive bette her. Jovrigt 
er det ikke blot paa bette Sted, men over
alt i Nordslesvig at man tan paavise Re
ster af gamle Veje, som har tabt deres Be- 
tydning og er forsvundne.

Rodding By ligger i en Daksoenkning, 
der begynder ved Hojmosen, et Stykke oft 
for Byen, og fortsoetter langt imod Best. 
Fra Enden af denne Dal er der en meget 
interessant Udsigt ned over Byen og langt 
mod Best, ja noesten ud til Vesterhavet.

Gennem Byen lober en Boek, der kom- 
iner Ast fra og har sit Udspring fra Brem- 
kocr. I  dens Begyndelse kaldes den Skov- 
bcrkken og, hvor den rraar Byen, Rodding- 
boek. Ester at have passeret Byen udmun- 
der den i Farrisboelken vest for Rodding. 
Denne har sit Udspring i Jels So. Ester 
at have passeret Skodborg-Egnen, lober 
den igennem Tre-Eng og Langetved By, 
oft om Hjerting og syd paa til det Punkt, 
hvor den optager Rodding Boek. Herfra 
drejer den imod Best, og med Navnet 
Hjortvad Aa eller Tved Aa fortsoetter den 
fit Lob vest paa, indtil den atter drejer 
imod Syd, gaar toet oft forbi Plantagön 
ved Ribe og udmunder i Nipsaaen ved 
denne By.

Paa begge Sider af det her ncevnte 
Vandlob ses Moengder af Gravhoje. De
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vidner om, at her har Oldtidens Folk boet 
og foerdedes, og det lader sig toenke, at det 
har voeret sejlbart for Datidens Skibe helt 
ind til Rodding. Deraf kan igen udledeK 
den Slutning, at her har voeret et Sam- 
lingspunkt for Udfolkene, og saaledes er 
saa i hin Tid Gründen til Rodding bleven 
forberedt.

For 1000 Aar siden har den nuvoe- 
rende Nodding Boek nok voeret et betydeligt 
Vandlob. Jeg tcenker mig, at der herinde 
i den morke Farrisskov har voeret en lille 
dejlig Oase, en S o  omkrandset af dejlige 
gronne Bredder, med Fisk i Massevis og 
dejlige Groesgange ved Siderne. Her har 
de forste Nybyggere saa slaaet sig ned, de 
har bygget Hytter og Boliger og ret gjord 
sig til gode paa denne Plads.

Der er efterhaanden her opstaaet en 
storre Koloni, og da Kirken er bleven byg
get, har der begyndt at danne sig en By 
med faste Boliger. Byens ejendommelige 
Proeg og Beliggenhed, som jeg siden vik 
omtale, har da allerede formet sig. S a a 
ledes toenker jeg mig et Biklede fra den 
Aid, om rigtigt eller ikke rigtigt, overlader 
jeg den «rede Loeser at bedomme.

I  Kong Valdemars Jordebog fra 
1231, udgivet i 1886 af A. D. Jorgensen 
i Kobenhavn i „Historiske Kildeskrifters
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Overforelse paa Modersmaalet" kan man 
lcese Navnene paa mange, ja de f l e s t e  
Landsbyer her i Nordslesvig og omkring 
Nodding, men denne Bys Navn findes ikke. 
Den har sandsynligvis endnn vceret den 
kille Skovby eller Koloni inde i den morke 
Farrisstov, som intet künde yde i Skat, 
og derfor har den ligget ubemoerket hen. 
Der er ogsaa et gammelt Sagn om, at 
Nodding engang har vceret Anneks til 
Skrave. Der er intet utroligt i dette. Den 
gamle Nsdding Kirke gor Jndtryk af ikke 
at voere bygget paa een Gang. Noget af 
Tomret synes at knnne have vceret brngt 
ior. Jeg tcrnker mig, at der til en Be- 
gyndelse kun har vceret et lille Kapel un- 
der Skrave. Men dette er, som for noevnt, 
kun mine Tanker og Opfattelse af Sagen, 
navnlig ud fra et Historist Syn.

Den gamle Kirke.

Nodding Kirke er bygget paa samme 
Maade som alle de samtidige Landsbykir- 
ker her i Landet, nemlig udvendig med af- 
banede Granitsten og indvendig med störe 
Teglsten, de saakaldte Munkesten. Rum- 
met derimellem er derefter udfyldt med 
smaa Sten, Teglstensbrokker og saa videre. 
Derefter har man gydt Massen til med 
tynd Kalk. Derved har den saaledes frem-
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bragte, henved 3 Alen tykke Mur bundet 
sig saa fast sammen, at den ncesten er umu- 
lig at gennembryde, hvilket jeg har voeret 
Vidne til, da der for en 30 Aar siden blev 
indsat to nye og storre Vinduer. Oprinde- 
lig har der ingen Vinduer voeret, kun 
nogle Lydhuller.

Hvem der har bygget disse gamle Kir- 
ker, og selbe Tiden, i hvilken de er byg- 
gede, har man kun faa Efterretninger om  ̂
ja noesten ingen. Jeg har oste tcenkt over 
dette, men er aldrig truffet paa nagen fak- 
tisk Oplysning. Sagnet siger, at det for- 
nemligst er Engelstmoend, som har opfort 
Rodding Kirke saavel som de ovrige af den 
S lags Kirker baade i Syd og Nord. Det 
er jo ogsaa Historist bevist, at engelste M is- 
sioncerer har hjulpet til med at udbrede 
Kristendommen her.

Om Rodding Kirke har man to Sagn. 
I  den ostre Ende i godt Mands Hojde og 
i den sydlige Kant ser man i en Granit- 
sten et tydeligt Mcerke i Form af en Fod. 
Nogle har deraf villet udlede, at Bygme- 
sterens Navn har voeret Fod og derefter 
kaldt Kirken for „Fods-Kirke". Ester S a g 
net har andre villet mene, at en Trold har 
provet paa at trykke Muren ind. Trykket 
har da voeret saa kräftigt, at Moerket as



Foden blev synligt, men Kirken blev hel- 
digvis staaende.

Den gamle Kirke er ikke bleven behand
let med Pietetsfolelse. For en Del Aar 
siden mistede den sit gamle Blytag og fik i 
Erftatning et Skisertag. Ligeledes blev 
den gamle Granitstensmur til Dels over- 
smurt med Cement, saa den kom til at blive 
et bedroveligt Billede i Landskabet. En 
Altertavle, som vist nok var 500 Aar gam- 
mel og altsaa stammende fra den katolske 
Tid, med udskaarne, srit staaende Troe- 
figurer, forestillende de 1'2 Apostle, de 4  
Evangelister, Jomfru Marie med Jesus
barnet, den kronede Kristus og Alfader 
og nogle Mindetavler over Proester og en 
Figur med Kristus paa Korset i Legems
storrelse er alt forsvunden fra Kirken. Var 
disse Ting blevne restaurerede paa en for- 
nuftig Maade og forblevne paa deres 
gamle Plads, künde de have voeret en S e-  
voerdighed i vor gamle Kirke.

Kirkeklokken er stobt i Rensborg 1774 
og har en latinsk Jndskrift, der i Oversoet- 
telse lyder:

„Denne Klokke blev paa ny istandsat ved 
den heilige Forsaniling i Rodding under 
Omsorg af Pastor Taxen og Kirkevoerge 
Jorgen Pedersen."

Af denne Jndskrift kan man slutte, at 
den gamle Kirkeklokke har taget Skade og

-  9 —
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er bleven omstobt. Det havde voeret meget 
interessant, om Aarstallet paa den forrige 
Klokke havde vceret bevaret. Klokken er 
ophcengt i et lille Klokkespir. Tidligere 
foregik Ringningen udefra, forst fra Nord- 
siden og siden fra Sydstden af Kirken. Nu 
foregaar den indefra Kirken.

I  en Toft lige ved Rodding i den syd- 
lige Udkant af Byen fes en lille Forhoj- 
ning. Siedet kaldes for Klokkehoj og ncevn- 
tes oste i forrige Tider. Ester de Gamles 
Fortcellinger kommer Navnet af, at i gamle 
Dage havde her vceret ophcengt en Klokke, 
og Ringningen til Gudstjenesten foregik 
herfra. Andre fortalte, at det havde vceret 
et Tingsted i crldre Tider, og at Klokken 
dar brugt til at ringe sammen med. De 
satte dette i Forbindelse med en Toft son- 
den for, fom kaldes Galgetoft. De mente, 
at paa Klokkehoj var Forbryderne blevne 
domte og derefter hcengte i „Galletoft". 
Hvorvidt noget af dette har nogen Hjem- 
mel, kan jeg ikke sige, men jeg veed, at de 
Gamle ofte talte om Klokkehoj.

Jeg har bemcerket en vis Tilbojelighed 
til at kalbe Rodding Kirke lille. Det Pas
ser aldeles ikke. Sammenlignet med andre 
Kirker fra d e n T i d  er den en s t ö r  
Kirke. Hjerting, Kalvslund, Tirslund og 
flere Kirker, fom jikkert er fra samme Aar
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hundrede som Redding, er kun halvt saa 
störe som Nodding Kirke.

I  arkitektonisk Henseende frembyder 
den ligesom alle den Tids Kirker intet. Den 
har dog mellein Skibet og Köret en smuk 
Kordsr. Vjet frydes ved at se den smukke, 
hojthvoelvede Bue. I  andre gamle Kirker, 
iscer Hjerting, er Kordoren saa lav, saa 
man synes ncesten at skulle bukke sig for at 
gaa igennem. Rsdding Kirke har Sidde- 
pladser til 200 Personer, og ved Hjoelpe- 
boenke kan der endnu dannes 100 Sidde- 
pladser, og paa Lostet er der Plads til 50 
Personer. Der kan saaledes i Kirken skaffes 
Plads til 350 Personer, saa den jo ikke kan 
siges at voere saa ganske lille.

Naar Kirkegcengerne i Nutiden gaar 
ind og ud af den gamle Kirke, er der vel 
noeppe mange, som toenker paa, at for Re
formationen, altsaa for henved 400 Aar 
siden, var Fcedrene fände og rettroende 
Katolikker, og at der i den Tid lod latinske 
Bonner og Messer og Hortes et Ave Maria 
som endnu i katolske Lande. Moerkeligt nok, 
at intet Sagn er bevaret om hine Tibers 
Proester.

Proester efter Reformationen.
Den forste Priest, som noevnes her efter 

Reformationens Jndforelse, er efter gamle 
Dokumente!, som for flere Aar siden har
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voeret mig velvilligt overladte, Magister- 
Thomas K n u d s e n .  Naar Han er indsat 
i Embedet, noevnes ikke. Derimod hedder 
det: Har 1526 som Sogneproest forRod- 
ding og Skrave foeftet og lejet Anneks- 
gaardens to Ottinger i Langetved til S te
phan Terkelsen." Siden er Han bleven 
Proest i Hygum og skal have skrevet S a l-  
men „Gud Fader, din S o l saa skon".

En Son af Ham var Magister Hans 
Thomson, fsdt i Hygum, som Aaret 1556 
blev Rektor i Nibe, siden var Han Proest 
i Kobenhavn. Han var Udgiver, til Dels^ 
Forfatter af Salmebogen af 1569.

De 5 efterfolgende Proester noevnes kun 
ved Navn, Hr. S o r e n ,  Hr. N i e l s  og 
saa videre.

Om den 7. Proest, A n d e r s P e d e r -  
s e n, hedder det, at Han havde indgivet en 
Fortegnelse over sine Jndtoegter etc. til 
Stiftskirken den 17. Marts 1649. Da  
den svenske Konge Karl Gustavs Soldater 
i Aaret 1659 kom fra Polen og drog skoen- 
dende og broendende igennem vort Land, 
greb Folket til Nodvoerge. Derom Hades 
Efterretninger fra hele Nordslesvig. Saa- 
ledes havde Roddingproesten Anders Pe- 
dersen og Skodborgproesten Jorgen J  o- 
han T h o r i n g  samlet en stör Skare mo-
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dige Folk fra By og Omegn for at imode- 
gaa Fjenden. Da en Trop ad den gamle 
Landevej syd fra noermede sig Rodding,, 
tog Proesterne med deres Folk Stilling syd- 
vest for Rodding ved Roddinggaards 
Skov, kaldt Hoved. Derfra skod de paa de 
forbidragende Tropper. Svensterne gjor- 
de ftraks Front og fyrede igen, og efter en 
kort Kamp laa Roddingproesten med flere 
paa Baien, medens de ovrige af deres 
Stridsmoend flygtede dort. Proestens og de 
andres Lig kastede Svenflerne i enLergrav. 
Rodding By blev plyndret, Proestegaarden 
og det meste af Byen afbroendt. To sam- 
menbyggede Gaarde blev staanede, fordi 
der i den ene laa en syg Barselkvinde. De 
er siden bleven kaldte „ce gammel Gaard". 
Den Lergrav, hvori de Faldne var kastede 
ned, kaldtes siden Prcestekilde „ce Proest- 
kild" og ligger i Stellet mellem Proeste
gaardens og Roddinggaards Mark, ved 
Siden af den gamle Kirke- og Mollesti, 
hvor Smaabanen passerer Siedet i 1l> 
Alens Afstand. Proesten fra Skodborg 
var ogsaa bleven saaret. Han flygtede til 
Ribe, hvor Han dode 3 Dage efter Slaget. 
Ved Ribe var der forsamlet henved 3000 
Flygtninge, og der herflede.stor Nod blandt 
dem. De savnede Levnedsmidler, og der 
udbrod snart Sygdomme. Den Mark,.
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hvor Kämpen stod, kaldes Stennevang og 
Hörer nu til Proestegaardens Jvrder. Om 
Prcesten Pedersens to noermeste Efterfol- 
gere haves ingen Oplysninger. Kun deres 
Navn og Dodsaar er optegnede.

Om den 10. i Noekken, Christian B  o y- 
sen,  som er fodi i Bevtoft Proestegaard 
den 11. Oktober 1666, skrives, at Han 
Aaret 1694 blev Proest sor Rodding og 
Skrave. Aar 1711 proedikede Han for 
Kong Frederik den Fjerde. Han havde 
megen Modgang. Han forte en 8-aarig 
Proces med Chresten Jepsen i Rodding 
om Anneksgaarden i Langetved. Denne 
Sag  paadomtes Aaret 1706. Han dode i 
Januar 1738.

Der noevnes ikke, hvor Pastor Boysen 
proedikede for Köngen, men der kan noeppe 
vcere Tvivl om, at det har vceret i Skrave 
Kirke. Der laa nemlig i Kobenhoved en 
stör Gaard, som kaldtes „Grevegaarden", 
hvor der stadig boede en hojtstaaende Per- 
sonlighed. Frederik den Fjerde har i Hi
storien faaet det Lov, „at Han genvandt 
Sonderjylland", og Han resste meget om- 
kring i fit Land og til sine Besiddelser, 
isoer til Sonderjylland. Han var en me
get bramfri Mand og havde derfor ikke 
svoert ved at finde et Sted at overnatte. 
Han har sikkert vceret Geest paa Greve-
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gaarden og saa nyttet Lejligheden til at 
höre en Proediken i Skrave Kirke. Det 
lader sig ogsaa toenke, at Han har hast noget 
at göre ined Processen om Anneksgaarden 
i Langctoed. Paa sainme Nejse skal Kön
gen ogsaa have overnattet i Nustrup 
Prcestegaard. Der blev Prcestens Studere- 
voerelse indrettet til Sovekammer for Kön
gen. Da denne nu kam derind, ftudsede 
Han ved at se to störe Nytterpistoler hcen- 
gende paa Vveggen over Sengen. Pr«sten 
maatte sorklare, at Han havde arvet dem 
efter sin Formand i Embedet, der havde 
erobret dem fra Svensterne og brugt dem 
til at voerge sig med i Nodstilfcelde. Det 
vilde Han nu ogsaa gsre. Denne For- 
klaring tilfredsstillede Köngen.

Ovenstaaende Fortoelling har afdode 
Gardejer Ludvig Hybschmann i Kolsnap, 
der künde fortoelle meget om gamle Dage, 
meddelt mig.

Den 11. Proest var Detlev B l ä n g 
s t e  d, fsdt paa Hamsogaard 1706. Om 
hon, fortoelles kun, at Han dode 6. Januar 
1770 af Brand i Jndvoldene.

Derefter sulgte som den 12. Niels 
T o x e n ,  fodt den 4. December 1734 i 
Felding Prcestegaard i Hammerum Her
red. Aaret 1770 blev Han kaldet til 
Sogneproest i Rsdding og Skrave Menig-
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Heber, forflyttet til Nnstrup 1787 og dsd 
dersteds 1803.

Pastor Toxens Mrksomhed har vceret 
i frisk Minde blandt de Wldre helt op til 
Nutiden. Som  Prcest var Han meget af- 
holdt og som Bonde en Foregangsmand. 
Han var den forste, der begyndte med 
Mergling paa Rodding Byjorder. Ved 
Udskiftningen af Jorderne, der foregik i 
Tiden fra 1770 til 1790, blev et Stykke 
Hedejord til overs, som man ikke künde 
enes om. Det blev saa liggende som til- 
horende Byen, og da Prcesten saa tilbod 
at ksbe det, var Bonderne straks enige om 
at scelge Ham det for en lille Kobesum. 
Der var 6 Tonder Land. Energist, som 
Proesten var, blev der straks taget fat paa 
Opdyrkningen og Merglingen, og de Rod
ding Bonder saa med Forundring Resul
tates Prcesten kalbte Arealet for „Ejen- 
doms-Lykke". Mergelen blev tagen i den 
sondre Ende af selve Stiftet. De to 
gamle Mergelgrave er endnu synlige, den 
ene blev ikke fuldt udnyttet. For tidlig 
„flog den Bunden op", saa Folkene maatte 
fkynde sig at komme op og efterlade sig en 
D el af Redstaberne for ikke at drukne. 
Han har ligeledes gjort meget for den 
störe smukke Have ved Prcestegaarden, og 
der. plantet en Mcengde Frugttrceer.
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D a Han flyttede til Nustrnp, folgte 
Han „Ejendoms-Lykke" til Peder Ander
sen. Den Hörer endnu til samme Gaard, 
Hvor den gamle Kontrakt findes.

Den 13. Prcest i Noekken var Frederik 
L o r e n t z e n .  Han skal slet ikke have 
vceret yndet i Sognet. Om det ulykkelige 
13-Tal har vceret Skyld deri, eller hvad 
Gründen har vceret, kan jeg ikke noermere 
fige.

Ester Ham sulgte som den 14., Magister 
Hans H o x b r ü e .  Han var fodt den 17. 
Oktober 1764 i Kolding, havde studeret 
baade Filosofi og Teologi med mere og 
Haft forskellige Anscettelser, inden hanAaret 
1797 blev kaldet til Prcest for Rodding og 
Skrave. Aaret 1804 blev Han udnoevnt til 
Provst for Fros- og Kalvslund Herreder 
og 1810 til Amtsprovst. Han er dod i 
Rodding den 20. December 1828.

Den gamle Prcestegaard, som Amts- 
provsten boede i, var bleven opfort, efter 
at Svensterne i 1659 havde afbrcendt 
Prcestegaarden. Den bestod af 4 fammen- 
byggede Loenger med en aaben Gennem- 
korsel i det sydostlige Hjorne. Den Gaard 
brcrndte saa igen om Aftenen den 4. Janu
ar 1809. Da Jlden opstod, var Provsten 
med Hustru paa Besog i en af Byens storre 
Gaarde. Da Han kom til Brandstedet, var
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det forste, Han spurgte efter, sine Born og 
derefter Kirkens Papirer. Baade Bornene 
og de meste af Papirerne var reddede. Dog 
brcendte nogle af dem tilligemed Kirlebo- 
gen. Jlden var opstaaet ved 9-Tiden, og 
snart laa hele Gaarden i Aste.

I  Siedet for den 150 Aar gamle Proe- 
stegaard rejste sig snart en ny og smuk Byg- 
ning paa dennes Tomter. Der blev ind- 
rettet Stuehus, Kostald, Lade, Hestestald 
med Materialhus og Karlekammer i den 
regelrette Firkant, som Nybygningen dan- 
ncde. Der var en betydelig Aabning mel- 
lcm hver Lcenge. Stuehuset laa mod Syd  
ud til den gamle, prcegtige Have. Det 
havde en Kvist til hver Side og var helt 
igennem en Monsterbygning. Laden laa 
mod Ast, Kostalden mod Best, Hestestalden 
med Karlens Kammer laa i den nordre 
Lange. Det stenbrolagte Gaardsrum 
dannede en anselig Plads.

Den gamle Gaard havde ligget noget 
afsides fra Byen, da der kun var Jndgang 
til den fra den saakaldte Sondergyde. Nu 
blev der foruden den anlagt en ny Vej ud 
til Roddinggade, som kommer Ast fra og 
forer gennem Byen, forbi Kirken og fort- 
scetter mod Best.

Proestegaardens Bygmester heb An
ders S n a r e  og var fra Gredsted. Hans
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Arbejde bar Vidne vm, at Han var dygtig, 
men Han var tillige i flere Henseender no- 
get vanskelig. Amtsprovsten var en meget 
nsjeseende og paapasselig Mand. Han var 
idelig i Fcerd med at se til med Arbejdet  ̂
hvilket hverken passede Mesteren eller Hans 
Svende.

Der sortcelles, at Svendene en Dag, 
da Proesten noermede sig, tog meget ivrigt 
fat paa Arbejdet, men iovrigt lod, som om 
de slet ikke moerkede Proestens Noervcerelse  ̂
og den ene bemoerkede da: Det er da en 
scrr, nysgerrig en, den Proest, Han gaar al- 
tid her og kigger og ser til. En anden 
Gang kommer en Svend og sporger Me
steren, niedens denne talte med Provsten^ 
hvilke Broedder Han stulde benytte. „Aa," 
siger Mesteren, „du kan jo tage lige for
Haanden, ligesom F ........... tog Proesten."
„Ja," svarede Provsten, men Han tog dem 
da ikke alle." Fra den Tid skal Provsten 
alligevel ikke have vceret fuldt saa „nys- 
gerrig".

Tiden fra 1800— 1820 var en streng 
Tid baade for Folk og Land. 1807 tog de 
rare Engelskmcend den danste Flaade, 1814 
skiltes Norge sra Danmark, Virkningerne 
af Napoleonskrigene bredte sig ud til alle 
Lande i Europa. De störe Pengetab brag- 
te Folket i den ftorste Nsd. Forst efter at
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Napoleon var bleven slaaet ved Waterloo 
1815, begyndte Fred, No og Orden atter 
at vende tilbage, og fra 1820 begyndte en 
ny Opgangstid.

