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Sognets BeUggenhed.

Skrave Sogn groenser mod Nord op til
Kongeaaen, mod Syd til Rodding, mod
Lift til Je ls og Skodborg og mod Best til
Hjerting og Lintrup Sogne. I Sognet
ligger Byerne Ksbenhoved, Krogstrup og
Langetved med Langetved Skov. Sognets
samlede Jndbyggerantal er efter den sidste
osficielle Offentliggorelse 724 Personer.
I det folgende skal forsoges at hidsoette
forskelligt fra celdre Tider vedrorende Sog
net; men dertil skal dog paa Forhaand bemcerkes, at da Skrave Sogn har voeret et
Anneks til Rodding i 400 Aar, vil dette
Forhold paa sine Steder medfore, at et og
andet, som ikke rigtig har kunnet finde
P lad s i „Optegnelser fra Rodding By og
Sogn", omtales her.
Skrave udgor siden den 1. April 1904
et eget Sogn med sin egen Prcest ogPrcestegaard, der ligger smukt lige sonden for
Kirken.
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Den gamle Kirke.

Sagnet fortoeller, at Kirken skal voere
bygget af Dronning Dagmar, som dode i
Aaret 1213 i Ribe.
Naar man betragter Kirken saa vel ude
som inde, kan den nok se ud til at stamme
fra den Tid. S et udefra tager den sig ret
anselig ud, men kommer man ind i den,
tager den sig betydelig mindre ud; bette
skyldes til Dels de tykke M ure og den rin
ge Vidde, Kirkeskibet har.
I Kirkens Jndre skal henvises til, at
det har en hoj, smukt hvoelvet Kordor, i
Sm ag med den i Rodding Kirke, kun noeppe saa hoj og bred. Oven over denne hoenger den korsfoestede Kristus i halv Legems
storrelse. P a a Voeggen til hojre er anbragt en udskaaret Troefigur, som fremstiller Jom fru M aria. Overfor denne Figur
paa den modsatte Voeg staar en lignende,
som skal voere Apostlen Johannes. Disse
tre Ting er meget gamle og stammer fra
den katolske Tid, hvorimod Altertavlen,
som er af nyere Dato, ikke har nogen soerlig Kunstvoerdi; men den er ellers ret kon.
P a a den nordre Voeg hoenger e n M i n d e t a v l e . Oberst paa denne er malet to
smukke, vajende Dannebrogsflag; under
Tavlen staar folgende Jndskrift:
„Peter Lauridsen, Knude, Menig ved

10. lette Jnsanleri-Bataillon. S aaret ved
Foegtningen i Sundeved den 13. April
1849, hvor Han fik en Kugle gennem Hovedet; dsd paa Augustenborg Lasaret samme Aar."
Kirkeloftet er et fladt Brceddeloft med
Hvoelvinger under Taarnet. Klokken i
dette boerer en latinsk Jndskrist, som i Oversoettelse lyder:
.,Hil Dig, M aria, D u Benaadede!"
I det Herrens Aar 1437,
i det Aar ved Pinse.
Om 24 Aar kan den gamle Klokke altsaa fejre sit 500 Aars Jubilceum.
Kirken har i oeldre Tider Haft Jndgang
fra Nord og fra Syd, og man kan endnu se
Omridsene af de to tilmurede Dore inde i
Kirken. Disse vidncr om, at der sandsynligvis ingen Jndgang har voeret i Taarnet
den Gang. I den katolske Tid har det nok
vceret Skik og Brug, at Moend og Kvinder
havde dercs scerskilte Dore, Moendene dere§ i Syd og Kvinderne i Nord, og i mange gamle Kirker har man det Tilfoelde, at
der er to Dore tilmurede (det er ogsaa Tilfoeldet i Rodding Kirke). En anden Histo
rie fortoeller Heroin, at Herremoendenc i
Sognet ikke künde enes om at gaa ud og
ind ad samme Dor og derfor fik hver sin.