Jeg vil noevne 3 Veteraner, som var 
hiemmehorende i Nodding, og som havde 
tjent ved det danske Elitekorps, der koem- 
pede paa fransk Side. Jens Andersen 
N a v n  hedder den ene. Han var Soldat 
i 20 Aar. En anden var Jorgen J a k o b -  
s e n, som var Soldat i 15 Aar, og den 
tredje var Niels K r o g ,  som kun havde 
tjent kort Tid i Slutningen af Krigen. 
Alle tre var hcedrede med Sankt Helena- 
Medaillen, som Napoleon havde stiftet an
der sit Fangenskab paa den fjerne O. De 
to af disse Medailler er i minSamling, 
hvortil Familierne har skoenket dem.

Disse gamle Veteraner blev alle hen- 
ved 90 Aar gamle. De dode i Halvfjerd- 
serne i forrige Aarhundrede, og jeg har 
kendt dem meget godt. De künde naturlig- 
vis fortoelle meget fra hine Tider. Den 
gamle Ravn dvoelede iscer gerne ved S la -  
get ved Bornhoved i 1813. Det var det 
haardeste, Han havde voeret med til. Den 
Gamle fortalte: Vi laa i Holsten (et dansk 
og et franst Hoerkorps) og stk Ordre til at 
gaa tilbage nordpaa for at komme i Sikker- 
hed i Rensborg. Napoleons Stjerne var
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Bornhoved blev vi omringede af de alli- 
erede rnssiste, preussiste og engelske Trop- 
per, der troengte os saa Haardt, at vor 
Overstkommanderende, Prinsen af Ponte- 
corvo, grced af Fortvivlelse, da Han ingen 
Redning saa for sine Tropper. D a meldte 
den lille tapre franste General Lallemand 
sig og bad om Overkommandoen. Han 
vilde saa paatage sig at fore Tropperne 
ind til Rensborg.

Prinsen indvilligede straks, den lille 
Lallemand holdt en begejstret Tale til S o l
d a t e n  Jeg vil gaa i Spidsen, sagde 
Han, og naar I  som brave Soldater vil 
folge ester, flal vi nok klare os. Og idet 
Han rakte Haanden i Vejret, raabte Han: 
Naar Gud er med os, hvo kan da vcere 
imod os. Soldaterne svarede, at de vilde 
sejre eller do. Vi vidste jo, sagde den Gam- 
le, at blev vi slagne, ventede der os et langt 
Fangenstab, men künde vi derimod naa 
Rensborg, var vore Lidelser endte. Den 
tapre Lallemand forte ogsaa dem, der ikke 
blev paa Valen, til Rensborg, som Han 
havde lovet, forfnlgt af de Allierede helt 
ind til Byens Porte.

Ravn er sikkert bleven henimod 100 
Aar. Han vidste det selv ikke bestemt, men 
Hans Militcerpapirer tyder derpaa.
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Men tilbage til Amtsprovsten og Proe
stegaarden. Om et Mageskifte med Proeste
gaardens Jorder hedder det, at i 1820 
blev med Bistoppernes og Amtshusets 
Samtykke ved Sandemoendene Niels 
I e n s e n  af Rodding og Anders H a n  - 
s e n  af Brostrupgaard foretaget et Mage
stifte saaledes, at Rastes Sondervang og 
Stenvang og Laue Kromands Stenvang 
og 3 Agre liggende overfor paa den nordre 
Side af Vejen blev tagne til Proestegaar
den, hvorimod denne afgav Nyvang, S o n 
dervang og Teglovnslykke. Provst Hox- 
brve var desuden Ejer af stere Ejendomme 
i Byen eller havde Penge staaende i dem. 
Hans Ejendomsforhold stal ikke have vceret 
saa let at ordne ved Hans Dod.

Amtsprovstens Familie-Begravelse ses 
endnu paa Kirkegaarden, men der er ingen 
Efterkommere af Sloegien her i Byen. 
Indstriften paa Marmorpladen overAmts- 
provstens Grav er forvitret og kan ikke 
niere loeses. Derimod loefes endnu meget 
tydeligt folgende moerkelige Jndstrift paa 
Hustruens Gravplade:

k'. 1769 v .  1814.
Wgtefcellen, Moderen, 

Mennestet,, 
det sjceldne og blide.

Elaudine Sabbine 
Hoxbroe



Sorgelig savnet af 
H. Hoxbroe.

Den 15. Prcest efter Reformationen 
var Johan H e m p e l ,  fodt i Faaborg 
den 12. September 1784. Den 25. Marts 
1829 blev Han kalbet til Sogneproest for 
Rodding og Skrave Menigheder. Han tog 
sin Afsked 1861 og dode i Haderslev den 
28. August 1875, men blev jordet paa 
Rodding Kirkegaard.

I  Tiden fra Hoxbroes Dod til Hem
pel blev indsat, sorvaltedes Embedet af 
Jens L y h n e ,  Kapellan pro Persona. Om 
Ham vides ikke noget noermere.

Pastor Hempel var i alt fit Liv og al 
stn Foerden en Mand af den gode gamle 
Slole, uden Bram og Brask i sin Optroe- 
den. Han havde et ualmindeligt stosrkt 
Helbred og gik Sommer og Vinter ganske 
ens klocdt. Han bar en langskodet fort 
Klcedes stcerkt udstaaret Frakke, hvidt Hals
bind og hoj fort Hat. Den var noget for- 
stellig fra Nutidens moderne Hatte, nem- 
lig noget langhaaret, saa naar det bloeste, 
künde den niK „reffe Borster" yg viste saa 
en rodlig Bund frem. Hempel var ingen 
stör eller begavet Proedikant. Han var jo 
et Barn af den saakaldte rationalistiske 
Tid. Jeg skal ikke anstille Betragtninger
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derover, men kun noevne, at Han foerdedes 
mcget blandt sine Sogneborn og var af- 
holdt af baade Hose og Lade. Som den 
joviale Mand Han var, deltog Han gerne i 
Datidens storre Gilder eller Forsamlinger, 
som Bryllupperne, Barselgilderne og Be- 
gravelserne ogsaa blev kalbte. Ved saa- 
danne Lejligheder var det en ufravigelig 
Skik, at Prcrst og Degn var indbudte, ikke 
for at holde Taler, thi det blev ikke brugt, 
men for med Byens Folk at drofte D a
gens Emner.

Det kan vel ikke ncrgtes, at Hempels 
Proedikerne var af noget tort Jndhold, 
men Folk forlangte ikke saa meget den 
Gang. Naar saa Proesten fik Messeskjor- 
ten paa og derover den hojrode Flsjels- 
Messehagel med det störe Guldkors paa 
Nyggen og med sin dybe Stemme messede 
fra Alteret, gjorde bette et hojtideligt og 
stemningsfuldt Jndtryk, der ligesom bo- 
dede noget paa, hvad Proedikenen ikke hav- 
de formaaet at give. Jndgangssalmen var 
altid: „ I  dit Tempel mode vi" og S lut- 
ningssalmen: „Tak, Fader, for dit Gud- 
domsord".

Han havde et godt Greb paa at tale 
med Skolebornene og Konfirmanderne. 
Han tog altid Undervisningen paa sin 
jnvne, lidt stcelmske Maade.
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Ved en Prove siger Proesten saaledes 
til en Dreng:

— Naa, Markus, kan du saa sige mig, 
hvorledes Jorden er?

—  Den er rund! lod Svaret.
— Er den rund som en Pandekage, 

ekler er den kuglerund?
— Den er kuglerund!
—  Ja, men ser du nu, vi veed jo, at 

der er störe Bjerge og Dale og Huse paa 
Jorden, hvordan kan den saa voere kugle- 
rnnd?

— Jo, for det har Skolemester Vind 
sagt!

Proesten lukker det ene Vje i og siger 
saa helt polist:

—  Ja, saa lader vi det staa derved.
I  Vinteren 1858 gik jeg til Konfirma- 

tionsundervisning hoS Pastor Hempel. 
Denne foregik een Gang om Ugen i en 
storre Stue, og vi var fra Rodding og 
Skrave Sogne, Drenge og Piger, henved 
30. Midt i Stuen stod Bordet, hvor Proe
sten havde Soede og rundt om längs Voeg- 
gene havde vi Plads paa almindelige Trce- 
bcenke. Vi sorgede altid for at komme i 
god Tid, thi det var hyggeligt i den störe 
Stue, hvor vi samledes, og paa Bordet 
laa et heit Udvalg af Boger. Tiden gik da 
ret fornojelig. Klokken lidt for 10 kom
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Jomfruen saa og bod os ind i Undervis- 
ningsstuen. Drengene gik foran, og P i-  
gerne kom bagefter. Doren stod aaben, og 
Proesten sad soedvanlig allerede i sin S tol 
ved Bordet. Drengene gik alle til hojre, 
de forste i Noekken hilfte „God Morgen, 
Hr. Pastor!" „God Morgen, Drenge!", 
svarede Proeften. Paa samme Maadehil- 
ste Pigerne, der gik til venstre, paa Proe
sten.

Vi leerte til hver Gang et Stykke uden- 
ad af Balles Loerebog og 2 til 3 Salmer, 
alt efter som de Var lange til. Ester at 
dette var sagt frem, havde vi Bibelhistorie. 
Ni havde altid loert det hjemme, som i 
Timen skulde gennemgaas mundtlig.

Katekisationen og Forklaringen var 
vel ikke af dyb aandelig Natur, men der 
var 3 Ting, den gamle Proest idelig ind- 
prentede os. Vi skulde voere lydige mod 
Foroeldrene og agte dem og paa den 
Maade blive brave og dygtige Mennester, 
og naar I  Born nied Tiden selv vil soette 
Bo, da vil det ogsaa gaa Eder vel, naar 
I  opfylder dette.

Det andet var, at vi skulde Vogte os 
for Pyntesyge og al S lags Stadseri. Hvad 
nvtter det, sagde Proesten, naar en Mand 
kommer til mig i fine Kloeder, men selv ikke 
duer. Nej, det er Manden selv, man skal
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se paa. Poene og gode Kloeder, det maa 
I  have, og de er nodvendige, naar I  sarn- 
les med Venner til Fest, eller naar I  
gaar til Herrens Bord, men Pynt og Fjas 
maa I  vogte Eder for. — Den gamle 
Prcest künde sige bette med Rette, da Han, 
som alt ncevnt, var en tarvelig og joevn 
Mand i alt.

Det tredje, Han iscer omtalte, var Krig, 
som Han hadede og afskyede. Han sagde: 
Jeg har som ung Student i 1807 staae't 
paa Kobenhavns Volde og set, hvorledes 
Engelskmoendene med gloende Kugler flod 
den ulykkelige By i Brand, og hvorledes 
Modrene i den storste Roedsel lob paa Ga
den med deres smaa Born og ikke vidste, 
hvor de flulde skjule sig. Jeg har oplevet, 
hvorledes Engelflmoendene rovede hele den 
danske Flaade. Jndtil den mindste Baad 
tog de det alt med. Det var Haardt at se, 
derfor, Born, skal I  afsky Krigen. Men 
Han lod ogsaa forstaa, at sit Foedreland 
skulde man elfte, og naar det vor i Nod 
og kalbte paa sine Sonner, da flulde bisse 
göre deres Pligt.

Undervisningen varede fra 11/2 til 
hojst 2 Timer. S aa  heb det: J a  Born, 
saa er I  fri for i Dag. Bon og Sang  
havde vi intet af, ligesom vi Heller ikke 
havde nogen Bog med. Hele Undervis-
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ningen foregik paa Grundlag af det uden- 
udloerte.

Ester den Tids Orden og gammel dansk 
Brug blev vi konfirmerede Palmesondag. 
Der blev ingen Prcediken holdt den Dag. 
Ester at den soedvanlige Kirkebon med 
Fadervor var bedt, og en Salme var san
gen, traadte Konfirmanderne ud paa Gul- 
vet og tog Plads, som Proesten sorud havde 
ordnet det efter deres „Kundstaber". Den 
Dreng, der havde de bedste Kundskaber, 
stod oberst, og med Pigerne forholdt det 
sig paa samme Maade. Men denne Kund- 
skabsinddeling var nu ikke saa let en Sag; 
det hcendte oste, at de, der stod nederst, sva- 
rede bedre end de, der stod overst.

Efter at Proesten havde holdt en Tale 
til Konfirmanderne fra Gulvet, begyndte 
Overhoringen.

Balles Lcerebog med dens 8 Kapitler 
blev nu til S lu t grundigt gennemgaaet, 
idet Proesten ved den oberste Dreng be
gyndte at rette et Sporgsmaal ud fra 
noevnte Bog. Saaledes gik Han Noekken 
igennem, og derefter kom Pigerne paa 
Dur. Ikke een Konfirmand blev sprungen 
over. De, der künde deres Ting, opholdt 
Han sig ikke lcenge ved, men sagde sit soed
vanlige: „Tak stal du ha'". De mindre 
godt Begavede opholdt Han sig noget loen-
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gere ved. Naar Han var foerdig med en,. 
kneb Han det hsjre Dje i og sagde: „Du 
künde nok have passet lidt bedre paa," eller 
ogsaa: „Naa, det gik jo an." En af disse 
Karakterer fik enhverDreng eller Pige, men 
altid i godmodig Form.

D a Overhoringen var til Ende, holdt 
Han atter en kort Tale og lagde os paa 
Sinde, at nu vilde Han atter komme til 
hver enkelt af os og opfordre os til at be- 
krcefte vor Daabspagt.

S aa  begyndte Han atter ved den sverste 
Dreng, lagde den venstre Haand paa Hans 
Hoved, og efter at have noevnt Hans fulde 
Navn spurgte Han: „Forsager du Djoeve- 
len og alle Hans Gerninger" og saa videre. 
Derefter blev saa hele Trosbekendelsen 
fremsagt og besvaret, og Prcesten spurgte 
atter: „Er det dit faste Forscet at blive i 
din Daabspagt til dit Liv Ende." Kon
firmanden svarede „Ja", og Proesten sagde, 
medens Han holdt Konfirmandens hojre 
Haand i sin: „Saa give du herpaa Gud 
dit Hjerte og mig din Haand".

Derefter fulgte Slutningstalen, hvori 
Prcesten mindede os om det alvorlige Los
te, vi nu havde aflagt, opfordrende os til 
at cere og agte de Gamle og blive dygtige 
Folk, hver i sin Stilling. Gudstjenesten 
sluttede som soedvanlig.
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Jeg var den Ängste i Flokken, knn 11 
Dage over mit fjortende Aar, men jeg Var 
ogsaa kommen til Skole, da jeg var 4 Aar.

Et gammelt Mundheld siger: Naar det 
regner paa Prcesten, saa drypper det paa 
Degnen. Det er sagt med Henblik paa Of- 
ringen i Kirken ved Bryllupper og Barne- 
daab og ved andre Lejligheder, som nu de 
fleste Steder ikke bruges.

Vor Skolemester, Loerer var i Datiden 
et lidet kendt Udtryk, hed Anders V i n d .  
Som  Skik og Brug var den Gang, havde 
Han tun faaet en tarvelig Uddannelse, 
nemlig ved Prcesten i Fol. Jovrigt sad Han 
ikke inde med Kundskaber as nogen Art. 
Trods dette loerte vi, som vilde og kün
de, rigtig godt, da Han ypperligt forstod at 
„soette os til", det vil sige til Selvarbejde. 
Han havde Regne- og Skriveboger, hvor- 
med Han sammenlignede vort Arbejde. Vi 
Drenge vilde ved Lejlighed nok kigge lidt 
i Regnebogen for at komme nemt til Fa- 
cit, men det var ret farligt, naar Han 
opdagede det.

Dagsordenen var forst udenads Oplces- 
ning af Balle (Lcesebog) og Bibelhistorien. 
S a a  fulgte en Times Loesning af forskellige 
Boger, og vi lceste hojt, alle paa een Gang, 
saa der var et Spektakel voerre end af en 
.Flok Gces. Formiddagen sluttede med
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Tavleregning efter Regnebogen, Eftermid- 
dagen begyndte med een Times Skriv- 
ning. Vi storre Drenge skrev af efter 
Boger eller nogle gamle Dokumenter, alt 
efter eget Balg, eller vi ovede os i at soette 
et Brev op. De mindre Born skrev efter 
Tabeller. Vi havde saa Lcesning og til 
Slnt Regning. Det hoendte dog ogsaa, at 
Skolemesteren Iceste noget for os i S lut- 
ningstimen, eller at vi havde Hovedreg- 
ning. Vi var altid meget glade derfor. 
Det var dog altid lidt Afveksling fra den 
ensformige Loereplan. Naar Undervisnin- 
gen sluttede, hvad enten det var til Mid- 
dag eller om Eftermiddagen, lod det hver 
evige Gang fra den gamle Skolemester: 
„Saa kan I  loeg Jer Ting ned, Born!" 
Dette at loegge Tingene ned, blev et Mund
held i Byen blandt baade Unge og Gamle 
og brugtes ved mangfoldige Lejligheder 
baade som Skoemt og Alvor.

Bornene var pligtige til at mode hver 
Sognedag til Undervisning, kun Lordag, 
Eftermiddag var fri. Om Sommeren var 
der dog ikke ret mange til Skole, de fleste 
var ude at tjene eller hjemme paa deres 
Faders Gaard, og saa snart Höften be
gyndte, holdtes der Ferie, og det blev en 
god lang en. Skolemesteren havde en 
ekstra Bestilling i Kostens Tid.
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Han skulde udtage Tiende af Körnet til 
Proesten, og naar nogen bilde köre Korn 
ind, maatte de forst habe Skolemesteren 
med for at udtage Tienden, som straks 
skulde kores til Proesten.

Naar vi saa efter at habe voeret borte i 
6 Maaneder atter samledes i den gamle, 
hyggelige Skolestue med den störe Jern- 
kakkelovn midt paa Gulvet, dar det dog 
dejligt. Nu skulde vi rigtig nok til at loere 
noget igen, og hvad havde vi saa ikke at for- 
toelle hverandre, baade de, der var blevne 
hjemme i Byen, og de, der havde tjent i 
andre Sogne. En Kammerat fortalte, at 
Han var indbudt til at fejre Julen paa 
Gaarden, hvor Han havde tjent, og I  kan 
stole paa, der vanker noget, sagde Han; 
sidste Juleaften fik de 7 Retter Mad, og 
saa sang de 7 Salmer, og Han var vis paa, 
at det ikke blev ringere dette Aar. Ligesaa 
dejlig Skolestuen var om Efteraaret, lige
saa kvalm blev den, naar det gik mod For- 
aaret. S aa  loengtes vi ud igen, og enhver 
vidste jo alt, hvor Han eller hun skulde be- 
gynde til 1. Maj.

Vort Skolemateriale var ikke meget 
omfattende. For ethvert Barn, der kom i 
Skole, gjaldt det om saa hurtigt som mu- 
ligt at naa frem til at komme i „oe For- 
klaring". Det vil sige til at saa begyndt
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med Balles Lcerebog, som i Folkemunde 
aldrig blev kalbt anbei end „oe Forklaa- 
ring". Den Dag, et Barn kom hjem med 
den Meddelelse, at bet fkulde begynde der- 
med, var der Fest i Huset. Men dermed 
var saa ogsaa baade Alfa og Omega (Be- 
gyndelsen og Enden) naaede, for nn künde 
det faa Lov til at ramse op af den Dag 
efter Dag, til Skoletiden var forbi. S aa  
ofte vi kom til Enden af de 8 Kapitler, heb 
det: „Saa kan I  repeter, Born!" Det var 
ikke tilladt at lade denne Bog ligge i 
Skolen, vi fkulde stadig have den med 
hjem for at leere den Lektie, som vi tilsidst 
godt künde paa Fingrene. Foruden denne 
vigtige Bog havde vi kun en Bibelhistorie, 
en Tavle, en Skrivebog og et Blcekskrin.

Det knnde jo egentlig nu veere nok om 
bisse Ting, men jeg maa dog forklare lidt 
om Skrivebogen og Bleekskrinet. De kom 
fra det bekendte Billedforlag i Neuruppin. 
Omslaget til Skrivebogen var altid baade 
paa den forreste og bageste Side forsynet 
med et Billede, og derunder stod saa i Re
gelen et Vers. Jeg husker saaledes et B il
lede, der forestiller en Moder, der gaar i 
Stuen med fit Barn paa Armen, og neden- 
under stod folgende Vers:

„Den Mutter paa Gulfet gor
mit sin Dring ock sig formier:
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Han set so sunt un gutt
unt blifer nok en stör Rekrut."

Paa et andet Billede ser man en, der 
plojer, om det er Hefte eller Kameler, Han 
har forspoendt, kan vanskelig siges. Under 
bette Billede staar:

„Den Buer Han Plüger sin Acker, 
un Winter saa meget Wacker."

Det var jo det, man kalbte Danft i Neu
ruppin.

Bloekftrinet var en lille Trcrkasse, for- 
synet med paatrykte Vandblomster. I  
Skrinet stod Blcekhus og et Sandhus, og 
desuden var der Plads til et Staalpenne- 
ftaft. Trcekpapir var paa den Tid ganske 
ukendt, saa baade Proest og Dommer be- 
nyttede Sand til at torre Skriften. I  For- 
stuen til Skolen var der en stör Kasse med 
fint tort Sand til denne Brug.

Den sidste Dag, vi modte hos Proesten 
for at blive „sat" og ofre en Pengegave- 
for Undervisningen, gik vi saa derfra hen 
til Skolemesteren for at tage Affted med 
Ham og ligeledes ofre en Pengegave til 
Ham. Han gik udenfor Skolen og ventede 
paa os. Han künde ikke vente, til vi kom 
ind i Skolen, men spurgte straks: „Naa 
Born, hvordan gik det i Dag?" —  «Io", 
svarede vi, „det var endda gaaet helt godt."
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V i kom saa ind i Skolen og satte os paa 
vor vante Plads og Skolemester paa sit 
lille Kateder. Aldrig har jeg Hort Ham 
tale saa smukt som hin Dag. T il S lu t  
sagde Han: „Ja Born, nu forlader I  Sko
len, og jeg har ikke noget mere at sige oder 
Eder, men mine Tanker og bedste Vnsker 
skal folge Eder, og naar vi herefter modes, 
da vil jeg vcere glad, om vi altid künde 
modes med Agtelse og Venlighed for hver- 
andre."