6

—

I Skrave Sogn har der ligget to ade
lige Gaarde, som jeg senere skal fortslle
om. Del künde jo godt toenkes, at ovenncevnte var Tilfceldet hos disse to Herremoend, men om det har voeret det i Skrave
Sogn, skal her kun fremsoettes som en Formodning.
I Fovling Kirke ses for Eksempel ogsaa
to tilmurede Dore, hvorom der fortcelles,
at Herremanden paa Nielsbygaard og Ejeren af Sonderskov kom i S trid om, hvem
der skulde gaa forst ind ad Kirkedoren, tilsidst fik hver sin Dor, og Striden var endt.
Jndgangen til de gamle Kirker forte
igcnnem en lille Tilbygning, som kaldtes
Vaabenhuset og soedvanlig laa paa Sydsiden af Kirken. Her skulde alle de, der bar
Vaaben hos sig, lcegge deres Vcerge dort,
for de gik ind i Kirken. Det künde somme
Tider voere nodvendigt nok for de moegtige
Herremoend. Vaabenhuset havde ogsaa et
andet Navn, nemligSkriftehuset (ce Skrovthus). Denne Bencevnelse hidrorer fra, at
en Moder, der efter sin forste Nedkomst
holdt sin Kirkegang, her modtoges af Prcesten og fik Velsignelsen. Derpaa forte Han
hende op i den overste S to l i Kirken og
anviste hende en P lads paa Kvindernes
Side. Endvidere var det Skik, at en P e r
son, der havde forset sig og var bleven ude-
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lukket af Kicken, skulde skrifte her og love
Bod og Bedring og bede om Tilgivelse og
Lov til at gaa ind til Gudstjencstcn. Wis
se Mcnnesker sck Plads anvist nederst i Kir
ken, for saa ved god Opsorsel at rykke hsjerc op i Rcrkken. Nu er bisse Skikke overalt saa gabt som borte.
Udefra sei gor Taarnet paa den gamle
Kirke ncermest Jndtryk af ikke at vcere fuldfort. Dets firkantede, massive M ure rager
kun ganske lidt op over selve Tagryggen.
Her holder det brat op, og Spiret, om det
da kan kaldes et S p ir, viser ligeledes en
brat Afstumpning, saa man uvilkaarlig
faar Jndtrykket af, at Arbejdet ec blevet
pludselig afbrudt.
Med Hensyn til Kirkens ydre Bygning
lceggcr man Mcerke til nogle störe Syldsten, derefter begynder de soedvanlige tilhuggede Granitsten. Der ind imellem ses
störe Mursten, og hist og her er en raa
Kampesten lagt ind i Muren, saa man
uvilkaarlig faar det Jndtryk, at Arbejderne den Gang har taget det Materiale, som
var ncermest ved Haanden. Men de gamle,
svoere M ure har trodset Tidens Tand og
kan vel sagtens endnu staa for mangen en
Torn.
I Kirkens Bstgavl ses to Personers
Brystbillede indmejslet i en Sten, og her-
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om siger Sagnet, at det skal voere Kong
Valdemar og Dronning Dagmar. P a a
Sydsiden er der en tilhugget Sten med
nogle allegoriske Streger, som vistnok skal
betyde et Solm«rke — et S olur kan det
ikke kaldes — hvorefter man i gamle Dags
beregnede Solens Gang. Det Passer ogsaa
godt med, hvad de Gamle har fortalt os,
at de i hine Tiber brugte Taarnet som
Tidsmaaler. Nu skjules Kirken ncesten af
opvoksende Trceer, men fsr, da ikke enhver
havde et Ur i Lommen, og Kirken var synlig i en lang Afstand, künde man folge T i
den, alt som Solen skred frem paa F irm a
mentet, ved at se paa Skyggen, som T aar
net kastede hen over Jorden. P a a denne
praktifle og billige Maade forstod de Gam
le at hjoelpe sig. Men nu, da Kirken ikke
mere trceder saa stcerkt frem i Landskabet,
vil det for mange, som har voeret vante til
at se Kirken fra deres Hjem, voere et stört
Savn. —
Den bekendte Talemaade, at den „ligger lige i Vejen som Skrave Kirke", lader
sig ved Folketradition eftervise.
Gamle
Folk i Sognet kan efter mundtlig Overlevering fra deres Foroeldre og Bedsteforoeldre endnu paavise, hvor Vejen er kom
men ostfra. Den forte i sin Tid lige op
mod Kirken, hvor den delte sig i to Arme,

-
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en i Nord til Kobenhoved og en i Syd til
Skravegaard og By. Forholdene Passer
gvdt til den Tid.
Besen ind til Byen har sikkert nok fort
videre frem mod Syd til Langetved. Re
sten af den gamle Vej med Vadestedet gennem „Farrisboekken" tyder derpaa. Ester
at noevnte Gaard og By er forsvundne, har
Besen tabt sin Betydning og er ophort at
bestan, men i dens Sted er den nnvcerende
Bes fra Langetved kommen, og den lober
lige ved Kirken ind i den, som forer til Kobenhoved. De to Veje omkring Kirken har
vgsaa tabt deres Betydning og er blevne
affosle af den ny Vej, som kommer ostfra
og gaar lidt senden for Kirken, hvor den
stoder til Langetved-Kobenhoved-Vejen, og
hvor den foelles Kirkeplads da er bleven
indrettet eller har bannet sig.
Kirkegaarden.