Vi Var ved bisse Ord blevne bevoegede. 
Inden vi tog Afsked, fik vi Kaffe, og Leere
ren og Hans Hustru talte med os. Med et 
„Gud vcere med Eder" tog de endelig Af
sked med os. Den skonneste Mindeblomst, 
jeg har bevaret fra min tidlige Ungdom, 
er den Vinter, jeg gik til Konfirmations- 
undervisningen.

Gamle Pastor Svejftrup.

Nu er jeg naaet frem til at skulle om- 
tale den 16. Proest efter Reformationen. 
Det Var Hans Kristian Janus Nicolai Bal- 
tasar Krarup S v e j f t r u p ,  fodt i Malt- 
bcek Prcestegaard den 20 . Januar 1815. 
Han blev kalbet til Prcest for Rodding og 
Skrave Sogn« i 1861 af Kong Frederik 
den Syvende og indsat i Embedet 15. Sep
tember samme Aar. Den 20 . April 1867
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blev Han afsat, sordi Han ikke vilde afloegge 
den forlangte Ed til den preussiske Konge.

Med Svejstrup kom ikke blot en ny Proest 
til Rodding, men der kom ogsaa et nyt 
Rore, og loenge varede det ikke, for Kamp- 
gnyet lod ud over Egnen. Der var jo 
Folk, som straks var parate til at haane 
det Gamle og antage det Ny. Andre tog 
det med nogen mere Ro. Talen lod: Vi 
forstaar ikke saadan ligestraks den ny 
Proest, men det er maaske godt nok, hvad 
Han siger. Loenge varede det Heller ikke, 
for Svejstrup havde vundet almindelig 
Pndest i Sognet. I  den gamle Kirke sam- 
ledes Sondag efter Sondag en toet Skare, 
som lyttede til Ordet og Sangen, der lige- 
som blev baaren paa Vinger, saa let og 
dejligt lod det.

Svejstrup havde en udmoerket Sang
stemme og kendte Melodien til enhver 
Salme. Under Sangen gik Han op og ned 
ad Kirkegulvet med Salmebogen i Haan- 
den og sang. Skolemesteren var egentlig 
ogsaa Degn; men Han var halt og ejede ikke 
Spor af Sangstemme og havde derfor over- 
draget dette Hverv til sin Stifson, der var 
Loerer i Brcendstrup, som horte med til 
Rodding Sogn.

I  61/2 Aar var Svejstrup Proest i Rod
ding, saa maatte Han vige for Forholdenes
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Magt. Fra dansk Side blev der arbejdet 
ret stoerkt for at bevcege Ham til at blive hos 
sin Menighed. Men Svejstrup klarlagde 
for sine Venner, at det var en Umnlighed 
for Ham at dele sig, og at Han dog tilsidst 
bilde blive nodsaget til at gaa. Hvem der 
kender Forholdenes Udvikling under preus- 
sisk Regiments, vil den Dag i Dag sige, at 
Svejstrup gjorde ret. Han havde fulgt sin 
Samvittigheds Rost og künde fremdeles 
fortscette et velsignelsesrigt Arbejde.

Fra Proestegaarden flyttede Svejstrup 
over til Hojskolegaarden. Her boede Han 
med sin Familie i omtrent 3 Aar. I  Hoj- 
skolens störe Gymnastiksal holdt Han Guds- 
tjeneste hver Sondag, og den störe S a l, som 
Han selv havde voeret virksom for at saa 
opfert, blev nu i Stedet for Gymnastiksal 
til Kirkesal. Sondag efter Sondag fyldtes 
den af Moend og Kvinder, som kom for at 
lytte til Svejstrups Forkyndelse. D a i 
1870 Prcestekaldet i Vejen blev ledigt, op- 
fordredes Svejstrup til at söge dette Em- 
bede, og Han fulgte Kalbet og drog ind i 
Vejen Prcestegaard. Her blev Han til sin 
Dod, som indtraf den 31. Ju li 1893. Over 
500 Personer fulgte Ham til Graven. Af 
de mange Mindetaler, der blev holdte, var 
Forstander Schröders fra Askov den smuk- 
keste og mest rammende, idet Han gik ud fra



Ordet: „Den Mand, som her hviler, Han 
var ikke gerrig."

Mange var de, som Svejstrup havde 
hjulpet baade i Aandens og Haandens Ver
den. Han var altid den praktiske Mand, lige 
meget hvad det gjaldt.

I  Rodding Proestegaard var man i den 
Tid altid sikker paa at faa en venlig Mod- 
tagelse, enten man traf Proesten eller Hans 
Hustru, og Trost og Hjoelp var der at 
hente. Med Ham gik en stör Herrens Tje- 
ner og Kristi Stridsmand dort.

Svejstrup blev altsaa den sidste af de 
af de danske Myndigheder indsatte Priester, 
ligesom Han var den sidste, der bar Pibe- 
krave og paa Aarets tre storste Hojtids- 
dage bar Messeskjorte og Messehagel.

Hermed flal jeg slutte min Skildring af 
Proesterne fra Reformationen. De efter
folgende 5 Proester tilhorer den nyere Tid 
og skal ikke medtages her.

Forskelligt.

Jeg skal her noevne et Par Smaating, 
som er af Interesse.

I  en Skrivelse af 27. Februar 1784 
fra det danske Kancelli til Ribe Biskop for- 
ordnes, at Pigeborn paa Konfirmations- 
dagen ikke maa voere pyntede med frem- 
trcedende Farver og Baand, for at saa- 
daut ikke skal forstyrre deres Andagt, og
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sättige Forceldre ikke derved udscettes for 
storre Udgifter.

I  en anden Skrivelse fra Kancelliet 
til Ribe Biskop tillades, at de reformerte 
Nybyggere paa Rondbol Hede maa lade 
deres Dode begrave paa samme Maade 
som de lutherske.

» » *

Ncevnes kan en Begcering om at faa 
Tilladelse til at afholde Danseforlystelse i 
Rodding. Den lod: Herredsfogderiet for 
Fros- og Kalvslund Herreder bedes nn- 
derdanigst om Tilladelse til at afholde 
Dyns for Rodding Bys Ungdom den 1 . 
Januar 1849 efter endt Gudstjeneste.

Rodding, den 30. December 1848.
Underdanigst

Mads Hansen.
Paa samme Brev forneden skrev P a

stor Hempel med sin bekendte kräftige 
Haandskrift: Da der har voeret Leg flere 
Gange og for kort Tid siden, kan disse 
idelige Dansegilder ikke anbefales af mig.

Roddina Proesteaaard, den 31. De
cember 1848.

I .  Hempel.
Der blev ingen Dans den Gang.
De Ord „efter endt Gudstjeneste" i 

Ansogningen om Tilladelsen til Dansefor- 
lystelsen var begrundede i, at disse Danse-
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forlystelser helft ftulde vcrre sluttede ved 
Midnat og derfor begyndte ved 2— 3 T i
den om Eftermiddagen. Man kan endnu 
loese denne Bemcerkning i Bekendtgorelser 
om Dans for nogle Aar tilbage.

Ungdommen.

Der var i disse Tiber ikke saa wegen 
Adspredelse og Fornojelse for Ungdom
men som nu til Dags. Det eneste, de saa 
at sige havde, var deres „Legs", og ved 
disse Lejligheder gik det meget tarveligt 
til. Der opvartedes kun med Kaffe og 
Kavringer (Tvebakker). Desuden drak 
nogle af Karlene Kaffepunch, og naar det 
gik meget hojt, künde det ske, at Pigerne 
fik et Glas Mjod. Ellers morede de Unge 
sig udelukkende med Dansene, og til Af- 
veksling blev der sunget en af de gamle 
Vifer.

Udgiften ved et „Legs" var for en 
Ungkarl hofft 8— 10  gamle Skilling, i 
vore Dage 50— 60 Penning.

Foruden disse fcedvanlige „Legs" blev 
der hver Vinter afholdt 2  „Standnelegs". 
Udtrykket kan ikke ncermere forklares. De 
unge Karle indbod Pigerne til Mode paa 
det dertil valgte Sted, i Krren eller i en 
Bondegaard, hvor der var en stor„Stov". 
Det blev soedvanlig afholdt en Sondag
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Asten og tog sill Begyndelse ved 6-Tiden. 
Naar alle var modte, blev der i Fcelles- 
flab drukket Kaffe, hvortil der ekstra var 
bagt Kager. Karlene fik, hvem der onske- 
de det, en lille Punch.. Naar man saa hav- 
de samtält og gsort fi'g til Gode med Sa- 
gerne, begyndte Dansen. Henimod Mid- 
nat samledes man atter om Bordene. Her 
stod opstablet Smorrebrod med det dejlig- 
ste Paalceg, Rullepolse, faltet og roget 
Lammekod, Ost o. s. v. Hertil blev druk- 
len Kaffe og Te. Naar man var fcerdig 
med Mellemmaden, blev der af de bedste 
Saugers foredraget af de gamle Sange, 
og Dansen begyndte atter.

Siden holdt Pigerne „Standnelegs" 
og indbod Ungkarlene, og det blev ikke det 
ringeste. Tvoertimod, Pigerne havde ilke 
„Evne" til at betale noget, men „vor Mor" 
forgede for Kaffe, Flode, Smaakager, men 
fremfor alt den lcekre Mellemmad. Den 
ene vilde ikke staa tilbage for den anden, 
ogsaa künde det ske, at „vor Far" gav en 
lille Skilling til Hjoelp til Spillemanden. 
Jo, naar Pigerne gjorde Gilde, saa var der 
Gilde.

Det var ikke alene Tjenestefolkene, der 
deltog i disse Gilder, men ogsaa mange 
Unge af Gaardmandsstanden og unge ÄEg- 
tefolk.
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„SE Skydhotte".

En hjemlig Fest, som i de Tider blsv 
afholdt hver Sommer her i Byen, var det 
störe „Skydhotte" (Skydegilde). Den Dag  
var der Fest over hele Byen. Det blev af
holdt i Tiden mellem Hosletten og Kornho- 
sten paa en Sondag efter endt Gudstjeneste. 
Men det gik slet ikke saa noje til den Dag. 
Nu en lille Beskrivelse derom:

Gildet blev hvert Aar afholdt i den ost- 
ligste af „ce gammel Gaard", og Skydnin- 
gen foregik i Tosten ved Gaarden. Den 
skraaner stcerkt op imod Syd, saa det künde 
nok „gaa an" her. Politiforordningerne 
var Heller ikke saa mange den Gang. Der 
blev skudt med Kugler efter en Skive. Hver 
Gang en Skytte ramte i „ce Plet" (Cen
trum), blcrstes Fanfare i Klarinet og Tram
pet, saa det skingrede ud over hele Byen 
og forkyndte for dem, der sad hjemme, at 
nu var „Pleiten" ramt. Desuden blev der 
skudt med Hagel efter en Roev. Denne var 
lavet af Troe, havde en dejlig lang Hake 
og var malet ildrod. Paa Midien af D y- 
ret var der anbragt en bred Jernring, som 
blev overklcedt med et Stykke hvidt Papir 
med en Aabning i, som dannede et Cen
trum paa Ringen, hvor der skulde troeffes. 
Mikkel var anbragt paa et Broet. Der- 
under var anbragt 4 Hjul, og paa disse lob



Han nedad en skraa.^lnbragt Bane, forbr 
en Aabning, og naar Han passerede den, 
sk-ulde der fyres. Men Mikkel brugte saa 
uendeligmange Kunster. Naar nu Skyt- 
ten var parat til at skyde, raabtes derr 
„Saa, la' no oe Rcrv kam!" Bag god Doek- 
ning sad en Mand og dirigerede Mikkel, 
som Han lod stikke Snuden frem, men moer- 
kede Mikkel Uro, trak Han sig tilbage eilen 
rutschede sorbi i en grulig Fart. Eller og- 
saa künde det sie, at Mikkel trak sig tilbage, 
idet Skuddet faldt, og derefter ganske ro- 
lig luntede sorbi, medens Folk raabter 
Skyd, skyd! og Skytten intet havde i Bos--̂  
sen. Dette var altsammen saa „grov hov- 
res". Prcemierne var lütter oegte Solv- 
genstande, lavede af Byens Urmager og 
Guldsmed.

I  den gamle Gaard var der saa om Af- 
tenen Dans og Gilde, hvor Unge og Gamle 
var ligeligt delte som Deltagere. Man  
morede sig for de flestes Vedkommende til 
den lyse Morgen. Mangen een sejlede da 
af Sted med en lille „Pisk", men ellers gik 
alt fornojeligt og fredeligt af.

En Folkefest var disse Skydegilder; sein 
Byens Honoratiores modte om Eftermid- 
dagen og fornojede sig over at se paa Skyd- 
ningen, og mange Folk fra Omegnen ind^ 
fandt sig, naar det spurgtes, at nu fluide
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,„cr Skydhstte" afholdes i „ce gammel 
Gaard" ved gamle Diads Hansen og Hans 
Ävne „gamle Ellen". Der samledes oste 
Byens Unge og Gamle og holdt et lille 
Gilde med en Svingom, og det kostede ikke 
meget.

De her skildrede Ting foregik endnu i 
Halvtredserne, men fra 1860 begyndte de 
at tabe sig og horte saa snart helt op.

Bilde man give en Skildring af den 
lidligere Tids hele Levevis, Folks Nojsom- 
hed, deres strenge Arbejde, som maatte ud- 
sores fra Morgen tidlig til Asten sildig, og 
sammenligne dette med Nutidens Forhold, 
vilde den nuvcerende unge Sloegt sikkert 
staa aldeles uforstaaende overfor Frem- 
stillingen. Saa stör har Udviklingen vceret.

Roddinggaard og den gamle Bandmolle.
Disse to Ejendomme ligger en Kilo 

meter sydvest for Nodding i en lille Dal- 
scenkning ved den gamle Lande- og Kirke- 
vej, som kommer fra Gram oder Brceud- 
strup og udniunder ved Rodding-Hygum- 
Ribe Landevejen. Sagnet sortcrller, at her 
paa dette Sted, paa den nordre Side af 
Vejen og henimod Vst, har Nodding- 
gaard i oeldre Tid ligget. Det er nok 
Icenge siden, meit jeg har lagt Mcerke til to 
Ting, soin tyder paa, at det nok har vceret 
Tilfceldet. For det forste er der en gam-
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niel Brond paa Siedet og for det anbei 
et omtrent 200 Meter langt, meget gam
melt Jorddige med flere AEble- og Blom- 
metrceer, Stikkelsbcer- og Ribsbuske. Jeg 
tcenker mig, at bette har darret det nord- 
lige Havedige; det gaar helt snorlige i 
Vst og Best.

Fortoellingen om, at Gaarden skal have 
ligget der, har jeg alt Hort i mine Drenge- 
aar af de oeldste Folk i Byen. Der dar 
den Gang en Trcekarm om Bronden, som 
nu er jcevnet. Derimod staar Diget med 
Frugttroeerne endnu; jeg gaar endnu 
stundom hen og betragter det gamle 
Minde.

Den lille Vandmolle er meget gammel. 
Det ser man paa dens gamle Troehjul og 
hele Jndretningen og navnlig paa Undcr- 
mollen, der er opfert af störe, raa util- 
huggede Kämpften. Molledammen er Inn- 
stigt anlagt og opdcemniet ved en ftorJord- 
vold. Mollen ligger lavere end kenne. 
Bandet ledes gennem en „Kumme", en 
Troekanal, ind oder det störe Vandhjnl. 
Dette drives altsaa af nedfaldende Band 
og kan saaledes nojes med en mindre kräf
tig Strom. Ved Molledammen er en 
„Fristet" eller „Nodstot" for i givet T il- 
foelde at kunne lade Bandet forsvinde



udenom Mollen. Jo, de Gamle fvrftod 
deres Säger helt godt.

Fra Brem Mose udgaar et lille Vand- 
lob, kalbet „„oe Molrend". Gennem det 
faar Molledammen sin Vandforfyning. 
Den lille Birk er saa uanselig og skjult af 
Brinker og Busker, at de, som passerer den 
2  Kilometer syd for Rodding, noeppe ser 
den. Men uophorlig risler det klare Band 
i den; intet Mennefke har oplevet, at den 
har voeret tor. Som  Dreng har jeg med 
mine Kammerater moret mig med at fange 
Orreder. Nu mcerker jeg ikke til, at denne 
Sport drives her.

Aflobet fra Mollen kaldes Rasselboek 
og en Bro oder Rodding-Hygum Vejen 
Rasselbro. Navnet stammer vistnok fra, 
at Boekken lober meget hnrtig og buldrende 
af Sted. Jovrigt er det ikke saa helt rart 
at passere Stedet ved Nattetid, da det 
„spoger". Der fortoelles, at der lober et 
S vin  omkring uden Hoved, og at der er 
noget galt, har flere faaet at fole. Et 
Par gamle Bonder kom engang körende en 
sen Nattetime vest fra efter Rodding. Da  
de var komne i Noerheden af Broen, siger 
de til Hinanden, at nu var det nok bedst 
at passe paa, da det jo ikke var saa helt 
rigtigt der. Og hvordan det saa end gik, 
Koretojet laa pludseligt i Groften, og de
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to Mcend trillede af Vognen. Nogen S la -  
de skete ikke. Da den ene udtalte, at Han 
ikke künde forstaa, hvordan det var gaaet 
til, svarede den anden: S aa  du da ikke 
det Svin, der lob forbi uden Hoved. Og 
nu vilde den Forste nok tro det.

En Mand, som gerne pralede med, at 
Han ikke var bange for noget, stk ogsaa en 
Oplevelse med Spogelset. Da Han en Af- 
tenstund kommer og vil over ncevnte Bro, 
Hörer Han noget grynte og en Näsle» i 
Buskene. Et Ojeblik stod Han stiv af Skroek 
for derefter saa hurtig, Benene künde stytte 
sig, at forsvinde ind efter Byen. Den Hi
storie vilde Han ikke gerne höre Tale om.

Nu sial det ikke voere saa sleint med 
Spogeriet, men somme Folk er dog endnu 
forsigtige, naar de ved Aftentide passerer 
Broen.

Roddinggaards Flytning er i sin Tid 
sikkert foretagen, efter at Mollen er bleven 
anlagt. Det har da vceret praktifl at stytte 
den hen i den lille Dal, hvor den stk langt 
fmukkere Beliggenhed. Naar det er sket, 
kan vel ikke fastslaas, men jeg tvivler ikke 
om, at det er mindst 200 Aar siden.

Gaarden har i tidligere Tid va'ret ade
lig. Mcerkeligt nok er der i Folkemunde 
intet bevaret, om dens henfarne Beboere. 
Det eneste, der er fortalt, er, at Jorderue
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til den Bondegaard, som ligger vest for 
Rodding Kirke, er tagne fra Rodding- 
gaard og stoenkede i Faddergave.

I  Tiden fra J u l til Fastelavn var det 
altid noget uroligt her. Om Natten künde 
man höre Jagthunde halse og Joegerne ri- 
de, og enkelte vilde endogsaa have set, ar 
Gnister stod bag ud fra Hestehovene. Nu 
Hörer man imidlertid ikke noget derom. 
Herremanden med sine Jcegere og Hunde 
maa vel have faaet Ro.

I  Kirken var der indtil for nogle Aar 
siden paa venstre Side og lige over for 
Prvedikesrolen et lille Jndelukke, fom kald- 
tes Roddinggaards „Stol". Det heb sig, 
at den ikke künde tages dort, hvad der dvg 
nu alligevel er sket. Disse to Ting er de 
eneste, jeg har Hort, som minder om, at der 
har boet enAdelsmand paaRoddinggaard. 
At Gaarden siden er bleven til en kongelig 
Forpagtergaard, tyder paa, at det har vce- 
ret en forarmet, uddoende Adelssloegt, der 
har voeret bosat der. Fra kongelig For
pagtergaard blev den saa Privatefendom, 
sandsynligvis ped forrige Aarhundredes 
Begyndelse eller lidt for. I  den ostre En
de af „oe Sals" (Stuehuset) fad i Gavlen 
ud imod den gamle Vej en lille hvid Mar- 
mortavle, hvori var indskrevet: „P. H. 
Schmidt, Roddinggaard, 1814." Denne
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Tavle mnatte forsvinde, da Gaarden blev- 
preussisk Domoene. Maaske er det dog den 
samme, der blot er bleven omvendt, og 
har faaet Jndskriften: „Königliche preu
ßische Domäne 1899".

Kapergasten.
Ved Begyndelsen af forrige Aarhun

drede var forncevnte P . H. S c h m i d t  
Ejer af Roddinggaard. Han var en Bon- 
deson fra Rodding og havde faaet 200 
Daler Kurant i Arvepart, nied hvilken 
Sum  Han drog ud i Verden for at prove 
Lylken.

Han blev efter adskillige Aars Forlob 
Forer for et danfk Kaperstib under Krigen 
med England.

Schmidt drev imidlertid dobbelt Spil.
Den ene Dag rovede Han fra Engelsk- 

mcendene, og den nceste bragde Han Fjen- 
den Levnedsmidler, fom var meget vanske- 
lige at faa for de Engelskmcend, der kap- 
rede i danske Farvande. Derved tjente Han 
mange Penge; men Han var ogsaa lige ved 
at ende i Galgen. Han slap dog hjem 
til Nodding med fit Bytte og lobte Nod- 
dinggaard.

Da Schmidt blev Ejer af Gaarden, 
var Bygningerne smaa og meget forfald- 
ne, ligesom Marken var udpint af 
Forpagterne. Men Han var med sine
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rnange Prisepenge i Stand til at soette 
det hele i Stand. Gaarden ombyggedes, 
og sin og storstilet blev den. Jorderne 
kvm i god Drift, og nord for Gaarden, 
längs Rasselboek, lavede Han en stör 
og fandet Mark om til en frugtbar Eng, 
hvor der avledes Ho i Snese af Lces. 
Aaret 1814 var Byggearbejdet til Ende, 
og den forhen omtalte Marmorplade blev 
indsat. Lidt oft for Nodding ved Vejen 
ud til Gammeleng ligger et gammelt langt 
Hus. Det er det gamle Salshus fra 
Noddinggaard, der er blevet flyttet derud. 
Af dette kan man danne sig et Begreb om 
de gamle Bygninger for 1814.

For 40 Aar siden dode her i Rodding 
en gammel Murer, som altid regnede det 
for en stör Wre at have voeret med til at 
bygge den störe Lade ved Noddinggaard. 
Om gamle Schmidt künde Han fortcelle 
meget, men jeg har aldrig Hort, at Han 
stal have voeret ondsindet i nogen Retning. 
Men trods dette var Han ikke afholdt, for, 
fagdes der, Han künde mere end sit Fader - 
vor, og det var jo bekendt nok, hvordan 
Han havde tjent sine Penge. Naar Hestene 
om Aftenen skulde rides ud paa Grces, 
k̂unde Schmidt ofte selv voere til Stede i 

Gaarden og opfordre de unge Karle til at 
ride langsomt. Men naar de var et ltLe
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Stykke borte fra Gaarden, gik det alligevel 
i rask Tempo. Og naar de saa kom til 
Ledet og stulde ride ind paa Marken, künde 
det nok ske, at Schmidt stod der og hilste 
Godaften. Hvem der havde voeret med til 
det een Gang, provede det ikke öftere.

Engang, fortalte Han, at Han stulde 
göre en Rejse til Norge. Det er en lang 
Tur, blev der svaret. Aa, det er knn et 
Kattespring, svarede Schmidt. Han Var 
kun borte en DagsTid, og Folk spekulerede 
over saadanne moerkelige Ting. Naturlig- 
vis har Tiden bidraget til at stabe Sagn  
am den forunderlige Personlighed.

S ine mange Penge havde Han i et Ska- 
tol. Der stod de Stabe! ved Stabel, ord- 
nede efter deres Storrelse. Dette var al- 
mindeligt bekendt, men bryde ind og stjoele 
dem, nej, det gjorde ingen, thi de var sikre 
paa at maatte blive staaende ved Skatollet, 
tilSchmidt koni og sagde: „Saa, nu kan du 
gaa!" En af Gaardens Karle kom engang 
forst hjem til Gaarden efter Midnat. Der 
paakom Ham da en ubetvingelig Lyst til 
blot lige at gaa Heu og kigge ind i den 
Stue, hvor Skatollet med de mangePenge- 
stykker stod. Han listede sig hen til Vin- 
duet, men hvilken Forstrcekkelse stk Han ikke. 
Der blev helt lyst i Stuen, og Han künde 
tydeligt se sin Husbonde sidde ved det op-
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lukkedeSkatol og toellePengestykkerne. Han 
vilde lobe sin Vej, men ikke en Fod künde 
Han flytte. Forst da Schmidt lukkede Ska- 
bet og forsvandt, künde Han atter komme 
los. Saaledes fortalte Karlen senere Hi
storien til sine Medtjenere. De havde jo 
rigtignok i kke  de bedste Tanker om Hus- 
bonden, men havde ogsaa deres Medtjener 
mistoenkt for at have hast onde Hensigter. 
Med Hensyn til de Sortekunster, den tid- 
ligere Kapergast befkyldtes for, traf Han 
dog sin Overmand.

I  de Tider gik der mange Tiggere om- 
kring og bad om lidt i „Guds diavn". 
Blandt disse var en, som gik under Nav- 
net L a r s  N o r n i a n d .  Han var soerlig 
bekendt, ikke fordi Han gjorde ondt, men 
paa Grund af, at Han var svcert „forfaren 
i de forte Kunster". Folk gav hani derfor 
altid noget, og Han gik sredelig dort. En- 
gang kom Han ind paa Roddinggaard, men 
Schmidt pudsede Hunden paa Ham og jog 
Ham ud af Gaarden. Ved Udgangen vend- 
te Lars sig om, loftede truende Stokken i 
Vejret og sagde: „Det skal du faa betalt". 
En Tid efter var der Bryllup i Hygum, 
hvortil Ejeren af Roddinggaard med F a
milie var indbudt. I  Stadsvogn körte Han 
affted. I  Brostrup modte Han Lars Nor- 
mand, men der passerede ikke noget, og de
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kam heldigt til Bryllupsgaarden. Men da 
Brudeskaren körte til Kirken, stad Lars ved 
Vejeu, og da Vognen fra Rsddinggaard 
kam lige ud for Ham, blev Hestene fuld- 
stcendig desperate. De stejlede og flog for- 
og bagud, og det saa ud til, at der skulde 
passere en Ulykke. Schmidt kom af Vog
nen, men lige meget hjalp det. Hestene bil
de ikke etSkridt fremad. Da sagdeSchmidt: 
„Kan det nu ikke voere nok, Lars." „Jo," 
svarede denne, „kor nu kun." Og da var 
der ikke noget i Vejen. „Besog mig i Mor
gen, Lars," sagde Schmidt. Lars takkede, 
gik Dagen efter til Rsddinggaard, hvor 
Han blev bevoertet paa det bedste og fik en 
stör Skilling inde fra Skatollet. Efter den 
Dag var der Fred mellem de to Sorte- 
kunstnere.

Om Lars vidste de Gamle de mest utro- 
lige Ting at fortoelle. Han künde saaledes 
fporge Folk, om de onfkede Han skulde soette 
et Hus i Brand. For Folk saa det da ud, 
som en udpeget Gaard langt borte stod i 
lys Lue. Kort Tid efter künde Lars saa 
slukke Jlden igen, og Hufet stod uskadt. 
Folk tvivlede ikke om, at Han havde ual- 
mindelige Ebner.

T il S lu t skal om gamle Schmidt for- 
tcelles folgende: En Dag var Han ridende 
ud til Gammeleng for at tilse en Ejsndom,
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Han der havde. Paa Hjemvejen blev Han 
angreben af en Ulv. Der var endnu be- 
tydelig Skov paa den Stroekning i hin 
Tid. Heften lob straks lobst med Ham og 
satte over en Mark, hvorved Han faldt ned. 
Heften fortsatte hjem til Gaarden, hvor den 
ankom hvid af Skum. Her kom alt i den 
storste Ophidselse, og alle var de straks 
paa det rene med „at nu havde Kontrakten 
voeret udloben," og den „Slemme", Ham 
med Hestefoden, havde hentet sit Bytte. 
Jmidlertid var Ulven bleven droebt, og 
Schmidt var i god Behold. Thi der, hvor 
Rytteren var falden af Heften, stod en Karl 
og ryddede Egekrat. Han droebte straks Ul
ven med sin lange „Rydokse". Marken, 
hvor dette tildrog sig, er den tidligere 
ncevnte Sondereng. I  det sydostlige 
Hjorne lige ved Holtegaarden blev den 
sidste Ulv paa Rodding Bymark droebt. 
Stedet er siden kaldt Tyge Möllers Krog 
efter den Mand, som droebte den. Det 
har voeret omkring Tiden ved 1812.

Andre Ejere af Gaarden.
For en Del Aar siden fortalte en gam- 

mel Kone mig, at hendes Moder som ung 
Pige havde tjent hos Provst Hoxbroe. En 
Sommeraften i Skumringen sad hun sam- 
men med to andre Piger ude i Haven, og 
de blev da opmcerksomme paa, at der var
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lyst i Kirken. Da bette var meddelt Prov- 
sten, tog Han sin Proestekjole paa, en Bibel 
under Armen og gik oder i Kirken. Der 
blev det saa morkt, og Proesten kom snart 
efter tilbage. Han sagde ikke noget, og de 
turde ikke sporge Ham, sagde den gamle 
Kone. Kort efter dode Manden paa Rod- 
dinggaard, og ved Hans Begravelse blev 
der skoenket to Lys til Kirken, og dermed 
mentes Pigernes Syn  at voere opfyldt og 
Gaaden lost. Dette tildrog sig i 1822. Ka
pergasten havde lukket sine Ojne i Doden. 
Han blev begravet paa Rodding Kirke- 
gaard, og om de to Lys til Kirken blev der 
loenge talt. Hans Gravsted er forlcengst 
sorsvundet, ingen kenderStedet mere. Hans 
Hustru og Born skal voere endte i Nod og 
Fattigdom; men ingen vidste hvor, da 
Gaarden efter Mandens Dod snart var 
bleven folgt.

Den noeste Ejer af Roddinggaard heb 
S c h ö n a u .  Om denne fortoelles intet, og 
Navnet bilde forloengst voere glemt, hvis 
ikke et gammelt Jernmonument paa Kirke
gaarden bevarede det. Der staar med störe 
latinske Bogstaver:

„Johanne Schönau, 
f. Husted.

Fodt i Lunderskov 
d. 2 . April 1804



Dsd i Barnsnod paa Roddinggaard 
d. 28. Marts 1836

Fromme! '
Fred vcere med dit Stov."

Den störe Sorg paa Roddinggaard 
over denne Kvinde er loenge bleven mindet 
og omtalt i Rodding. En her endnu le
vende, nogle og firsindstyve Aar gammel 
Mand kan endnu huste hendes Jordefcrrd. 
Graden med en fjoelden smuk Sorgeast er 
fuldstoendig slojfet og Troeet bortfjernet, og 
en Gangsti gaar hen over Siedet. Den 
gamle smukke Jernsojle med stobte udhw- 
vede Bogstaver og Gitret, der var om Gra
den, er sat hen i Kirkegaardens sydvestlige 
Hjorne. Den Gamle fortalte, at der var 
bleven hentet en „Feltstcer" (de Gamles 
Bencevnelse for Fodselshjoelpere) fra Bar
de, da der ingen saadan fandtes hverken 
i Ribe eller Haderslev. For 75 Aar tilbage 
veed jeg bestemt, at der er hentet Fodsels- 
hjoelp fra Barde. Fra Rodding dertil er 
der 8 Mil, og Vognen körte over Folding- 
bro, Holdsted, Endrupmolle og Korskroen, 
og 6 Timer efter at Vognen var kort dort, 
udfendtes en Karl med 2  Hefte til For- 
spand og 6 Timer derefter igen en ny Af- 
losning.

Schönau folgte Gaarden til en Mand, 
der hed M y  l or  d fra Schirnau ved Rens-
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borg. Denne var en meget fin Mand. Naar 
Han og Frue körte Pa Bessg, havde de al- 
tid 4 Hefte for. Gaardens Drift overlod 
Han til en Bestyrer. I  1846 overdrog Han 
den til sin Son Christian Mylord. Der 
hvilede da en Goeld af 6000 Daler kurant, 
henved 20,000 Mark, paa Gaarden. Den 
unge Mylord var ogsaa Herrenrand; Han 
holdt meget af at köre med „fire" og spille 
en flot Rolle. Da Han havde voeret Ejer af 
Gaarden i 30 Aar, gik Han fallit og havde 
samlet en Gceld af 300,000 Mark. Dette 
havde voeret spaaet saa loenge, at Folk noe- 
sten troede, Han flet ikke künde gaa fallit. 
Sparekassen i Gelting i Angel overtog 
Gaarden for 225,000 Mark. De mang- 
lende 75,000 Mark maatte Kreditorerne 
felv se, hvor de fik.

Mylord dode paa et Hospital i Ham
borg omkring ved 1880, og efter Hans eget 
Forlangende fortes Hans Lig til Rodding.

Det var i Slutningen af Halvfjerd- 
serne, Sparekassen i Gelting overtog Rsd- 
dinggaard. Kassen havde den i nogle Aar, 
hvorefter den solgtes til 2  Murmestre fra 
Kiel. De onflede efter at have tjent man- 
ge Penge ved Byggeforetagender i ncevnte 
By, med deres Familie at scette sig hen i 
landlig Ro og sankt Roddinggaard for et 
passende Sted. Den ene trak sig snart ud
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af Kompagniskabet og satte ikke alt til. Den 
anden folgte saa Gaarden, og i den fol
gende Tid skiftede den flere Gange Ejere. 
Tilsidst saa det ud, som den slet ingen Ejer 
havde, af Bescetningen var kun et Par He
fte og 4— 5 mindre voerdifulde Koer til- 
bage. Den gamle fine Gaard var kommen 
fuldstoendig paa Retur. De Roddinger 
talte om at kobe Gaarden, men glemte at 
handle. Den preussiske Regering lobte saa 
Gaarden ved Tvangsauktion i 1899. Den 
havde da allerede i nogle Aar voeret i et 
tyfk Selskabs Ejendom, vel egentlig Rege
ringens, men blev forst da officielt over
taget af denne.

T il de gamle Herregaarde knytter sig 
almindeligt nogle „Spogelsehistorier". Fra 
Roddinggaard kendes ikke mange; her skal 
ncevnes et Par.

Det hed sig om den nordre Port ved 
den störe Lade, at hver Gang, den blev 
lukket op, skete der en Ulykke. Fra mine 
Drengeaar husker jeg, at en Karl paaGaar- 
den broekkede en Arm en Dag, da Porten 
var bleven lukket op. En anden Dag kom 
et Kreatur af Dage, efter atPorten var luk
ket op, saa den stod altid lukket. Nu bry- 
der man sig nok ikke om den Historie mere.

Paa en stör Mark sydvest sor Gaarden 
stod midt i Marken et enligt Troe. Naar
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dette blev omhugget, skulde Gaarden brcen- 
de, heb det sig. Engang de begyndte at 
hugge i det, begyndte der ogsaa straks at 
stige Nog op fra Storladen. S aa  lod 
man det voere, og Troeet blev staaende til 
det faldt ved 1880-Tiden. Det fik Lov til 
at ligge og forsvinde.

Det gamle Rodding.
Det bliver vel ikke saa let at give en 

Skildring af Rodding By og dens Beboere 
for henimod et Par Hnndredaar tilbage. 
Jeg skal dog vove et Forsog.

For 150 Aar siden skal der endnu ikke 
have voeret en eneste Plovfure eller et 
Dige oft for Rsdding eller rettere: paa 
Bymarken. Den Gang bestod endnn 
Fcellesdriften. Af den Mark, der var an
der Plov, havde Bonderne hver deres 
Ager ved Siden af hverandre. Det ovrige 
laa udyrket hen og kaldtes Overdrevet, og 
her grcessede Byens Koer, vogtede af en 
Byhyrde. Naar denne om Morgenen tu- 
dede i fit Horn, lukkede enhver sin Ko eller 
sine Koer ud, og Hyrden, der kom gennem 
Gaden, samlede dem og drev dem ud paa 
Overdrevet. Om Middagen, naar Hörnst 
atter lod, var Koerne forsamlede paa den 
foelles Malkeplads, som laa syd for Vejen, 
i Byens ostlige Del. Nu er den en indheg- 
net, omtrent firkantet Lykke. Naar Hyr-
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den ved Aftenstide atter drev Koerne ind 
til Byen, sogte enhver Ko af sig selv hjem 
til sin Baas.

I  hin Tid laa Byen i idyllisk Ro, som 
en lille Fcestning, omsluttet af Dige og 
Risgoerder, og med et Led for alle Veje. 
Smaakrceet, som Kalos, Grise, Mnder og 
Gces med mere künde da gaa frit vmkring 
i Byen, drikke Band af Boekken, ja rigtig 
nyde Livets Frihed og trives derved. By- 
ens Fred og Ro forstyrredes Heller ikke 
oed nogen egentlig offentlig Gennemfart. 
Bygaden endte i Best ved Kirken og forte 
ikke videre. Mod Vst ude af Byen var 
der kun et almindeligt Korespor, som forte 
ud til Hojmosen, Vsterskoven og vel nok 
noget loengere oft paa. Nord og syd for 
Byen gik i Vst og Best to gamle, brede 
Landeveje. Levningerne af disse kan end- 
nu tydeligt paavises. Kun Vejen, som kom 
loengere nord fra, gik tvoers gennem Byen 
for at slutte sig til Vejen, der gik umiddel- 
bart syd for Byen. Forst ved Begyndelsen 
af forrige Aarhundrede, efter at Udskift- 
ningen af Jorderne i 1790 var endt, stete 
en Forandring med Vejene, som fra den 
Tid kom til at gaa baade längs og tvoers 
gennem Byen.

For Udskiftningen var der i Nodding 
5 Helgaarde, som danner Grundlaget for
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Beregningen af de ovrige, Fjerdedels- og 
Ottendels-Gaarde, Landbol med 1  til 2 
Koer, Jndsidderhuse og lignende. Ester 
Udskiftningen forandredes alt dette. De 
fem Helgaarde dar Naskes, May's, Juhls, 
Chresten Jessens, og Riberhns Gaard. 
De tre forstnoevnte Gaarde findes ikke 
mere. De Steder, hvor de har ligget, kan 
paavises, men alle Bygninger er fuldstoen- 
dig forsvundne og Jorderne udstykkede. 
For 80 Aar siden forsvandt det sidste af 
disse Gaarde; det var Naskes Lade. Chre
sten Jessens Gaard bestaar endnu samleh 
og er foroget i Ländern Det er den nu- 
voerende Jver Möllers Gaard. Dens gam- 
le Bygninger, som laa ved Korsvejen, om- 
trent midt i Rodding By, nedbroendte fuld- 
stoendig Natten til den 16. Oktober 1808. 
Det anselige Stuehus var omtrent 200 
Aar gammelt, havde udskaarne Paneler 
og mange gamle Säger, som desvoerre ikke 
alt blev reddet. D a det var en forrygende 
Storni fra Oft, stod snart ogsaa den stil- 
fulde Proestegaard fra 1810 i Flammer 
og nedbroendte til Gründen. Af de mange 
Jldebrande, som Byen er bleven hcerget 
af, var denne mest grufuld. Den ly sie 
saaledes op, at man i Kristiansfelt ryk- 
kede ud med Sprojten, og forst da de var 
naaede til Stepping, künde de se, det var
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for langt borte. Gaardene nedbroendte i 
Lobet af rigelig en Time, saa det skulde 
nok lyse op. Der indebroendte 30 Krea- 
turer.

Af Riberhus-Gaard er Rodding Ve- 
sterkro Stamparcellen. Der har fra -.rld- 
gammel Tid voeret Kro forbnnden med 
den störe Landejendom, hvilket jo oste var 
Tilfoeldet i de Tider. For 60 Aar siden 
blev allerede en stör Bondegaard oft for 
Byen udlagt fra den, og de ovrige Jor- 
der er efterhaanden folgte.

Rodding Dsterkro har for godt 100  
Aar siden ligget, hvor nu Skorstensfejerens 
Hus ligger. Beständig er man paa dette 
Grundstykke stodt paa Murrester, og nu, 
da der blev bygget et Hus og gravet dybere 
i Jorden, fandt man en Stenbroloegning 
i ikke helt lille Omfang. Det var sandsyn- 
ligvis Brolcegningen fra Korestalden. Den 
Vej, som fra det Sted, hvor Kroen har lig
get, forer over til Kirken, er ogsaa kuu 
godt 100 Aar gammel. Tidligere var her 
ingen anden Overfart end den gamle Kir- 
kesti, der gaar forbi Proestekilden og derfra 
fortscetter over til Kirken. Forst da denns 
Vej blev anlagt, blev der Udkorsel mod 
Best fra Byen eller rettere sagt fra Kirke- 
pladsen, hvor Bygaden stoppede op. Sam - 
tidig med dette blev den Vej, som fra
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Brcendstrup forte over Engen op mod 
Kirkens Vesterende, hvor der var en Kirke- 
plads for dem, nedlagt, og de körte derefter 
det lille Stykke loengere i List over Stenne- 
vang Banken og med den ny Vej over til 
den fcelles Kirkeplads. Det kan endnu 
tydeligt paavises, hvor den nedlagte Bcj 
har gaaet, ligesom man ogsaa i det gamle 
Kirkedige kan se, hvor der er lagt et Stykke 
ind paa Jndgangsportens Plads.

I  Aaret 1770 begyndte Udskiftnisgen 
af Byjorderne. Det var bestemt at den 
skulde voere tilendebragt til 1785, men de 
fleste Steder blev man nok ikke fcerdig for 
1790. Det var nemlig overalt i Landet, 
at Foellesdriften blev afskaffet, og Jorderne 
blev til Selveje.

Det har vceret et meget vanskeligt Ar- 
bejde for at faa Jorderne ligeligt fordelte, 
og det har sikkert tillige vceret meget utak- 
nemmeligt. Der blev da ogsaa et Stykke 
liggende, som man ikke künde enes om; 
det kan endnu paavises. Uenigheden op- 
stod ved, at Marken, der skulde deles, ikke 
overalt var lige god i Kvalitet. Et saa- 
dant magert Jordareal afgaves for at faa 
det opdyrket for en ganske lille Kobesum 
og frit for Skat. Saaledes var det, at 
Pastor Tsxen stk overladt „Ejendoms- 
Lykke" for 14 gamle Dalere (50 Rigsmark) 
Det var 6 Tonder Land, og Han stk Stad-
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fcestelse paa at skulle have det skattefrit. 
Lykken vurderes nu til 1000  Mark pr. 
Tonde Land.

D a Pastor Toxen lod grave to Mergel
grave i „Ejendoms-Lykke", kom en gam- 
mel Bonde fra Byen med en Pose og tog 
noget af det, de kaldte Mergel, med hjem 
og stroede det ud paa en Grcesmark. Som- 
meren efter kom der paa dette Sted nogle 
smaa hvide Blomster. Bonderne saa 
spoendte paa dette. Det var Hvidklover, 
de forste af den S lags, som var sete paa 
Rodding Bymark.

Saaloenge Fcellesdriften bestod var der 
sjoelden nogen, der gjorde noget Arbejde 
ud over det nodvendige med Hensyn til 
Driften. Det hele gik til D els paa 
bedste Beskub. En plojede en Fure for 
langt ind i Naboens, eller en anden ho- 
stede en Kant af Hans Ager med. D a en- 
hver saa fik sit eget Stykke Jord og var 
sikker paa at kunne nyde Frugterne, blev 
dev taget fat for Alvor.

Gründen blev opdyrket og merglet, 
Grofter gravede og störe Sterlinge blev rej- 
ste som Hegn om Markerne. Sten i Tu- 
sinder af Loes blev opsamlede paa Mar
kerne og anvendte paa den Maade eller op- 
hobede i störe Dynger. Hvilket storslaaet 
Arbejde, Fcrdrene og Modrene, gammel 
og ung, har udfort, vavnlig i Tiden fra
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1790 til 1830, gor den nu opvoksende 
Sloegt sig ncrppe Tanker om. I  Sommer- 
maanederne stod man op Klokken 4, og 
naar man saa var foerdig med Dagarbejdet 
Kl. 9 til 10 om Aftenen, Var man glad 
ved at kunne hvile de troette Lemmer.

Den tunge Hjulplov, forspcendt med 
fire Hefte, som blev körte af en Dreng eller 
ung Pige, skulde nok holde sin Mand i Ar- 
bejde. De, der stod i Mergelgraven med 
de tunge Spader og Skovle og Mergel- 
brcekkeren og gravede Mergelen los og 
kastede den op fra Lad til Lad fra de ind- 
til 20 Alen dybe Grave eller tumlede med 
de svcere Sten, takkede Gud for om Aftenen 
at kunne gaa til Hvile for noeste Dags Mor
gen ved Solopgang igen at begynde det 
vante, svcere Arbejde. Men Lieferen maa 
ikke tro, at der levedes et glcrdeslsst Liv. 
Tvoertimod, de kom sammen til mange for- 
nojelige Gilder. Standsforftellen mcerke- 
des kun lidt, og ung og gammel morede sig 
godt.