Den sinukke og godt vedligeholdte Kirkegaards Grave er pyntede med Minde
stem: eg Blomster; men desvcerre ser man
ogsaa her som paa andre Kirkegaarde mange Grave, som er i stcerkt Forfald og hjemfaldne til Forglemmelse. M an kan dog ikke
undre sig derover, thi Skrave Sogn er for
det forste gaaet stoerkt tilbage i Jndbyggerantal, og for det andet er flere af de störe

—

10

—

Gaardes Slcrgtcr, som levede og blomstrede her for to Menneskealdre siden, dels uddode eller bortrejste. F or det meste er det
forste Tilfceldct. Af de her Hvilende skal
jeg noevne et gammelt Wgtepar, som er
begrnvet Paa den nordre Side af Kirken,
hvor man kan se en stör Kampesten rejst
med folgende Jndskrift:
Dannebrogsmand
Hans Diderik Kloppenborg,
fodt i Gram d. 28. J u n i 1802,
dsd i Kobenhoved d. 7. September 1882.
Ved Siden deraf staar en oprejst M in
desten, hvorpaa man kan lcese folgende:
Mette Kirstine Kloppenborg,
fodt Thaysen,
fodt 1804 paa Toftlundgaard,
dod i Kobenhoved 1878.
Det her til Hvile stedte W gtepar var bekcndt for fit jcevne og ligefremme Vcesen,
og Kloppenborg var en Mand, der tog ivrig Del i Datidens Nore baade i den aandelige og i den politiske Verden. Han stod
i hoj Gunst hos Frederik den Syvende,
som Han ofte besogte uden soerlig Anmel
delse eller Andragende om Audiens.
Det var helt fornojeligt at höre den
Gamle fortcelle om disse Befog. Engang

vilde Han veo et saadant Besog uden videre
gaa ind til Köngen, men blev standset af
den vagthavende Officer, som ikke vilde la
de Ham passere. Det vilde den Gamle ikke
finde sig i, og til sidst blev begge lidt hojrostede. Det horte Köngen indenfor, lukkcde Deren op og sagde: „Goddag Kloppcnborg, vcersgod og kom ind!" ,,Tak,"
sogde Kloppenborg, „men a kan jo et kom
ind for den her Knejt!" D a Kloppenborg
atter forlod Slottet, trykkede Han Officeren
venskabelig i Haanden.
Udsor Kirkens Vstgavl, henimod Kirkegaardsdiget, staar en Sorgeask paa en enlig Grav, der cr pyntet paa en ret moerkelig Maade. Der er endnu ingen Mindesten
rejst over den Hedcngangne, skont Han er
bleven begravet den 19. J u n i 1890. Den
her Begravede var i vide Kredse kendt under Navnet „Foetter Schmidt". Han var
ssdt omkring Aaret 1830 i Nster Lindet,
og Hans Fader var Degn og Loerer. Ester
at have leert Urmagerfaget drog Han til
Amerika, hvorfra Han forst kom hjem efter
20 Aars Forlob som en velhavende Mand.
Je n s L. Schmidt var en ejendommelig
Person, men en Mand, der var velkommen
i ethvert Hjem, hvor Han kom. Han var i
sig selv, hvad enten Han talte med Hoje
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eller Lave, overalt en munter og venlig
M and.
I Aster Lindet havde Han en Hel Del
Soskendeborn, som alle kalbte Ham for
„Foetter". Dette bredte sig videre ud, saa
Han noesten blev kalbt „Foetter Schmidt"
for hele Nordslesvig.
Hans Ungdomselskede dode i sin blomstrende Vaar, og Han selv forblev ugift.
Han dsde i Kobenhoved, og en Ligskare
paa 42 Vogne fulgte Ham til Hans sidste
Hvilested paa Skrave Kirkegaard.
Der künde endnu ncevnes andre kendte
Perforier, som her hviler, men bet vil der
senere blive Lejlighed til.
Det gamle Kampestensdige, som har
Hegnet om Kirkegaarden i Aarhundreder,
er i 1872 blevet omsat af Stenhugger P .
Petersen, som i en Sten, der sidder ved
Jndgangsporten, har hugget sit Navn
med fremhceoet Skrift. F ra Kirkegaardens
Jnderside er der opkastet en Jordvold mod
Stcndiget.
Arbejdet gor dets Mester
TEre, og det er smukt at se det gamle og
det ny forene sig i smuk Harmoni.
E t gammelt S a gn .