Beboere og Tildragelser i Rsdding i Tiden 
fra 1750—185V.

I  en sildig Nattetime i Aaret 1758 
körte to Vogne om Kap ud af Rodding By. 
De skulde begge hente Jordemoderen, og 
det gjaldt saa om, hvem der kom forst. 
Det skikkede sig imidlertid saa vel, at Jorde-
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moderen künde voere til Stede ved begge 
Fodsler, selv om de to Born fodtes i fam- 
me Time. Det, der fodtes forst, var et 
Pigebarn og fik Navnet Inger, og Dren- 
gen, som fodtes en halv Time senere, Nav
net Peter Andersen. De voksede op sam- 
men, og da de var 20 Aar, blev de gifte. 
D e to Unge fkulde nu have et Hjem, og 
det blev ikke, som der staar i en gammel 
Koerlighedsvise,

en Hytte af Grene og M os, 
som kan beskytte vor Kcerlighed og os", 

nej, det blev Lyng og Lerhytter med Ris- 
goerde paa en Hedelod lidt oft for Rodding. 
Men de tog ufortrodent fat. Der var snart 
opdyrket faa meget, at der künde holdes 
en Ko, og paa Heden var der jo god Plads 
til nogle Faar. D a Pastor Toxen blev 
forflyttet til Nustrup, folgte Han 1793 den 
af Ham opdyrkede „Ejendoms-Lykke" til 
Peter Andersen, hvis Hedelod groensede 
ind til Lykken. Arealet kostede da 125 
Daler; det var altsaa 6 Tonder Land for 
rigelig 400 Mark i vore Penge. Den gam- 
le Kontrakt udviser, at Lykken stadig var 
fri for Skatteafgifter, og forst for henved 
31 Aar siden gik denne Ret tabt.

Paa det Sted, hvor der for 130 Aar 
siden blev rejst en simpel Lyng- og Lerhytte, 
staar der nu en ny og blomstrende Bonde- 
gaard. Det lille Stykke Jord, som forst



— 67 —

blev opdyrket, er nu bleven anlagt til en 
stör smuk Have. Gaarden ejes endnu af 
Peter Andersens Sloegt i fjerde Led paa 
Spindesiden. Der er Udsigt til, at en Pe
ter Andersen igen vil kunne overtage den.

Der har i Rodding levet flere ret moer- 
kelige Folk i oeldre Tider, hvorom der for- 
tcelles adskilligt. Et Par Fortcellinger stal 
fremdrages.

I  et lille Hus i den ostlige Udkant af 
Byen boede et Par Wgtefolk, der kaldtes 
„<r Parykfolk", henholdsvis „Paryk Hans" 
yg „Paryk Maren". Med disse Folk blev 
der af de Unge drevet adskillige Lojer." 
En Soerhed for dem var, som det i ovrigt 
brugtes i oeldre Tider for at spare paa 
Linned, at de kloedte sig he t̂ nogne af, naar 
de gik til Sengs. Denne var en Alkove- 
seng, som fandtes overalt i den Tid. Det 
var altsaa et Jndelukke til at skyde en Luge 
for og altid op til en Ddermur. Et saa- 
dant Sovested var som oftest fyldt sra 
Bunden med Jord. Derover var saa et 
Lag Groestorv, et Lag Halm, og saa kom 
endelig Sengetojet.

Der var da engang Folk, som fandt 
Fornojelse ved at lave to Hüller gennem 
Muren og stikke et Par Stoenger ind un- 
der Sengen. I  Lostet blev der boret Hül
ler, hvorigennem man künde lade to Snore 
med Kroge gaa ned og Hage Dynen. Uden-
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sor havde man yderligere en Spand Band 
og en stör Vandsprojte. Da Wgtefvlkene 
nn var komne i Seng, begyndte denne at 
blive „levende" vg loste sig i Vejret.

„Hvad er det", siger de til Hinanden. 
I  det samme floj Dynen op til Lostet, en 
hvcesende Lyd Hortes, og en Vandstraale 
susede ind i Voerelset. TEgteparret foer 
straks ud af Huset, raabte og streg som be- 
satte, at nu var alle Dages Ende, og at 
den Onde huserede i deres Hjem. De svor 
hojt og dyrt, at de aldrig mere satte Fo- 
den i deres Hus. Ester at man havde 
faaet noget Tos paa dem, vist dem „den 
Onde", det vil sige Gerningsmoendene, gi- 
vet dem et Par Skilling og snakket godt 
sor dem, kom de atter til Ro, men Spogen 
var ncer bleven sor grov, thi Hans og M a
ren var lige ved at blive vanvittige af 
Skroek.

N is Troeskomand var Kendingsnavnet 
sor en Mand i Byen, der altid var saa 
„grov hovros". Hos Ham samledes oste 
nogle Unge og sang Viser og fortalte Hi- 
storier. Men saa snart det begyndte at 
tordne, sprang Han ind i Sengen og smcek- 
kede Lugerne sor, thi, sagde Han, det var 
aldrig kommen Ham sor Ore, at nogen var 
bleven slaaet ihjel i Sengen af Tordenen.
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En Aftenstund var da en Flok Unge for- 
samlede hos Ham. De var rigtig godt i 
Gang med at synge og samtale, og det var 
nok saa „hovros".

Da begyndte det at tordne, og straks 
sprang Nis i Sengen, men endnu inden 
Han fik Luzerne stubbede for  ̂ raabte Han 
til dem: „La' et lyssen aa la' et torn, syn- 
ger Piggec og Kaal, de gaa pinnede glant." 
Dette Nis Trceflomands „klassiste" Ud- 
raab holdt sig mange Aar i Byen, nu er 
det dog ved at sorsvinde.

En anden Original hed Adser. Ham 
havde man ogsaa mange pudsige Fortoel- 
linger om. Huset, Han boede i, blev for 
altid kaldt „Adser-Hus", og Tosten „Adser- 
Toft"; men nu er disse Benoxvnelser 
glemte.

Adsers Kone vilde gerne have en Kop 
Kaffe, men Han var alt for gerrig til at 
knnne unde hende en Kop af denne kcere 
Drik. Derimod gik Han selv hver Dag ind 
i Kroen og fik en Kop Kaffe og en lille 
Kaffepunch for en gammel Skilling (6Pen- 
ning). En Dag glemte Pigen at bringe 
Ham Punchen, og Adser sagde da: „Og saa 
var det den dagligt Kaffepunch, lille Jom- 
srn." Disse Ord blev ogsaa hustet mange 
Aar af de Gamle.
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Adser havde mange AEble- og Poere- 
troeer, som de llnge vilde bessge om Äfte- 
ncn. S aa  en Gang havde Han sat sig paa 
Post oppe i et af Troeerne, og da Roverne 
saa indfandt sig, begyndte Adser at göre en 
farlig Stoj og at skeelde ud. Da sagde 
bisse: „Naa, det er rigtigt, du Gamle, ryst 
kun nu dygtig ned til os, saa skal vi nok 
samle op". Og for Adser künde komme 
ned af Troeet, forsvandt de med en Hel Del 
Wbler og Parier.

Engang stod Adser udenfor sit Hus, og 
en Bekendt kom og hilste paa Ham. Ved 
Afskcden siger Adser: „Voersgo og se ind, 
naar du kommer forbi en anden Gang." 
- ,.Jo Tak!" En Tid öfter da Adser sad 
indenfor Vinduet, stod Vennen udenfor og 
siger Goddag. „Voersgo og kom indenfor", 
siger Adser. „Nej Tak, du bad mig se 
indenfor, og det har jeg nu gjort. Farvel." 
Ester den Tid brugte de Gamle at sige: 
„Voersgo at kom indenfor og se ud, naar 
du atter kommer her forbi."

Der har levet en Bodker her i Byen, 
lom heb Niels. Han stammede fra Ballum, 
blev 104 Aar gammel og dode omkring ved 
1830.

Det er bekendt nok, at der i oeldre Tiber 
har levet mange baade legemligt og aan-
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deligt forkroblede Stakler. Det viser de 
mange Dgenavne ogsaa, for Eksempel: 
Lille Gret, Lam' Gret, Syng-Andres, 
Post-Niels, Jod-Lovise, Per Herretroe, 
Svot Maren, Lille Maren o. s. v. Dette 
„lille", som saa oste forekommer, tyder 
paa, at det alle har voeret smaa sorkroblede 
Personer. Aarsagen til den megen Van- 
sorhed har sikkert vceret det strenge legem- 
lige Arbejde. Mangen een stk allerede i en 
yngre Alder et Kncek ved Arbejdet, og 
Modrene, som ogsaa maatte arbejde 
strengt, künde ikke give deres Born den 
fornodne Pleje.

Disse Stakler gik almindeligt omkring 
i „ce Maduing". De stk Kosten i Dag paa 
den ene Gaard og saa i Morgen paa en 
anden. Deres Logi Var tidt en ledig 
Stald eller paa Holoftet, og her endte de 
almindeligvis deres jordiske Liv.

Fra mine tidligste Drengeaar husker jeg 
endnu tydeligt en as de gamle Bonder. 
Han gik altid i Kncebukser, hvide Strom- 
per, et Par störe Trcesko, graa Jakke og 
en ildrod Hue paa Hovedet. Bi Drenge 
sagde gerne, naar Han kom paa, Gaden: 
„Nu kommer gammel Tammes, i Dag er 
der rigtig Jld i Hans Lue." En gammel 
Kone, kaldetStineJakobs, sagde altid, naar
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hun blev spurgt, hvor gammel hun var: 
„Aa Gud ja, a kan snaar et hovs et, men 
a ce foj i oe Bogtsce (det vil sige ander Bog- 
hvedesceden), dengang vi skrov tre Syver." 
L<rse Tallene künde hun ikke.

Hendes Mand var ansat som Byens 
„Stodderkonge". De Tiggere, der voldte 
Ham mest Besvoer i Hans „Nige", var to 
Kvindfolk fra Hygum Mark, kaldet „ce Hyt- 
kvind'", henholdsvis Hyt-Ann og Hyt-Lis- 
bet. De to lokkede Ham engang i et Bag
hold, hvor de trak Benkloederne af Ham og 
tog dem med, saa Köngen kom hjem uden 
Benklceder. Ester den Tid tog Han sig i 
Agt for disse Furier. Ved Hans Dod blev 
ingen ny Konge ansat her i Byen, men 
„Riget" inddroges.

I  Foraaret 1828, da Rügen havde be- 
gyndt at blomstre og lige skulde til at drce, 
odelagde en Nattefrost al Rügen paa Nod- 
ding Bymark og viden omkring. Straaet 
og de afblegede, hvide Vipper stod kun til- 
bage. Det var ingen let Sag i hine T i
ber, og det voerste var, da man kom til 
noeste Saatid. Scederug var svoert at op- 
drive, og Penge var saa iblandt Folk.

Paa den ostre Gaard i Gammeleng ved 
Rodding boede i den Tid en Mand, der 
heb Jens Ebsen. Han vidste ikke sine le
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vende Raad til at faa en Tonde Scederug. 
Saa  henvendte Han sig til davoerende Sog- 
nefoged Schmidt i Rodding, som havde en 
Broder, der var Kobmand og Kornhand- 
ler i Haderslev, om at hjcelpe Ham.

„Ja, Scederug fkal du jo have, Jens", 
svarede Schmidt og gav den anden etBrev, 
hvori Han anmodede Broderen i Haders
lev om at overlade Overbringeren en Ton- 
de god Scederug, hvorfor Han vilde sige 
god.

Jens Ebsen spcendte sine to Trcekstude 
for Vognen, og ved Solopgang körte Han 
afsted til Haderslev, som Han naaede ved 
Aftenstide. Da Kobmanden havde lcest 
Brevet, sagde Han: „Ja, da det er min 
Broder, der har sendt dig hertil, skal du 
faa Rügen, vi har ellers nceppe det nod- 
vendige her i Byen lige for Tiden." Noeste 
Dag tidlig körte Jens med sin Tonde Rüg 
efter Hjemmet til. Da Han ved Middags- 
tid naaede Slcebvad, opdagede Han, ät 
Bandet i Mellemtiden var sieget, og at Han 
med sin laue Vogn ikke künde faa Rügen 
over i tor Tilstand. En Bro blev forst 
bygget i Tiden ved 1850, saa denTid maat- 
te Folk köre igennem Vadestedet. Men 
Jens betoenkte sig ikke lcenge. Den vcrrdi- 
fulde Ladning maatte for enhver P ris ikke
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odeloegges. Stcerk var Han og tog saa Rü
gen pao Skuldrene og medens Han saa- 
ledes stod op i Vognen, lod Han Studene 
gaa til. Saaledes lykkedes det Ham at faa 
Rügen nbeskadiget over og ved Midnats- 
tid ot naa sit Hjem.

I  Aaret 1847 kostede en Tonde Nug 
8 Spccier cller 36 Mark. Denne ualmin- 
delig Hofe Pris var foraarsaget ved, at al 
Rügen var bleven opkobt. Der var en lige- 
frem Nodstilstand, thiArbejdsfolk ogSmaa- 
Haandvcerksfolk künde med den ringe For- 
tjeneste, de havde i hin Tid, ikke betale 
dette. Der blev derfor paabudt, at hvor 
nogen ikke künde overkomme at kobe Nug, 
skulde Sogneraadene give Kredit, til der 
oprandt bedre Tider, eller sorge for, at de 
fik Brodkorn. Mange Taarer flod i Smaa- 
mandshjem af Sorg for Brod hint Aar. 
Den Slcegt, der oplevede dette, glemte det 
aldrig.

T il nogen ncermere Forstaaelse af det 
fremforte skal jeg oplyse, at Normalprisen 
for et Pund Brod omtrent var den sam- 
me som Nutidens, maaste nok lidt inindre. 
Jeg regner Nutidens til 10 Pg., og efter 
det Kvantum Brod, som kan bages af en 
Tonde Rüg, blev Prisen for et Pund Brod 
dette Aar 15 Penning. Men dertil kor»,
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at Penge i den Tid havde den dobbelte 
Voerdi af, hvad de nu har. Og hvis vi nn 
skulde betale 30 Penning for et Pund 
Brod, künde det nok hoende, Folk saa noget 
nojere paa Skillingen og ikke kastede saa 
flot omkring sig med Guldstykkerne, som de 
nu tidt gor.

Byerrs gamle Skolehus.
Hvor naar Nodding har faaet sin for

ste Skole med fast Leerer, kan ikke bestemt 
siges, men alt tyder paa, at det har vceret 
ved Aar 1775. Midt i Rodding By laa 
indtil 1884 et langt gammelt Hus, som 
har voeret Byens Skolehus indtil 1835. 
Et nyt efter Datidens Forhold var da ble- 
vet opfort noget lcengere mod List paa et 
StykkeByjord, som kaldtes „ceMusbjoerre" 
Navnet maa udledes af, at enhver stör el> 
ler lille Grundejer havde Part og saaledetz 
Ret til at heute Grus og Sand. Men sru. 
stete det jo ogsaa, at Folk, som ingen Net 
havde, hentede lidt. For nu ikke at sige, at 
de stjal, sagde man, at de musede. Byens 
Skole og Loererbolig ligger endnu paa 
denne Plads i fornyet Skikkelse. Men in
gen Fremmed kender nu „Musbjoerre", 
som er bleven til et smukt Anlceg. Den 
forste Begyndelse dertil gjorde Degn og 
Loerer Kruse, men Hans Efterfolger Kock,
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som var i Embedet i 27 Aar, tilkommcr 
Wren for at have fnldfort det.

Da det noevnte gamle Hus i 1884 blev 
nedbrudt, fandt man i en Egebjoelks ind- 
hugget Bogstaverne ? . 8. k. 1775, hvilket 
Aar Huset sandsynligvis er opfort. Af 
gamle Folk, som var fodte i forste Fjerde- 
del af forrige Aarhundrede, har man flere 
Fortcellinger om dette Skoleliv og om en 
Leerer, som hed Gottfred (Familienavnet 
har vistnok vceret Friis). Han künde ikke 
tale rigtig. 5zan sagde altid N. i 
Stedet for R. Da Han hadede Russerne, 
vistnok fra den Tid Kosakkerne var her 
i 1810—12, skoeldte Han dem tidt ud, og 
Bornene mvrede sig over Udtrykket „de 
stemme Nussere". Boger og andet Mate
riale til Undervisningen havde man kun 
lidet af. Det syntes sormuende at eje en 
Loerebog eller en Luthers Katekisme, og 
disse maatte laanes ud til Kammeraterne.

Papir var en ukendt Luksus, meil man 
forstod at hjcelpc sig. I  lange dertil ind- 
rettede Trcekasser kom man et tyndt Lug 
fint tort Sand, og >»ed en Trecpind ovede 
Bornene sig saa deri at skrive Bogstaverne. 
Naar hele Sandstaden var beskreven, ry- 
stedes Kassen, og de künde begynde forsra. 
Kasserne var saa lange, at 3 Born künde 
staa ved hverandres Side.



— 77 —

Gulvet i Skolestuen var simpelthen 
sammensrodt Ler. Der var rammet nogle 
Pcele ned, hvorover der var lagt et Brcer, 
som dannede Bordet, hvorved Bornene fad. 
Cn Bilcegger-Kakkelovn skulde varme 
Stuen op, men der kom for lidt Breendsel 
i den, saa Bornene fros det meste af Vin- 
teren. At disse Forhold blev megel bedre, 
efter at den ny Skole blev bygget, siger sig 
selv.

Saaledes som her i körte Troek skildret 
har de gamle Hedenfarne fortalt. Jscer har 
jeg min Biden fra Niels Christian Aalling 
(„gamle Aalling") og PeterAndersen. Beg- 
ge var svdte i Nodding i 1822, og de har 
faaet dcres forste Undervisning i den gam
le Skole og lcert at skrive i Sandet med 
en Pind. Peter Andersens Skrivepind op- 
bevares i min Sämling. Han var en Son- 
neson af forncevnte Peter Andersen, der 
ksbte Ejendoms-Lykke af Pastor Taxen. De 
to Gamle talte oste om Sofus Hoxsbro, 
som var fodt samme Aar som de, og med 
hvem de havde leget sammen.

I  1839 har Skoleforstanderne Jver 
Möller og Per Mortcnsen folgt det gamle 
Skolehus med Grundstykke til Mads Pe- 
tersen Bruhn for 60 Daler kurant. 1845 
kobte Urmager Christian G. Marcussen
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Halvdeleir af Huset og Haven og gav for 
denne Halvdel 60 Daler kurant.

Noevnes kan endnu, at den gamle 
Hans Madsen Beck, der er i sit 84. Aar, 
godt husker det gamleSkolehus fra denTid. 
Han har som Dreng vceret med til Barsel- 
gilde der og spist Ballum-AErter, som skal 
have vceret meget yndede i Rsdding. De 
er muligvis indforte med Bsdkeren, som 
stammede derude fra og, som ncevnt, dode 
her i en Alder af 104 Aar.

Rodding Folkehojskole.

I  Aaret 1788 byggedes 200 Alen nord 
for Sognekirken en Gaard. Dens Jorder 
var sammenstykkede af nedlagte Gaarde. 
Ejeren var den Gang Thomas V o n -  
s i l d .  Han har dog ikke Haft den loenge, 
thi 1793 noevnes Herredsfoged A s b o  som 
Ejer, 1799 Herredsfoged B e r t e l s e n ,  
som havde den til 1829. Da overtog Her
redsfoged H a g e d o r n  Gaarden, og en- 
delig 1836 kommer saa den femte Ejer, 
Carl Kj oe r, bekendt under Navnet Asses
sor Kjcer.

De to forstncevnte Herrer er der ikke 
optegnet noget om, de har jo ogsaa kun voe- 
ret her kort Tid. Herredsfoged Bertelsen 
har jeg Hort omtale som en venlig Mand.
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Der fortaltes oste om en „Vandtap" eller 
Skypumpe, som havde hoerget Gaarden 
ualmindeligt slemt i Hans Tid. Folk hav- 
ds set en voeldig stör Vandtap komme oft 
fra lige imod Byen, saa dar den drejet af, 
gaaet syd om Byen, indtil den pludselig 
satte Kursen lige imod Herredsfogedgaar- 
den. I  Alleen op til Gaarden voeltede den 
forst nogle störe Troeer, ja, den skal endog 
have rykket dem op med Rod og lostet dem 
hojt i Vejret. Derefter havde den rum- 
steret forfoerdeligt medBygningerne.Straa- 
taget floj i Lüften, saa det lignede en stör 
fort Sky. Tre Fag reves ud af Storladen 
fra overst til nederst. Derved blev en Sned- 
ker, ved Navn Mads Nissen, som netop var 
i Arbejde der, ihjelslaaet. Best for Gaar
den trak den 31 Alen Loerred, som var ud- 
lagte til Blegning, til sig. En Mand hav
de den ogsaa fat i, men Han kastede sig 
ned paa Jorden og greb fat i nogle Buske 
og slap saaledes for dens Favntag. Da var 
det ogsaa ude med Skypumpens Kraft. 
Den svandt ind og tabte Jndholdet, Band, 
Fisk, Straa, Grene og de 30 Alen Loerred. 
Det skal have set frygteligt ud. For et halvt 
Hundrede Aar siden horte man ofte Tale 
vm Skypumper og deres Ddeloeggelser, nu 
derimod sjoeldent.
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Om Herredsfoged Hagedorn og iscer 
Skriveren H v a s  var der Fortcellinger 
nok. Hagedorn var vist ikke nogen ond 
Mand, men noget udsvcevende og letsindig. 
Skriver Hvas var en Skrcek for Bybefolk- 
ningen. Han regerede og dominerede det 
hele, og hvem der ikke vilde smore, havde 
svoert ved at faa noget foerdigt. Over den 
saakaldte Kirkeskov, som da allerede til- 
herte Gaarden, gik en Fodsti. Den for- 
lagte Hvas uden videre over paa Nabo- 
marken. Traf Han en, der vilde gaa med 
den gamle S ti, jog Han Vedkommende dort 
med Hundepisken.