Et lille Stykke oft for Kirken nede i
Lavningen er et lille Band lob. Det er
saa lille og tilgroet om Sommeren, at man
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godt kan gaa forbi det uden at cense det,
og dog knytter der sig et mcerkeligt S agn
til dette Sted, som kaldes „Brudesig". Det
fortoelles, at i loengst hensvundne Tider
kom engang en Brud, som skulde gaa over
Vandlobet, men da hun ikke künde komme
torskoet over, lod hun to Brod hente, som
blev lagte i Vandlobet, og som hun vilde
benytte til at komme over paa. Men da
hun satte Foden paa Brodet, sank baade
Brodet og Brüden i Dybet og kom aldrig
mere til Syne.
Saaledes fortoeller Folkeoverleveringen
endnu den Dag i Dag. Sagnet lyder noget moerkeligt; men lad os saa höre en
anden Gengivelse deras.
Den Lavning, som stroekker sig herfra
og mod Ast til Skodborg Sogn har i sin
Tid voeret en stör So. En Vinter, da
Soen var stoerkt tillagt med J s , vilde et
Brudetog benytte denne og i Slcede köre
midt over Soen. Pludselig brast Isen
under Brüdens Slcede, og Koretoj og Mennefler forsvandt i Dybet. Denne Fortoelling lyder mere trovoerdig og kan godt
vcere hcendet. Det er en Kendsgerning, at
der her sor en halvtredsindstyve Aar siden
har voeret en lille Rest af en Jndso. Denne
er nu afledet, fornemlig gennem dette lille
Vandlob „Brudesig". Om saadan en
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mindre Jndss brugte man fsr ogsaa Navnet „Sig" (et lavt sumpet Sted), og Navnet „Brudesig" har det faaet efter ovennoevnte Sagn om den druknede Brud.
Her maa Sagnets Oprindelse ssges, og det
om den i Dybet sunkne og druknede Brud
er en feuere opstaaet Fortoelling. Men som
ovenfor gengivet mener Forfatteren as
disse Linjer, at Sagnet maa voere opstaaet.
Det forsvundne Hsnsager.

I Skrave Sogn har der ligget en ade
lig Gaard, som kaldtes „Hsnsager". Den
ncevnes baade i Traps Topografi og i
I . N. Schmidts „Slesvigs Land og Folk";
men det er ogsaa det hele, man faar at
vide herom af disse to Moend. Noget om,
hvor Gaarden har ligget i Sognet, eller
naar den er forsvunden, ncevnes ikke, dog
haves en Formodning om, at den skal
have eksisteret i Begyndelsen af det 14.
Aarhundrede, men er saa forsvunden.
Dens Navn har Heller ikke voeret „Hsns
ager", men „Horsager". Dette leder og
saa paa Spor efter, hvor Gaarden muligt
har ligget. I Langetved Bys Jordebog
fra Udskiftningstiden, 1770— 1790, faar
en Mark Bencevnelsen „Horsager". Dette
Navn har altsaa vcrret til den Gang, og
man kan jo tcenke sig, at Gaarden har lig-
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get der. Ncevnte Mark ligger imellem
Langetved og Skalen og groenser i Nord
med en noget stejl Brink op til F arrisboekken. I Syd er der i Marken en lille
Soenkning, som ogsaa nok har voeret Band
i celdre Tider; man kan heraf toenke sig,
at det har voeret en befoestet Plads heromkring.„Hors" er jo den oeldgamle danste
Betegnelse for en Heft; den findes f. Eks.
i Blichers „Soren Kanne-Visen": „ S aa
hug Han sin Hors med sin Trcesiohoel" og
saa videre. I Langetved bruger Folk da
ogsaa oste i Steden for Navnet „Horsager", Navnet „Hesteager", maasie endog
det sidste tiere end det forste.
Skravegaard.