Paa Gaarden tjente en sjollet Person, 
Port-Niels. Det var en af dem, om hvem 
Folk fagde at „Han er it rigtig klog, men 
Han er da Heller it Hel tombe". Han og 
Hvas laa i stadig Krig, da sidstnoevnte al- 
tid vilde drille Niels og göre Nar af Ham. 
Niels betalte, hvor Han künde, og noegtes 
kan det ikke, at Han var en noget stoedig 
Natur. Niels skulde om Vinteren boere 
Trce ind paa Kontoret til Hvas, men vilde 
ikke tage sine Troefko af. S aa  en Dag 
havde Han faaet saa meget i Armene, at 
Han ikke selv künde lukke Deren op. Han 
raabte derfor ind til Hvas om at lukke op, 
men denne svarede kun med at le hojt. Da
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lod et Brag, Niels stodte baade Dor og 
Karm ind i Kontoret. D a Gaarden broend- 
te, og Folk kom og bilde redde Jndboet, 
vilde Niels hjcelpe med. Men da satte 
Han Troeskoene udenfor, men glemte at 
faa dem med, saa de broendte.

Branden var opstaaet i den Del af 
Hnset, hvor Kontorerne var, saa Protokol
le!, Akter og alt dertil hörende broendte. 
Herredsfogden og Hans Skriver forsvandt 
fra Rodding. Folk sagde, at de kom hen 
,,at spinde" (i Fcengsel).

Krigsasessor Carl Kjcer blev den noeste 
Ejer af Gaarden, og Han folgte 1844Gaar- 
den til Knud L. K n u d s e n a f  Forballum, 
hvorefter Han kobte lille Brostrupgaard, 
hvor Han boede til i Begyndelsen af Halv- 
tredserne. Samme Aar, som Gaarden var 
kommen i Knudsens Eje, blev den omdan- 
net til Rodding Folkehojskole, den forste i 
sin Art og er saaledes Moderstolen til de 
senere oprettede danste Folkehojstoler. Som  
Ejer var i 1847 indtegnet „Bestyrelsen af 
Rodding Folkehojskole".

Her begyndte nu et rigt pulserende Liv. 
Fra Nord og Syd, fra List og Best stoev- 
nede unge Karle til Byen. Et nyt Liv 
oprandt i Byen, som naturligvis satte fit 
Prceg paa Tilvoerelsen og det gamle Leve- 
scet.
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Allerede det Aar, Skalen var bleven 
oprettet, havde den den 14. September 
kongeligt Besag. Da var Kong Kristian 
den Ottende Gcest paa Skalen og tag det 
hele i Djesyn. Besaget var hidfort af de 
to bekendte Patrioter Laurids S k  a u  af 
S o m m e r  s t e d  og Hans N i s s e n  af 
Hammelev. Köngen og Dronningen op- 
holdt sig ved Badet paa Sild . Der sagte de 
ncevnte Moend Foretroede og modtog Las
ter af Ham om at besage Skalen. Fra tysk 
Side blev der gjort störe Anstrengelser for 
at formaa Köngen til ikke at rejse til Nad- 
ding. Det skulde vcere en oprarsk og fäl
lig By, hvilket iscer skulde gcelde Skolen. 
Der skulde i det hele taget voere noget galt 
med Stillingen i Nordslesvig. Men ikks 
alene kom Köngen til Trods derfor, men 
ogsaa Hans Dronning Karoline Amalie 
var med. Paa Ressen fra Sild tog Kon- 
geparret ind paa Gram Slot. Her blev 
Köngens Kabinetssekretoer, Kammerherre 
T i l l i s c h  pludselig heftig syg. Köngen 
ventede eu Dag, hvorefter Han resste videre. 
Kammerherrens Sygdom forvcerredes, og 
Han dade efter et Par Dages Forlob. Han 
er stedet til Hvile i det sydvestlige Hjarne 
af Gram Kirkegaard. En stör Sten doek- 
ker Graven. Han skal have voeret meget
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afholdt, og Hans pludselige Dod vakie we
gen Sorg.

Pastor Hempel strev en lang Beretning 
om Kongebesoget, hvoraf folgende skal gen- 
gives:

Majestoeterne ankom til Rodding Lor- 
dagen den 14. September 1844, Klokken 
1 Vs om Eftermiddagen. Ved Jndkorslen 
til Byen, umiddelbart syd for Kirken, var 
der rejst en Wresport med to smukke Dane- 
brogsfaner. Dernnder Hang en Troetavle 
med gyldne Bogstaver. Jndskriften mod 
Sydsiden lod:

Odr. R. VIII.

Sandhed og Net, Kcerlighed og Fred, 
Vcere Kronens stonneste Smykke.

mod Nordsiden:

Kongeparrets Fryd,
Danefolkets Vel.

Ester at Pastor Hempel havde budt 
Majestoeterne Velkommen, og Byens Sko- 
leborn havde junget en Sang, der i D a
gens Anledning var flreven af teologifl 
Kandidat P . H o x b r o e ,  gik Köngen ind 
at bese Kirken. Han ledsagedes af Amt- 
mand Johansen og Herredsfoged Bruhn, 
og Hempel beklager, at bisse to Herrer op-
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tog. Kongeri saa stcerkt, at ingen andre, 
knnde komme til at tale med Ham. Amt- 
manden befalede Hempel at vise Vej over 
til Hojskolen, men dette mente denne künde 
Han selv göre. Der var en g o d Vej.

S aa  gik Köngen med Folge fra Kirke
gaarden ad den davoerende Kirkesti over til 
Hajskolen, hvor Han modtoges af- Laurids 
Skau, Hans Nissen, Provft Matzen, 
Prcesterne Hertel, Schsler og Krag med 
flere. Pastor Scholer og L. Skau gav 
Köngen Oplysning om Skolens Virkeplan. 
Köngen udtalte, at de unge Karle skulde 
leere at blive dygtige Landmoend og leere 
saa meget, at de selv künde styre deres 
kommunale Anliggender.

Medens dette foregik paa Hojstolen, 
karte Dronningen fra Kirkepladsen hen til 
Alleen, der forer ind til Hojskolen. Her 
underholdt hun sig med flere, isoer Kvinder. 
Hun fortalte, at hun selv havde spundet 
Garnet til 50 Alen Loerred og opfordrede 
dem til at voere flittige og sparsommelige, 
og hun gav rigelige Gaver til mange.

Köngen ledsagedes ved Besoget paa 
Hojskolen af sine tre Adjudanter, Kammer- 
Heere Blicher, Kaptajn Zartmann ogMajor 
Fernandes. Prinscn af Augustenborg op- 
holdt sig hele Tiden ved Vognene og syn-
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ncevnes ikke med et Ord, gt nogewhar hen- 
vendt sig til Ham. Paa Türen til Skrave, 
da Prcestens Kufl körte for Ham, skal Han 
have vist sig gnaven. Hvad Hempel har 
optegnet deroni og mere, vil komme frcm 
senere hem

Fra Rodding fortsatte Köngen, fulgt af 
en stör Nytterskare, til Skodborghus, hvor 
Nytterskaren fra Rodding aflostes af en fra 
Kongeriget. Ved Skrave Kirke var der 
gjort et lille Ophold, og om Köngens Be- 
ssg der vil der senere blive fortalt.

Hosstolen fortsatte sit Arbejde, og alt 
gik vel, til Krigen i 1848 brsd los. Da 
maatte Skolen standse sin Gerning, men 
efter at Krigen var endt ,toges atter fat 
Fra 1850 til 1864 er her — som alle vsed 
—  udfort en betydelig Virksomhed i Folke- 
oplysningens Tjeneste, som har faaet bli- 
vende Vcerd. Derefter drog dens Leerere 
L. Schröder, Nutzhorn m. fl. som bekendt, 
til Askov og fortsatte Skolen der.

Ti Aar efter Kristian den Ottendes 
Besog aflagde Kong Frederik den Syvende 
fulgt af Grevinde Danner et Besog paa 
Skolen. Köngen havde overvoeret Jndviel- 
sen af Jels Kirke den 13. November 1854, 
og efter at denneHojtidelighed var tilEnde,
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körte, Han, tjl R od d in g .H -jflo len s, Fvr- 
stander, Sofus H o g s b r o ,  künde forst 
Natten sorud Klokken 12 bringe Budflabet 
vm Besoget. Det udbredtes straks noeste 
Morgen, at i Dag Kl. 12 kommer Köngen 
til Byen. „Op alle Mcend og Kvinder", 
hed det. Med en voeldig stör Rytterskare 
fvrud og et lige saa stört Vognfolge körte 
Köngen gennem hele Rodding By til Hoj- 
stolen, og da Kongeparret efter to Timers 
Ophold tog dort, var Rytterskaren dobbelt 
saa stör som ved Ankomften. Det var en 
stör Dag for Rodding. Forfatteren af dette 
var den Gang 10 Aar og husker Dagen 
heit nsje.

* » *

Her skal endnu anfsres den Sang, der 
var digtet af teologisk Kandidat Hoxbroe, 
og som blev sungen ander Hans Ledelse ved 
Kong Christian den Ottendes Besog.

Venlig er Dagen, naar Köngen Han kommer, 
gerne om Köngen vi flokke os vil.
Prcegtig os synes den frugtbare Sommer, 
Köngen vi kunne vente hertil.
Velkomsten vifter i Blade og Blommer, 
Sangerlil ikke kan tie dertil.

Engang i Fejde stod Omegnens Bonder, 
oppe ved Skoven, fortoeller hver Mand,
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med deres Prcrster fra Nord og fra Sonder, 
tcrnkte at vcrrne om Arne og Land.
Kcempende segned' de modige Bonder,
tre Sognes Prcester ved Markgrubens Rand.

Fcrdrene Hoste.de» Hceder  ̂og dobe, 
herom vor „Stennevang" bcerer et Tegn. 
Husene smiler i levende Hegn.
Jublende trcrder vi Köngen i Mode, 
Bondemand hoster nu Körnet det sode, 
trofast med Köngen er hele vor Egn.

Egnen ved Rodding har sjcelden sin Lige,
Lovet hist vajer i festeligt Baand.
Jngensteds Kräften fra Köngen vil vige, 
stcerk er vor Lid til Hans herlige Aand.
Inden Han saa denne Plet af sit Rige,
Han den velsigned med kongelig Haand.

Melodien til Sangen kendes endnu 
blandt Folk i Rodding. Naar der intet 
noevnes om Dronningen, er Gründen, at 
det lige til det sidste ikke var bekendt, at 
hun fulgte med til Rodding. Der hentydes 
i Sangen til Begivenheden ved Proestekilde 
1659. Om den tredje Proest, der er ncevnt, 
vides ikke noget, men Sagnet udpeger 
Prcesten fra Oster Lindet. Men i dette 
Sogns Kirkearkiver, som velvilligt har 
vceret mig overladte, har jeg ikke kunnet 
finde noget, der hentydede dertil. Der har 
jeg kun fandet, „at Peder Trans var Proest 
i Oster Lindet 1658. Polakkerne afbrcendte
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samme Aar Hans Gaard." Der er intet 
noevnt om Prcesten fra Byen i de noeste 
10 Aar, saa det ser ud, som der hverken har 
voeret Proest eller Prcestegaard i Byen i 
den Tid.

Hojskolegaarden i Nutiden.
Naar man nn kommer gennem Alleen 

hen til Hojskolegaarden, som ligger idyllisk 
og smuk, ser man et stortBygningskompleks 
af solide og velvedligeholdte Bygninger. 
Ved Jndkorslen til Gaarden har man paa 
venstre Haand det gamle teglhcengte Stue- 
hus, over hvis Jndgangsdor der paa en 
lille Marmortavle staar: Nodding Folke- 
hojskole. Man ser endnu den rummelige 
Stue, hvor Eleverne samledes. Jovrigt er 
det hele endnu temmelig uforandret. Lige 
overfor ligger det anselige og stilfulde 
Elevhus. En hoj Stentrappe forer op til 
den hoje og smukt hvoelvede Jndgangsdor. 
Midt i Bygningen er der en lang Korridor, 
og til begge Sider har der voeret Elev- 
voerelser. I  vestre Ende var en stör Spise- 
sal. T il Gaarden Hörer et stört Avlsbrug, 
som ledes monstervoerdigt. I  den gamle 
Skolestue findes en betydelig Sämling 
Oldsager, som for en stör Del er opgravede 
af Eleverne i Egnens gamle Kcempehoje. 
Der staar et gammelt stateligt 8-Dages
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Slagur, lavet af den bekendte Foedrelands- 
ven Frederik Fischer i Aabenraa. Foran 
det gamle Stuehns ligger imod Syd en 
dejlig Blomster- og Frugthave, som stam- 
mer fra Herredsfogdernes Tid og mindst 
er 100 Aar gammel.

Ved Gaardens Vstside ligger ligeledes 
en Have, hvor der tidligere laa et Labora
torium til Skolens Brug, ligesom Haven 
blev brugt til Forsog med forflellige Korn
sorter. Haven er bleven saa meget udvidet, 
at den nu maa kaldes et Anloeg. Ved dets 
nordostlige Hjorne ligger Frimenigheds- 
kirken, S t. Pool. Den er smuk og rumme- 
lig fvrinden, hvorimod man har forflellige 
Meninger om dens Ddre. Den har et for- 
holdsvis hojt og flankt Taarn og en Kirke- 
klokke med en dyb og hojtidelig Klang, der 
harmonerer med dens Jndskrift:

„Kalder paa Gammel og Ung,
Mest paa Sjoelen trat og tung,
Syg for den evige Hvile."

I  bisse Omgivelser er rejft en Minde
sten for gamle Appel. Det i Legemsstor
relse udforte Reliefbillede gor iscer et dybt 
Jndtryk paa dem, der har kendt Ham. Det 
er, som om man saa Ham paa Proedike- 
stolen. Frimenighedsproest Appel var kom-
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men til Rodding Hojskole ftraks efter 1864 
og boede og virkede her i henved 20 Aar. 
Ved sin joevne og venlige Optrceden og sine 
aandfulde Foredrag blev Han en afholdt 
Personlighed. Hans jordiske Levninger 
hviler paa Valgmenighedens Kirkegaard i 
Askov.

Mindestenen ved Brons.
Tanken om at resse en Mindesten ved 

Brons om Landstormen der ved Byen den 
22. Januar 1849 er fastsat paa Rodding 
Hrjs'.ole. , g Tanken er ogsaa udfort af 
Loerere og Clever herfra. Man fandt sam- 
tidig med, at Tanken var fostret, paa Her
redsfogdens Mark en stör Sten, der var 
som stabi« til denne Brug. Man gik ftraks 
i Foerd med Arbejdet.

Den Mark, hvor Stenen fandtes, til- 
ligemed de omliggende har Foellesnavnet 
Havrum. Det er en betydelig Dalsoenk- 
ning, og Markerne der Hörer alle til Rod
ding By. Vesterhavets Bande har sikkert 
svr Aartusinder siden gaaet herind, og efter- 
haanden, som de svandt, har de givet Rum, 
hvorfra Navnet „Havrum" menes at hid- 
rore.

Stenen stk nogen forelobig Bearbejdelse, 
hvorefter den skulde fragtes til Brons, hvad 
Vognmand Anders W e i s  i Ribe havde



paataget sig. Skriveren af bette fik af For
stander Hogsbro overdraget i den Anled- 
ning at bringe et Brev til Weis i Ribe og 
at aflevere bette til Ham selv personlig og 
bringe skriftligt Svar med tilbage. Det var 
om Sommeren, og Türen gjordes paa bare 
Ben baade hen og tilbage een Dag.

S aa  kom Weis med et solidt Koretoj, 
og der var villige Arme til at loste. Men 
Stenen laa uheldigt, den künde med den 
forhaandenvoerende Kraft ikke loftes. Der 
maatte graves et Hul ved Eiden af Stenen. 
Der kortes Vognen ned, og Stenen skub- 
bedes oder i den. Ved Aftenstide var man 
naaet saa vidt, at man havde faaet Stenen 
lcesset paa Vognen. Tre kräftige Hefte 
spcendtes for, men de künde ligesaa godt 
have voeret satte til at flytte Rundetaarn, 
thi Vognen rorte sig ikke. Heller ikke da der 
spcendtes to yderligere Hefte for, opnaaede 
man at saa Vognen i Gang. Men saa gik 
der Bud til Byen, og hele den mandlige 
Del af Befolkningen og Skoledrengene na- 
tnrligvis med, kom med Tove og Reb, som 
blev bundne fast til Vognen. Der blev talt 
til 3, og det var som om Hestene ogsaa for- 
stod denne Befaling. Vognen floj op af 
Hüllet, og et Hurra lod. Den nceste Mor
gen modle man igen mandstoerkt for at 
faa Stenen trukken op over den Hose Rod-
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ding Banke. Stenen blev fort over Hjer- 
ting, og her modte Bonderne ligeledes 
frem med Forspand og senere Dovre Bon
derne, da en storre Banke der ved Byen 
skulde passeres. Ved Aftenstide naaedes 
Foldingbro, og derfra Var der god Chaus
see til Bestemmelsesstedet.

I  Krigsaaret 1849 havde Befolkningen 
i Brons grebet til Selvvoerge imod de sles- 
vigholstenske Soldater. Det kom til Kamp, 
og det Var naturligvis ikke svcert for be- 
vcebnede Soldater at overvinde en Flok 
flet bevcebnet Almue. T il Minde derom 
er Stenen bleven rejst og har faaet fol
gende Jndskrift:

Ej Minde om en Glimredag,
Kun om et trofast Hjertelag.

Stenen blev fort til Brons i Efter- 
sommeren 1858 og blev afsloret den 22. J a 
nuar det folgende Aar. I  Rodding er 
der blevet talt meget om den ejendomme- 
lige Transport.

Rodding fra 1850— 1900.

Ved Midten af sidste Aarhundrede var 
Rodding endnu den gamle Bondeby med 
sine 20 Bondergaarde og henved 40 Be- 
boelseshuse som Aftoegtshuse og for Arbej-
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dere og Smaahaandvcyrkere/ Det var alt-- 
sammen lave straat'ükte Bygninger,; som 
laa i to lange Ncekker ved SidSr af By? 
gaden. Gennem hele Byen stod svoere 
Stendiger ved Gaden og ved alle Jndkors- 
ler til Gaardene saa vel som ogfaa „Kal- 
gaardene". Disse Diger dannede lige- 
frem Stenalleer. Saaledes stod der et 
stört Dige fra Vesterkroen og om til Hos- 
skolen; det var kun afbrudt af Jndkorsler 
til de paa denne Strcekning liggende Huse. 
Resten af dette Dige er sorst sorsvunden 
1890.

Med Bygaden stod det ikke soerligt godt 
til. Om Unteren var den ligefrem bund
los, isoer det Stykke i Osterbyen, som kald- 
tes „oe Rytterdam". Her künde en Vogn 
uden betydeligt Lces synke i til Navet. For 
Fodgoengere blev nogle störe Sten an- 
bragte, og saa künde man se Folk Hoppe 
fra den ene Sten til den anden. Traadtes 
der udenfor, var Situationen ikke lystelig 
for Vedkommcnde.

Rodding var om Vinteren i sit M re  
en alt andet end tiltalende By, men om 
Sommeren var den gamle By i Dalscenk- 
ningen med dens mange „Kalgaarde" med 
Wble- og Poeretroeerne ret hyggelig. Paa  
Grund af dens langagtige Form blev den
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i oeldre Tid inddelt i Bester- og Vsterby, 
og det mellem jDsterkroen og Skalen kald- 
tes Midtbyen. De gamle Roddinger i T i
den ved 1850 talte ofte om, at der dar 
spaaet, at Rodding stulde blive en Kobstad. 
Hvorfra de havde d e n n e  Spaadom, vides 
ikke. En anden Forudsigelse —  at Byen 
stulde broende—  er opfyldt. En vejfarende 
Mand stal fra den hoje Banke nord for 
Byen i et Syn have set 18 Ragstorstene 
nede i Byen. Dette havde Han fortalt i 
Vesterkroen, hvorfra det naturligvis straks 
bredte sig over hele Byen, og LEngstelsen 
for, at en Jldebrand vilde hoerge Byen, 
var ikke lille. Dette var dog ncesten glemt, 
inden Synet gik i Opfyldelse. I  Tiden 
fra 1869 til Aarhundredets Udgang h a r  
R o d d i n g  v o e r e t  h j e m s o g t  a f  3 4  
J l d e b r a n d  e, hvoraf selve Byen havde 
21 og Dstermarken Resten. De 4 Jlde- 
brande fyrefaldt inden 1888, og derefter 
gik det S lag i S lag, saa der blev kun en 
lille Rest af gamle Bygninger tilbage. No- 
get faktist er aldrig fremkommen om Bran- 
denes Opkomst. Folkevittigheden kalbte 
Aarsagen en Forstonnelseskomitee. Jnd- 
ledningen var, at Lsterkroen brcendte i 
Foraaret 1869.

I  oeldre Tiber har Rodding ikke vceret 
meget kendt, men Tiden havde forbeholdt
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den at blive det siden. ̂  Det stete den Gang, 
Hojskolen blev oprettet —  tank om den 
künde have faaet Lov til s t  fortsatte sit Liv 
og sin Virksomhed; man behover blot at 
tanke paa Astov for at kunne forestille sig, 
hvad det vilde have Haft at betyde. Men 
Byen kom alligevel frem, omend paa en 
noget anden Maade.

I  Aaret 1852 byggedes et Ting- og 
Arresthus i Byen, og Aaret efter opfortes 
Boliger til Herredsfogden og Tingskrive- 
ren for Fros og Kalvslund Herreder. Ved 
samme Tid bosatte sig 10— 12 unge vel- 
uddannede Haandvoerkere i Byen. De var 
udlcerte i Kobstaden og künde deres Ting. 
Dermed begyndte en ny Opgangstid for 
Byen. Den forste 2-Etages Bygning rej- 
stes 1854, det gamle Stuehus ved Vester- 
kroen aflostes af en smuk og solid 2-Etages 
Bygning. Byens Ungdom skcenkede et mag- 
tigt stört Dannebrog med Frederik den S y-  
vendes Krone og Navnetrcek. Det vajede 
stolt og flot over det störe Hus.

Bondergaardene blev flyttede ud, knn 
6 af 20 er endnn inde i Byen. De gamle 
Huse fik et andet Udseende. Mnrene kline- 
des, kalkedes og blev malede baade ude 
og inde. Sten- og Lergulve var for den 
Tid ikke sjoeldne, og paa enkelte Steder sad



et gammelt blyindfättet Bindue. Det blev 
nu fürnyet og forbedret. De gamle Alkoven 
senge maatte naturligvis ogsaa forsvinde,. 
og et Sovekammer med„Stabelsengesteder" 
blev indrettet. de smäa lave Vinduer; 
kom Potter med Blomster som Gyldenlak, 
Reseda, Nelliker, Fuksier, almindeligt kaldt' 
„Kristi Blodsdraaber", og flere andre in- 
denfor et l i l l e poent Gardin. De smaa 
„Kalgaarde" yraatte ogsaa holde for. D e , 
Gamle saa vel undertiden med nogen 
Ündren paa alt dette. Bilcegger-Kakkel- 
ovnen blev erstattet af en moderne og mere 
varmegtvende Ovn.

De unge Haandvcerkere var proegede af 
Tidens Nojsomhed og Sparsommelighed. 
Alt nyt Arbejde leveredes paa Bestilling, 
og Reparaturarbejdet blev godt betalt. 
Saadan vyr, fortalt i körte Troek, S tillin 
gen den Gang, da der. i Stedet for en 
gammel Dragkiste kom en smuk Kommode 
med et broderet eller hoeklet snehvidt Toeppe, 
og andre stilfulde Mobler blev indfsrte i 
Hjemmene.

Landbruget fik i samme Periode et nyt 
stört Opsving. Fra Midten af Fyrrerne 
til Midten af Halvtredserne blev der merg
let for Kraft. Kom man ind i en Bonde- 
gaard, var Merglingen Hovedemnet. Der
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var Folk, som gik fra den ene Mergelgrav 
til den nceste, ligesom der i hine-Periode^ 
var Folk, som kun befattede sig med at foel-, 
de Troeer og rydde Jordbunden for Rodder, 
De kaldtes Nydkarle. Andre var ftadigt 
sysselsatte med at soette nye Diger og grave 
Grofter! De saakaldte Tondetcerskere be- 
stilte om Vinteren ikke andet end at af- 
tcrrske Körnet. Det var altsammen intet 
Legearbejde. Mange Karle var dygtige til 
at svinge Leen, naar den rige Af'grode, som 
Mergelen havde frembragt, skulde afmejes. 
Det stete undertiden, at en Karl faldt sam- 
men under Arbejdet, naar Han vilde proe- 
stere mere, end Han havde Kroefter til. 
Det er uligt lettcre nu til Dags at knnne 
sidde paa en Maskine. Landbruget er det 
bcerende for det okonomiste Velvoere i vore 
Egne, derfor gik alting saa lykkeligt og vel 
i denne Periode.

I  Hostens Tid gik det i hin Tid for- 
nojeligere til end ellers. Der gaves da 
Ekstraforplejning, en bedre „Unnen",Mid- 
dag og en god Aop Kaffe. Naar Rügen 
var foerdig til Jndkorsel, kom alle i Virk- 
somhed. De Gamle og Bornene lavede 
Halmbaand, hvormed 2 Neg blev sammen- 
bundne. Dette kaldtes saa en „Kjerre". 
Saaledes blev al Rügen sammenbunden
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for St holde Straaet stift, dadet fluide Kru
ges til Toekkelse. Naar Rügen saa om Vin- 
teren dar t cerstet, blev der straks af hvert 
„Udloeg" i Loen taget „Tag af".

Naar man den Tid gik forbi en Mark, 
hvor Hostleerne klang, og Folkene sang, 
var det anderledes livligt end nu at höre 
paa Maskinernes monotone Knebren. Men 
de Hörer jo nodvendigt med til det moderne 
Landbrug, da Leen ikke mere forslaar. Ester 
at Körnet var bjoerget, og Riven var 
gaaet hen over Ageren, kom Gamle og 
Born og samlede „Ovs" (M s). Man 
undgik saa vidt muligt, at det mindste gik 
til Spilde.

„Opstor" kaldte man det, naar det sidst« 
Neg var hostet, og Folkene kom hjem; de 
stillede sig op foran Jndgangsdoren og 
strog paa Leerne. Det kaldtes at „stryge 
for Kaalene," nu da der intet andet var at 
hoste. „Vor Mor" styndte sig ud i Doren 
og bad for Kaalene og lovede at give Kasse 
og Kage. Naar alt Körnet var indbjerget, 
holdtes „Hosthotte". Enhver af Tyendet 
fik da en stör Hvedekage og undertiden og- 
saa en Rug-Sigtekage. Desuden blev der 
holdt Gilde, og det gik muntert til. Under
tiden var flere Goeste indbudte, og man fik 
saa en Svingom. Dansen plejede at vare
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til henad Morgenstunden, thi nu var Kör
net i Hus, og man havde ikke mere saa 
travlt.

God og venlig Forstaaelse raadede mel- 
lem Bonderne og Haandvoerkerne indbyr- 
des. De gamle Lejehuse var for det meste 
Bondernes, og hos dem kokte Haandvoer
kerne ogsaa deres Forbrug af Mcelk, Smor, 
Korn, Broendsel og saa videre, som de be
talte med deres Arbejde. Det hele regule- 
redes saaledes uden mange Penge. Haand- 
vcerkerne blev ogsaa straks optagne i Byde- 
lavet. Selskabeligheden blomstrede i den 
Tid.

T il Bryllupper paa de storre Gaarde 
var Gcesterne indbudte til tre Dage. Gce- 
sterne modte fra Morgenstunden, og ved 
Ankomsten blev de modtagne med Musik. 
De blev blceste ind, som det kaldtes. En so
lid Frokost blev nydt, og derefter körte man 
til Kirke. Vielsen skulde efter gammel Skik 
og Brug voere fuldbyrdet inden Klokken 
k2. I  Spidsen for Brudestaren red en 
Flok Karle, Ridesvende. Skriveren af dette 
kan endnu huske den Tid, da Brudgom og 
Brud ikke körte paa samme Vogn til Kir- 
ken. De körte i hver en lang Vogn med 
3 Agestole. I  den forste sad Kufken, i den 
anden Brüden henholdsvis Brudgommen,
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og i den tredje sad Brudesmykkerne hen- 
holdsvis Brudgomsforerne. Derimod körte 
de tilbage fra Kirken i samme Vogn, hvor 
de havde Plads i Brudgommens Agestol. 
Baade da man gik ind i Kirken og ud af 
den „blceste" Musikanterne. Ester Vielsen 
gik det med Ridesvendene og stingrendeMu- 
sik iSpidsen i strygendeFart tilbage tilBryl- 
lupsgaarden. Middagen med fersk Suppe, 
Steg, Risengrod med mere blev indtagen, 
Dausen begyndte og fortsattes til den lyse 
Morgen. Anden Dag modte Gcesterne igen 
til Middag. De opvartedes med Sodsuppe, 
kogt Skinke og Risenblomme med en Blan- 
ding af Bin og Band til Dyppelse. Tredje 
Bryllnpsdags Middag var der ingen fast 
Regel for.

Et saadant Bryllup holdtes scedvanligt 
Torsdag, Fredag og Lordag, og Sondag 
gik „de unge Folk " saa til Kirke, og den 
Dag var der desuden endnu Bryllup for 
Hjoelpere, Opvartere og saa videre. I  Reg
ien var der god Ro i Byen de forste Dage 
efter et saadant 4-Dages Gilde.

Gaverne bestod af oegte Solvtoj, isoer 
Spisesteer, men der gaves og-saa „Fon", 
som var forstellige Fodevarer, for Eksem- 
pel en Skinke, et Lam, en Fedekalv eller 
lignende. De mindre Bryllupper holdtes 
paa lignende Maade, der skulde nok ström-



me Gaver, iscer Fodevarer, ind, og saa 
holdtes tidt Bryllup i to Dage. Skasferen 
traadte da, mederis Goesterne forste Dag 
sad ved Bordet, frem og indbod paa 
Brudeparrets Vegne alle til at komme den 
nceste Dag igen og indtage Pladsen ved 
Bordet fra den forste Dag.

Barselgilderne varede egentlig ogsaa to 
Dage. Den forste Dag var det saakaldte 
Konebarsel. Anden Dag gik paa lignende 
Maade som Bryllupperne. Musikanterne 
betaltes ved, at der samledes ind i „oe 
Spillemandskop", som var en Tallerken, 
der blev baaret omkring, og hvori Gcesterne 
saa lagde deres Skilling. Bagefter Ham 
med Tallerkenen kom en anden med en 
Flaske BrEndevin og to Snapsglas, og idet 
Musikanternes Skaal blev afsungen, blev 
der budt paa en „Drain".

Sammenkomsten ved Begravelserne 
varede ogsaa to Dage. Llget blev i Rege
len ikke begravet for 8 Tage efter Dods- 
faldet, og Dagen for Jordf estelsen blev 
det lagt i Kiste ester at hrvr ligget paa 
Straa indtil da. Ved denn- Lejlighed var 
Naboerne indb.-dte, og det ldtes Kiste- 
Icvg. Saa  hoendte det, at Moei dene ogsaa 
flulde komme om Aftenen for at tage Af- 
sked med den Dode. En Ligkistv var altid 
fort og pyntet med pressede Blade ogBlom-



ster. Kranse var en ganske ukendt Ting. 
Det var ikke brugeligt al fore Ligene ind i 
Wirken. Det stete kun ved mere fremragen- 
de Personligheder, og naar der blev ofret 
to Lys til Wirken. Graven maodte vcere til- 
kastet inden Klokken 12. Det inindste, T i
den gik derud over, väkte Forargelse. Spa- 
der og Skovle stod rundt om Graven, og 
de Mcend, som ved Tove firede den Heden- 
gangne ned i Graven, toge straks fat med 
at käste til, naar Prcesten havd? forrettet 
sin Gerning. Folget spiste derefter til Mid- 
dag i Sorgehuset, og siden samleles man 
om Kaffebordet, hvor der ogsaa rankede 
nogle „smaa Sorte". Var den Hedengang- 
ne et ungt Menneske, saa man mere hoj- 
tidelig nd. Havde Doden ramt en W irre, 
blev Vedkommende rost, og man ment?, 
det var godt, at der var bleven „lost op' 
for Ham eller hende.

Efterhaanden stete störe Forandringer 
med Hensyn til Jordfoestelserne. Man be- 
gyndte at give Kisten en blank, mork Farve 
og at loegge et P a r Kranse paa, under- 
tiden med sirligt flrevne eller prentede 
Vers, hvori den Dode sympatetisk omtales, 
og tröstende Ord rettes til de Efterladte. 
As en Hel Sämling hidsoettes folgende: 

Minde,
heiliget vor hedengangne 

Broker.
1-
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I  Manddomskraft og bedste Aar 
big Sygdom goested', og du maatte 
henvisne i dine Manddoms Aar, 
i Alder godt seks Gange otte.
Din Kone og Born her sorgfuld staar 
ved Baaren og deres Tab beklager.
Dog Herren bor vi love, naar 
Han giver, men og naar Han tager.
Dine Venner og big havde koer, 
med Sorg dit Stov til Graven boerer 
og haaber, at bin Aand nu er 
hos Gud i Himmelen i Live."

Navnene.

Disse gamle Begravelsesskikke holdt sig 
til ind i Tredserne, hvorefter de begydte at 
tage andre Former.

Kirkegaarden.

I  hin Tid lignede Kirkegaarden n o r
mest en Plads med smaa Koempehoje; med 
dens störe Stendiger tog den sig ud som 
en lille Fcestning. Baade Kirken og Kirke
gaarden er jo ogsaa i oeldre Tiber, ikke blot 
her, men ogsaa andre Steder, bleven be- 
nyttet til Skjule- og' Forsvarssted for Be- 
solkningen, naar den i Krigstid trcengtes 
af Fjenderne.

Det var ganske faa Grave, der i hin 
Tid blev „opgjorte" og pyntede med lidt 
Blomster. Dodgraver kendte man rkke paa 
hin Tid, saa de Paarorende ssrgede for at
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käste Graden og for Klokkeringningen. Oste 
blev Graven liggende, som Folget havde 
forladt den og blev til en stör Grcestue, 
cller man lagde nogle störe Groestorv paa 
dem. Deraf kommer Talemaaden „at faa 
ce S a i o oe Hoi". Groestorvene blev lagte 
i to Alens Hojde i en langagtig Firkant. 
Eiden lod man det skotte sig seid, og Groes- 
set künde vokse saa hojt, at et voksent Men
neste om Sommeren ncesten künde gaa 
stjult mellem Gravene.

En gammel Mand eller Kvinde var 
ansat til at besorge Morgen- og Aftenring- 
ningen og til at fore lidt Tilsyn med Kir- 
ken. En gammel Kvinde, som hed Trine 
Junkers, havde Beftillingen i flere Aar. 
Lonnen var meget ringe. Den bestod noe- 
sten kun i, at hun havde Ret til at groesse 
sin Ko paa Kirkegaarden. Hvad der blev 
tilovers, künde bjoerges til Vinterfode for 
den karre Ko.

Honsene syntes rigtig godt om Kirke
gaarden og de lune Steder mellem Gra
vene. Naar Beboerne i dens Ncerhed 
hjemme ingen ÄEg fandt, blev Kirkegaar
den afsogt. Dette er ingen overdreven 
Skildring.

Da Svejstrup overtog Prcrstegernin- 
gen, begyndte de gamle Begravelsesskikke 
og Kirlegaarden at antage nyere og mere
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passende Former. Det ny antoges, uden 
at der moerkedes Brydninger. Selve 
Tidsdannelsen forte det med sig.

Aaret 1873 blev den gamle Kirkegaard 
grundigt planeret og praktisk og godt an
lagt. Resten af de gamle Groestuer maat- 
te forsvinde. Nodding har siden den Tid 
Haft en smuk Kirkegaard, og hvad Fortiden 
maafle forsomte, synes Nutiden at over- 
drive.

Kirkegaarden er bleven behandlet med 
Pietet, var blot den gamle oervoerdige Kir
ke ogsaa bleven betcenkt. I  Skrydstrup og 
Vedsted og flere Steder har man med stör 
Bekostning sogt at bevare det gamle, her 
har man Haft Tilbojelighed til at lade det 
forsvinde.

Inden vi forlader de Dodes Have, vil 
vi mindes nogle af dem, hvis Ben hviler 
her.

Ved Stien längs det gamle Stendige 
ved Kirkegaardens nordre Eide er en stor- 
re indhegnet Plads og der indenfor et no- 
get ejendommeligt Jerngitter om en enkelt 
Grav. Paa en Marmorplade, der er an- 
bragt indvendig paa Gitteret, i den vest- 
lige Ende loeses:

„Herunder hviler det Jordiske 
af salig Hans Giortz.

Fodt i Grimstrup d. 16. August 1801, 
dod i Rsdding den 6. Januar 1854."
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Jndskriften er med störe stobte Bogsta- 
der i udhcevet Form. Den der til Hvile 
siebte var en Broder ül Storfabrikanten 
Gisrtz i Nibe. Han var Forpagter af Hoj- 
skolegaarden og Ökonom for Eleverne og 
er bleven begravet i Gaardens Begravel- 
sespl rds.

Jndenfor samme Begravelsesplads fes 
en stvrre Marmorplade paa enGrav, smukt 
ovcrgroet af Vintergront. Jndskriften ly- 
der:

„Anne Kjestine Appel, 
fodt Lorentzen, 

f. 19. Januar 1829.
d. 14. Januar 1869."

Det var gamle Appels Hustru.

Vi fortsoetter Vandringen Heu til det 
nordvestlige Hjsrne af Kirkegaard:,,. Her 
ses et ikke prangende, men stilfuldt Jeru- 
gitter. P aa  Mindeftenen for Enden af 
Graven staar:

„Herunder heiler 
Herredsfog ed 

Alexander Halberg,
f. d. 30. Septbr. 1814, d. d. 20. Mas 1891 

og Hustru
Charlotte Magd :lene 

f. Burch,
f. d. 12. April 1810, d, d. 1 «.Novbr 1863."
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Kancelliraad, Herredsfoged Halberg var 
m pligtopfyldende Embedsmaud. Naar 
der undertiden trods dette alligevel ylredes 
nogen Utilfredshed oder Manden. oar der 
ikke Hans Embcdsforelse, men noget körte, 
affcerdigende Vcesen, der var Gründen. 
Som fodt Kobenhavner og studeret Jurist 
havde Han kun liden Forstaaelse for og 
Tankescet sammen med Bonderne og Land- 
befolkningen i det hete.

Han arbejdede paa fit Kontor fra M or
gen til Asten sent. Naar saa Folk kom og 
i Siedet for at gaa lige til Sagen indlede-. 
de ad lange Omveje, künde Han nok, efter 
at have Hort til en Tid, göre kort omkring, 
sige Farvel og gaa ind til sit Arbejde. Saa- 
ledes gik det en Mand, der havde en meget 
vigtig Sag at forhandle med Herredsfog- 
den om. Inden Han var naaet at blive fcer- 
dig med Omsvobene, havde Herredsfogden 
vendt Ham Ryggen. I  sin Fortvivlelse hen- 
vendte Manden sig til en, der oste havde 
Forretninger at afslutte paa Herredskonto- 
ret. Han forebragte den vigtige Sag for 
Herredsfogden, og denne svarede: Det 
künde Manden have sagt. Lad Ham kom
me. herhen saa skal vi snart faa Sagen af- 
gjort. Herredsfogden havde 2 Koreheste og 
Ekvipager. Kusken hed Ole, og Han kom 
gerne hen til Kontorvinduet, naar Han
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skulde forhandle med Herredsfogden. De 
kom godt ud af det med hinanen.

Halberg var den sidste danske Herreds- 
foged. Efter1864 maatte Han som saa man- 
ge andre, tctge til Kongeriget. Han stk Em- 
bede somBorgmester og Byskriver i Nakskov 
paa Lolland, hvor Han üirkede til sin Dod 
1891. Han havde besternt at ville stedes 
til Hvile i Rodding ved Siden af sin Hu- 
strn. Pastor Michaelsen holdt ved Hans 
Jordefcerd en gribende Tale over Teksten: 
„Drag Skoen af din Fod, thi Siedet, du 
staar paa, er heiligt." Den paahortes af 
et stört Folge. Et Gravlegat paa 200 Kro- 
ner sikrer Vedligeholdelsen af Gravstedet, 
der ogsaa altid er i bedste Orden.

Han og Frue gjorde meget godt mod 
Byens Troengende. W re vcere deres 
Mindc.

Jdet vi forlader den celdgamle Kirke- 
gaard, toenker vi paa det forste Vers af 
Michers „Troekfuglene":

„Sig noermer Tiden, da jeg maa vcek!
Jeg Hörer Vinterens Stemme;
thi ogsaa jeg er kun her paa Troek
og haver andet Steds hjemme."

.------ g .------
Til Rodding By har i celdre Tid Hort 

rnegen Skov. I  Midien af forrige Aar
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hundrede strikte Skovene baade fra Nord 
og Syd sig toet ind til Byen. Nu er Sko
vene svundne meget, et stört Skovparti kal
bet Hennebcektorn nord for Byen og et 
stört Parti afProestegaardsskoven forsvandt 
fuldstoendig i Halvtredserne, et stört Skov
parti sonden for Byen, tilhorende Rodding- 
gaard, ryddedes dort i ganske kort Tid i 
Slutningen af Tredserne og Begyndelsen 
af Halvfjerdserne. En meget stör Skov, 
kalbet Vesterkcrr, ogsaa tilhorende Rod- 
dinggaard og beliggende sydvesl for denne, 
var tidligere ganske forsvunden. I  forrige 
Aarhundrede er henimod 400 Tonder Land 
Skov forsvunden i Rodding Sogn. For- 
uden det ncevnte borthuggedes storePartier 
af Nordskoven, som kobtes paa Roden af 
Skovslagtere, der drev Troehandel.

Engang da et Stykke Skov ved Tiden 
omkring 1855 var folgt til Nedslagtning, 
blev dette forbudt. Men alligevel modte en 
Aftenstund 30 Karle med Nkser og Saver, 
og om Morgenen laa Troeerne foeldede. 
Skovslagteren betalte sin Bode, og der var 
ikks noget videre at göre ved det. Det nat- 
lige Skovattentats Spor er synligt endnu.

De omtalte Skove var den Tid en 
Guldgrube for Nodding By. Enhver Bon- 
degaard havde sin Skov, og samme reg-
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nede mere med Skoven end med Landbru- 
get. Vi skal nu fe, hvorledes det gik til, 
naar Barken begyndte at skride.

Da kam alle i Bevcegelse, fra de Ängste 
til de ALldste, i den störe Norstov, hvor der 
ellers var stille. Der rorte sig pludseligt et 
ualmindeligt Liv; der Hortes Raab og Lat- 
ter. Banken med Stokke og Akfeflag lod 
overalt. Det hele tog sig forvirret ud, og 
dog var det velordnet Arbejde, som gik 
muntert fra Haanden. Denne Virkfomhed 
indlededes, naar Egen begyndte at blom- 
stre og scette Blade. Ved denTid cirkulerede 
Saften gennem Troeerne, og Barken künde 
flaas af dem,hvilket stete omhyggeligt, naar 
de gamle Kcemper laa paa Valen. Barken 
blev saa kort hjem, hvor den stulde strabes 
og renses, og hermed sysselsatte sig de LEld- 
ste og de Dngste. Naar den var renset, blev 
den hugget helt smaat og fyldt i Scekke, 
og nu var den sandig til at soelges. Afscet- 
ningsstederne var fornvmlig Tonder,Hojer, 
Ribe og Barde. Enhver havde altid sit be- 
stemte Sted at levere. Det foregik efter 
mundtlig Aftale fra Aar til Aar. Blev en 
lidt bagefter, stk Han en Hilfen med en Na- 
bo om nu snart at komme, eller Han fsndte 
selv en Hilfen om, at Han var i Vente.

For 100 Pund hugget Bark betaltes
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9 Mark kurant, lig 10 Rigsmark. Barken 
bragte mangen god Skilling til den hjem- 
lige Arne. Derfor var Barktidett fornoje- 
lig, isoer da alle künde hjcrlpe med. Denne 
udmoerkede Jndtoegtskilde er forloengst op- 
hort, siden Fabrikker, som fremstiller Lcr- 
der ved kemiske Midier, er rejste. Disse 
brugte ingen Bark, og de hjemlige Gar- 
verier, baade smaa og störe, maatte loegge 
Forretningen ned. Barksalget var dermed 
LN „8NKL klott".

Selve Troeet blev parieret i Skoven, 
kort hjsm indtil den mindste Pind og op- 
hobel ved Hnse og Gaarde, saa disse ncesten 
lignede smaa Foestninger, som var det en 
By fra Middelalderen. Tillige loegger vi 
Mcerke til Savknlerne, „oe Savlai". Der 
var gravet 2 til 3 Alen ned i Jorden og 
rejst 4 svcere Poele og derover igen lagt 
Tvoerstcenger. De svoere Blokke rulledes 
der op. En Mand gik yvenfor og en ari
den i Knien nedenfor Blokken, og med en 
dertil indrettet Langsav skiltes denne ad 
paa längs, som man vilde have det. Til 
at save Troeet igennem med paa tvoers 
brugtes en Skotsave. Behandlede paa en 
es disse to Maader var Egene saa vidt for- 
beredte, atTroeknavernes Gerning künde be- 
gyude. Trceet „oparbejdedes" derved til
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dets forskcllige Brug, fremfor alt til Frem- 
stilling af Vogne. Der forarbejdedes me- 
get som Husflidsarbejde paa Gaarden om 
Vinteren, men desuden boede flere Hus- 
meend i Byen, som hele Aaret rundt kun 
arbejdede i Trcefaget. De kobte Ege paa 
Roden, og derefter forarbejdede de deni. 
Med fuldloessede Vogne körte de Varerne 
til Markederne i Logumkloster, Ribe, Hol- 
sted og Varde, 2 eller 3 Gange aarligt til 
hver By. Dette indbragte god Fortjeneste.

Da Barken ophorte at voere Salgsvare, 
gik Trccarbejdet i S taa. Troeet blev for 
dyrt, siden Barken ikke mere künde udnyt- 
tes. Paa Bondergaarden horte det snart 
op „Tcellebcenken", Spaanekniven og 
Langsaven med det ovrige Voerktoj stod saa 
godt som urorte i Huggehuset. Der künde i 
„Nod og Betryk" laves en Tojrestage eller 
scettes et P a r Toender i en Rive. Et P a r 
af de professionelle Troearbejdere blev ved 
at lave en Smule, men ved deres Bort
gang horte det hele op.

Boevestolen og Kniplefirinet.
De to kvindelige Husflidsgenstande for- 

tjener fuldtud deres Omtale. I  de fleste 
Bondergaarde stod en „Vovel" (Voevestol), 
men der Var Vcevningen kun Husflid. Der- 
imod dreves den som Haandvoerk i mange



—  113 —

Jndsidderhjem, hvor man künde höre 
Vcevestolen knalde fra Morgen til Asien, 
saa den gamle Rönne rystede. Modrene 
talte i den Tid stadig om, hvad de havde 
paa Vceven, om Trendegarn, Jslcet og 
saa videre.

Naar et ny Vcev skulde begyndes, modte 
Konen, for hvem der flulde vceves, hos Vce- 
versken for at trende, og den Dag gav 
Sidstncevnte Kaffen. Var Tojet fcerdigt, 
blev det bragt til Ejerinden, og saa var der 
„Vovhstte", en Hel Festlighed. Unge og 
Gamle saa paa Tojet, hvoraf de skulde 
have nye Kloeder, og glcedede sig over det. 
Vceversken blev Plejet af Potte og Pande, 
hvorefter hun sagde Farvel og saa „manne, 
manne Tak," hvortil svaredes: „Tak, dei 
sel lisse".

Kniplingsskrinet, hvor var det ikke 
mcerkeligt at se paa dette Arbejde, naar de 
der sad og kastede disse smaa Stokke med 
Traad paa, saadan her og der, som et rent 
planlost Legearbejde. Men samtidig künde 
man jo se, at det smukke Monster stadig 
blev loengere. Voevcskolen og Kniplings
skrinet er som Husflid lcengst forsvundne. 
Hine Tiders Husflid var af en grundigere 
og bedre Slags end Nutidens moderne. 
„Alt det Figgeleren og Stiggeleren brin- 
ger ikke meget," sagde en gammel Kone
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engang, „men no ha di jo Evn' te' et. Vi 
anne maat helt anderledes slier i et."

Uldkartning og Spinding i Hjemmet 
er nu vel ogsaa omtrent ophort. Hvor 
mange kan nu „pregle et P a r  Hoser" (strik
te et P a r  Stromper) og karte Uld. Det 
lonner sig daarligt, og det er saa let at gaa 
hen i en Butik at kobe disse Ting.

De gamle Landsbyskroeddere var tidt 
Originaler as egen Slags. I  Hjemmet hav- 
de de ikke meget yt bestille, og de gik derfor 
ud til Folkene at sy. Var der Fest i Huset 
den Dag, det ny Voev blev bragt, var der 
det ikke mindre, naar Skrcedderen med sin 
Dreng kom for at sy Klceder af det ny 
Toj. Havde Mesteren undersogt Tojet og 
udtalt sin Kritik over det, kom det nwste 
Punkt. Det var, hvormeget der künde faas 
ud af Tojet. Vor M o'r havde gerne be
regnet det til lidt mere, end Skroedderen 
mente at kunne saa ud af det. Middagen 
bestod scedvanligt i Gronkaal og Floesk den 
Dag. En gammel Skrcedder udtalte da 
ogsaa engang, at Han havde spist Gronkaal 
saa lcenge, at Han syntes selv at vcere en stör 
Kaalorm.

P aa  den Tid kendte man ude paa 
Landet grumme lidt til Aviser; men de 
gamle Mestre vidste en uendelig Masse
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Nyt og künde fortoelle de dejligste Rover- 
historier, man bilde höre. In te t Und er, 
at det var en Hel Begivenhed, naar Skroed- 
deren kom i Hnset, og Naboerne indfandt 
sig om Aftenen, og saa endte man gerne 
med et S lag Kort. En Spogefugl havde 
lovet at fremdrage en Skroeddervise. Nogle 
äf Mestrene künde ikke lide den, andre fyn- 
tes, den var ret fornsjelig. Her feiger en 
Del af Digtet:

„A. B, C. se hvilke Skroeddere, 
der sidder de og lapper Klud paa Klud, 
de mener sagtens, det ser dejligt ud.
A. B. C. se, hvilke Skroeddere!

E. G. F., nu floerer vor Skrcedder paa Troef, 
Han skcerer det, saa godt Han kan 
og mener, det gaar sagtens an.
E. G. F., nu skoerer Han paa Troef.

Det sidste Vers rimer sig paa M, Skroed- 
deren har forskaaret Tojet og er kommen 
i Klem og defekterer saa hjem, det bedste 
Han kan.

Tiendeaslssning.

I  Aarene 1861—62 er der af en der- 
til nedsat Kommission af Sognets Bonder 
med Forstander Sofus Hogsbro fom For- 
mand fort langvarige Forhandlinger om
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Aflosning af Prcestens og Degnens Tien- 
der. Protokollen over Forhandlingerne 
og Resultatet opbevares endnu. Her skal 
blot anfores, at Forhandlingernes Grund
lag var en af Hogsbro udarbejdet For- 
tegnelse over Jndkomsterne fra 1852 til 
1861, som ogsaa opbevares endnu. Ved 
et Mode den 29. September 1862 ordne- 
des Sagen, og det vedtoges, at den afloste 
Tiende skulde beregnes efter Nibe Kapitels
takst. Derefter synes Sagen at have hvilet 
i godt et Aars Tid, men den 4. Februar 
1864 er der ifolge Jndbydelse af Sogne- 
prcesten Pastor Sveistrup afholdt et Mode 
hos Kirkevoerge I .  Möller i Rodding. Her 
har Proesten forelagt det skriftlige Resultat, 
som noje fastsoetter Bidragene for Tiende- 
aflosningen, og hvori tillige udtales Dnske 
om ogsaa at faa Kirketiender afloste. Dette 
var bleven godkendt af Kommissionen, og 
Skriststykket slutter:

„Skrevet i Rodding d. 4. Febr. 1864. 
L. Bay, Jver Bjerrum, Hans Dall, I .  
Möller, F. L. Rosenlund, I .  Tonnesen."

De Undertegnede er altsaa de Moend, 
der har fort Forhandlingerne. Naar For
stander Hogsbro ikke er noevnt, er Grün
den nok den, at Hans Hverv for har voeret 
til Ende, og Proesten selv har besorget 
Slutningen. <. „
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I  Aaret 1876 har davcerende Proest 
indgivet en Reklamation oder den Ham 
paalignede Skat. Kommuneforstanderen 
har derefter oplyst, at Proesten i Rodding 
havde folgende Jndtoegter:

I. Rodding yder 53 Tonder, 3 Skoepper Rüg 
„ „ 53 „ 3 „ Byg

„ 53 „ 3 „ Havre
II. Broendstrup yder 70 Tonder Rüg

III . Skrave yder 144 Tonder Nug.

Rodding og Broendstrup betaler efter 
Kapitelstaksten i Ribe, Skrave leverer i 
Naturalien

Derefter opregnes Jndtoegten af den 
störe Skov, Proestegaardens Jorder, Offer 
og meget mere. Resnlatet blev en samlet 
Jndtoegt af 11,215 Mark aarlig med den 
Bemoerkning, at det sikkert ikke er for hojt 
ansat. Rodding Proestekald var paa den 
Tid det noeststorste i Slesvig, kun Nsby 
flal have voeret storre i Jndtoegt. M an 
talte ogsaa om Proesten med Ministerlon. 
Siden er Skrave gaaet fra.

Postvoesnet.

Ved Midten af forrige Aarhundrede 
havde Brev- og Pakkeposten ikke saa me
get at göre som nu om Dage. Man kan 
regne, at for hvert Brev, der den Gang 
forsendtes, skrives nu maaske 1000 Breve
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vg Kort. Postbude kendtes Me i Landdi- 
ftrikterne for i Slutningen af Tredserne. 
M an hjalp sig med den saakaldte Diligence, 
en gul, malet, lullet Vogn med 4 Hefte 
for, som körte tmellem.Haderslev og Ribe. 
Der dar Plads i Vognen til 4 Pasfagerer. 
Den ftulde köre een M il i Timen, og med 
3 Timers Ophold undervejs varede en 
Rejfe fra Ribe de 7 Mil til Haderslev an
der normale Forhold 10 Timer.

Diligencen körte fra Haderslev om 
Morgenen og var i Gramby ved Middags- 
tide. Heftene spoendtes fra og fortes ind 
i den gamle Gramby Kro. Der var Post- 
holderi, som det kaldtes, og der stod altid, 
fra hvilken Side Diligencen end kom, 4 
Hefte til Aslosning. Poftsagerne for en 
stör Omkreds, Rodding msdindbefattot, 
blev afleverede der, og det mdleverede to- 
ges med. Naar dette var ftet, spoendtes 
de friste Hefte for, og Postillonen, i lyse- 
blaa Benkloeder, rod Frakke med Spids- 
kjole, rod Kästet og en stör rod Korekcrppe, 
besteg Bullen. Han lod sig give Tommen 
til de fire Hefte, greb den störe Pifl, svin- 
gede den engang rundt, gav Heftene et Ryk 
med Tommen, flog et voeldigt Smceld med 
Pisten, vg Heftene satte af Sted i  stavp 
Trav. Han blceste en Melodi i et Horn
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til Farvel, og paa samme Maade hilste 
Han altid Goddag, naar Han koin. Lige- 
ledes blceste Han i Hörnet ved enhver By 
for at give sig til Kende, og for at Folk 
skull»e sorge for, der B e  dar noget til Hin- 
der for Gennemkorselen, men det var og-saa 
en Hilfen til Beboerne. Saaledes var den 
kongelige Brev- og Pakkepost, som dens 
officielle Navn lod.

Fornden omtalte Post havde man Kugle- 
eller Karriolposten, som kun medforte Bre
ve. Vognen havde to Hose Hjul, hvorimel- 
lem var anbragt en kuglerund Kasse og 
derpaa en Agestol for en let Person. Den 
havde to lange Skagler, og een Heft, der 
ret künde lobe, var forspoendt. I  passende 
Afstande ftod en Heft til Aflosning, og 
Flyveposten, som den ogsaa kaldtes, flyndte 
sig videre.

Over Dorene i Landsbykroernes 
Skoenkestuer Hang en smal Lcederrem, hvori 
de faa ankomne Breve og endnu foerre 
Aviser sattes op. Enhver künde der gaa 
hen og se, om der var noget til Ham eller 
hende. Afhentedes et Brev Be, skulde 
Brevsamleren, som almindeligvis varKro- 
manden, besorge Brevet afsendt til Vedkom- 
mende ved Lejlighed, men denne künde 
stundom nok lade vente paa sig en 8— 14
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Dage. Fik nogen saa tilsendt et Brev om 
at bevi-se en Afdod den sidste Wre, hoendte 
det, at Jordfcestelsen havde fandet Sted 
Dage eller Uger, for Jndbydelfen kom i de 
rette Hoender.

De bedste Landpostbude var i hin Tid 
de gamle Kagemcend og -Koner. Dom var 
der een eller to af i hvert Sogn. Med en 
stör Halmkurv paa Ryggen gik de rundt 
og folgte „Goddaver", Kavringer og andre 
Kager, der laa imellem hverandre.

M an udsogte sig hvert Sted de bedste, 
saa de, der lobte sidst, nok künde sige at saa 
udsogte Kager, overgrablede med smudsige 
Fingre, men man tog det den Gang ikke 
saa noje.

Kagescelgeren gik ind paa Brevsamkings- 
stederne og spurgte efter Breve i deres D i
strikt. De tjente en gammel Skilling — k 
Penning — ved at aflevere et Brev, og 
saa künde der maaste soruden nankr en 
ekstra Gave, naar de bragte giode Cner'-et- 
ninger. Helt til ind i Treserne foregik 
Postforsendelsen som ikildret, men for 
Rodding By var dog tidligere stet en For- 
cnrdring ved Privat Foretagfomhed.

Herredsfogderiet og Tingstrivpriet for 
Fros- og Kalvslund Herrcder havde atter 
faaet Soede i Rodding i 1854, og et Ting-
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og Arresthus var bygget. Et Tingbird og 
en „Paemand" var hosatte i Byen, og 
disse Autoriteter künde naturligvis itke 
nojes med den gamle Postgang. Postvoe- 
senet ansatte et ridende Postbud, der fra 
Postholderiet i Graniby 3 Gange ugentlig 
bragte Postsagerne til Rodding.

I  Rodding Bsterkro blev oprettet et 
Brevsamlingssted. Der skulde Rytterposien 
voere de beftemte Dage hver Formiddag 
Kl. 9, og erchver künde inede og asgive 
eller modtage Postsager 'il videre Forsen- 
delse, men isvrig: fulgtes den gamle Prak- 
sis mod at soette Breve og Aviser cp i Lce- 
derrcemmen oder Doren. Appropos! Aviser 
paa Hojs!)len holdtes „Berlingste Tidende" 
og „Fcedrelandet", Herreds'ogdcn holdt 
forstnoevnte Avis, Pastor 5pempel holdt 
„Fyens S tifts Tidende'^, og saa kom der 
3—4 „Dannevirke" til Byen.

F ra  Rodding sortsatte Rytterposten 
gennem Langetved, Kobenhoved, Skodborg, 
Je ls, Gronneboek tilbage til Rodding. Her 
sluttedes Posten, og Tasten aflevcredes i 
GramLy senest Kl. 9 Asien. Brevsam- 
lingssiedet i de noevnte 5 Byer var Kroen, 
hvor Postsagerne paa omtalte Maade sat
tes op bag Lcederrcmmen oder Doren.

P aa  den Maade gik Postgangen til
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1865, da en Forandring hidfortes vedJern- 
banoanlceget Flensborg—Kolbing med 
Station i Vojens. Da blev en virkelig 
Postmester ansat i Gramby, og der indfor- 
les daglig körende Post devfra til Vojens; 
den foretog Türen frem og tilbage eenDag. 
Et Postagentur med indskroenket Dagstjene- 
ste og staaende under Kontoret i Gram 
oprettedes samtidig i Rodding, som derved 
ogsaa fit sin daglige Postforbindelse. En 
Mand med en stör Tornister paa Ryggen, 
en tyk Stok i Haanden og lange drabelige 
Skridt ankom hver Asten ved Ottetiden 
med Postsagerne til Nodding, blev der Nat
ten oder og tog anden Dags Morgen Kl. 
6 igen af Stsd til Gramby. I  Aaret 1872 
omdannedes Postagenturet i Nodding til 
Postkontor med körende Post til Sommer
sted, frem og tilbage een Dag. F ra  vor 
By udgik Post til de fire Verdenshjorner, 
og det gik meget flot til i Midten af Fir- 
serne, da der maatte en Postvogn mere til. 
M an künde saa rejse fra Rodding til Som 
mersted Kl. 4 om Morgenen og Eftermid- 
dag Kl. 1 og komme tilbage Eftermiddag 
Kl. 4 og Midnat Kl. 12, og der udgik her- 
fra til Landdistrikterne 8 Postbude.

En gennemg; ibende Forandring stete 
saa 1898 med Anloeget af Smaabanen, og
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Folk var glade ved, at de gainle Ksretojer, 
som de forst havde voeret saa fornojede med, 
men nu havde begyndt at skcelde ud paa, 
aflostes. Det var dog saa rart med den 
Smaabane, som jo nu ogsaa faar sin Om- 
gang. Ak ja, „Menneskene er jo nu engang 
ikke saa gode, som Le burdc voere vgSmaa- 
banerns maaske Heller ikke.

Det Rodding, som forsvinder.
De fjorten Aar fra 1850 til 1864 var, 

som fsr ncevnt, en Blomstrings- og Op- 
gangstid for Byen. Hsjskolen var over- 
fyldt med Clever, og mange maatte söge 
Bolig og Kost i Rodding. Der gik et frisk 
Pust hen over Byen, naar Eleverne en 
stille Asten Arm i Arm gik gennem den og 
sang de frejdigste Lauste Sange, og Be- 
boerne lyttede til. De Unge lcerte San- 
gene og sang dem ester. Det var en Tid, 
der er voerd at mindes. Noevnes stal det 
ogsaa, at Dilettantforestillingerne i Nord- 
slesvig har deres Udspring sra Hojskolen. 
Hver Fastelavns-Mandag afholdtes i dens 
störe Spisesal et Bal med forudgaaende 
Dilettantforestilling, som opfortes as Ele
verne. Lovdagen i Forvejen var alleBorn 
indbudte til Mandagen. At denne Begiven- 
hed loenge i Forvejen imodesaas med I n 
teresse af Beboerne og lcenge ester gav ri-
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geligt S tof til Samtale» behsver noeppe 
at noevnes. Af de opferte Stykker mindes 
iscer tydeligt „En Nat i Rosktlde" og et 
Pantomimestykke, som saas i Skyggebille- 
der. Det forestillsde en Operation for en 
Mavelidelse. Stykkerne vakte megen Mun- 
terhed.

Med Smertensaaret 1864 var denne 
lykkelige Tid forbi, men den glemmes ikke 
i Tidens Strom. Der blev Sorg i den 
gamle By, men Livets Krav gor sig til alle 
Tid er goeldende, og Selvopglrelsen er det 
sidfte; er der fket en Ulykke, maa der Kodes 
paa den.

Bed Begyndelfen af Halvfjerdserne var 
Rodding den gamle Bondsby, men det, der 
skulde give den et nyt Prceg, var ikke langt 
borte. Et i Rodding loenge noeret Onske 
om at faa fuldfort den oftfra kommende 
Chaussee, som var udbygget til et Punkt 
mellem Je ls  og Zronnebcek, blev opfyldt 
1876. Da blev den smukke og velbyggede 
Landevej fort ind i Byen Rodding, hvis 
Midtby fik en fin Kopstensgade med Gang- 
sti og störe oprejste Stene, forbundne med 
Jernstcenger, längs Bcekken. Da dm gamle 
smudsige Gade med sine stinkende Grofter 
og gamle Stendiger maatte forfvinde, skete 
noget nyt i Rodding. S nart fulgte en
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DÄegralfledniny, og hvor moderne saa det 
ikke ud, da de hoje Poele rejste sig oedGaden 
ind til Byen. To Markeder flulde aarlig 
afholdes i Byen. Det forste 'sankt Sted 
i Foraaret1880. Tre Aar senere 1883 byg- 
gsdes Chausseen til Gramby, ogsaa en 
godt anlagt Voj og for det meste en Hel 
ny Linje. Den oft fra anlagte Telegraf- 
linje fortsattes med Chausseen til Gramby. 
Nodding begyndte noget langsomt, men 
sikkert a t antag,e en mere moderne Form. 
Nye, smutke og praktisk indrettede Huse 
rejste sig i Siedet for de straatcekte Byg- 
ninger. Vejene mod Nord og Best blev 
grundforbedrede, og der arbej'dedes fremad 
paa ethvert Omraade.

Det flal endnu ncevnes, at „Sparekassen 
for Fros- og Kalvslund Herreder" opret- 
tedes 1872, et Foretagende, som hilstes med 
Gloede. Den har nu sin egen Bygning 
og fremdeles fit Siede her i Byen. Et P a r 
Aar efter oprettedes„Sparekassen for Rod
ding og Omegn", som har Lokale i Vester- 
kroen. Af nyere Dato er Filialer af „Ha
derslev Bank", Kredssparekassen, og endnu 
et P a r  andre Pengeinstitutter er oprettede 
her i Byen, saa der er god Lejlighed til at 
omscrtte Penge, men det kan maaske vcere 
godt nok, at der er nogen Konkurrence paa 
dette Omraade.
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Over Rodding har altid hvilet noget 
ejendommeligt, som Folk udenbys fra van- 
steligt -vil Eunne forstaa. Det er noget, der 
har voeret Tilfceldet fra dens forste Be- 
gyndelse. I  lange Tiber laa den hen som 
den lille ubemoerkede Skovby, men Forhol- 
dene har fort med sig at den, troengt fra 
alle Sider, er bleven ligefrem et Centrum 
for 9 Kirkefogne, nemlig Gram, Fol, Hy- 
gnm, Lintrup, Hjekting, Skrave, Skoddorg, 
Je ls  og Oster Lind et, hvis Sognegroenser 
stoder umiddelbart sammen med Roddings. 
Med sin velfituerede Haandvoerks- og Kob- 
mandsstand, sine Pengeinstitutter, sin 
Amtsret og, Smaabaneforbindelse vil den 
som en By, der folger med Tiden, stedse 
blive et Eentrum sor Omegnen og kunne 
hcevde sin Bestallen. Det gamle Rodding 
forsvinder, den usynlige Haand har for- 
Icengst strevet sit „Mene Tekel". De gamle 
Slcegter dor ud, som de gamle Bygninger 
forsvinder. Men den gamle Sejghed, som 
har proeget Rodding, bliver, og den for- 
planter sig til nye Sloegter.

Ved det sidst henrundne Aarhundredes 
Slutning stod her en moderne Landsby, 
hvor snnde og gode Forhold Var raadende, 
og det haabes og onskes, at de maa gaa i 
Arv til det ny Rodding, som folger efter, 
og som alt er i stcerk Opblomstring.