En anden adelig Gaard var „Skrave
gaard", som har ligget et lille Stykke vest
for Kirken. Hvornaar denne Gaard er forsvunden, fortoelles der ikke noget om i Folkemnnde, og af dens Beboere ncevnes kun
tv adelige Jom fruer som de sidste, der har
ejet Gaarden; derefter er den forsvunden.
Sagnet paastaar, at de to Frokener ogsaa
har bidraget til Kirkens Opsorelse, men
det Passer dog noeppe, det kan derimod
toenkes, at de har skoenket noget til Kirkens
Udsmykning, maaste Kirkeklokken. Inskrip
tionen tyder paa, at den er skoenket asKvin-
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der og indviet til Pinsefesten. Gaarden har
nok voeret til endnu den Gang, Aar 1437,
da Klokken blev stobt. Om Skrave By,
der laa toet ind til Gaarden og vest for ken
ne, fortoelles, at den i det 14. Aarhundrede
kaldtes „Scraghce", men 1580 eksisterede
den ikke mere; dens Jorder var da delte
imellem Langetved og Kobenhoved.
D a ncevnte Byer allerede havde delt
Jorderne imellem sig 1580, har Skrave
By nok vceret uddod adskillige Aar i Forvejen, og jeg toenker, By og Gaard er fulgtes ad. Gaardens Jorder har ligget omkring Kirken og kaldes endnu „Skravgaard Mark". Der, hvor Byen har ligget,
ses endnu et P a r Huse, som hedder „Skravhuse". Om Skrave By og Gaard og „Horsagers" Forsvinden har Folketraditionen
ikke bevaret synderlig meget; det synes for
det meste glemt. Noget noermere derom
kan sikkert faas paa Rigsarkivet i Kobenhavn, men saa vidt roekker disse Optegnelser ikke.
Langetved.

Ved Farrisbcekken i Skrave Sogns sydlige Del ligger Byen Langetved, som alt
fra oeldre Tid har voeret en ret betydelig
By.
Navnet „Langtved", som det skreves i
forrige Tider, kommer af, at den var byg-

get i to lange Roekker i Ost og Best ligesom
det gamle Rsdding. Denne langagtige
Form trceffes meget sjceldent, de allerfleste
Landsbyer ligger gerne ligesom stroede omkring mellem Hinanden; dette kan endnu
ses, selv om en By ved Udvandring ncrsten
er sorsvunden.
F s r Udskistningen har der i Langetved
voeret fire Helgaarde, som dannede Grundlaget for det ovrige af Byen. Dette kan ses
af et Skatteregister over Sonderjylland fra
1542, udgivet af F. Falkenstjerne, Kobenhavn 1895.
I ncevnte Skatteregister staar opfsrt:
Langetved.
7 M a rl 8 S lillin g
Peter Terckelsen
N is Matzen
7
Claus Lausen
Stafend Terckelsen
—
„ —
„
p r se te e tu s

Denne Skat kaldes Overskat.
Ved
prsskectus er intet T al anfort.
Under Betegnelsen „Aarlig Pengeafgift
og Ja g t" kommer paa et andet Sted i
Registret,
Langetved.
3 Mark 5 S lillin g .
Laui Clausen
12 Mark.
Den samme for Jagt
Stafend Terckelsen, Herredsfoged.
4 M arl 1 S lillin g.
N is Matzen

—
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For Ja g t er iiilct anfort.
I Skatteregisteret findes ingen andre
Navne sorLangetved end de fire sor noevnte
Navne. Disse var ansvarlige for hele Byskatten, og de mindre i Samfundet maatte
betalc til Ejerne af Helgaardene. Saaledes
var det iovrigt alle Steder paa den Tid,
og dct er sorst helt Hort op for et halvt Aarhundrcde siden.
Det skal endnu blot bemoerkes, at en
dansk Mark var, hvad vi nu kalder en Kro
ne, altfaa ingen störe Summer, men meget
i hine Tider.
Anneksgaarden.

Proestegaarden eller Anneksgaarden,
som den ogsaa kaldes, ec ligesom de to
Adelsgaarde ogsaa forsvunden, men om
denne veed man dog noget mere, og der
skal her hidsoettes folgende:
Gaarden har ligget paa Sydsiden af
Byvejen hen imod den ostre Ende af samme. Resten af en gammel Have med nogle
knudrede Frugttroeer kendetegner Stedet.
Gaardens Bygninger er forsvundne sor
henimod 70 Aar siden, dens Jorder solgtes
forud og udstykkedes, men vi skal dog an
stille nogle noermere Betragtninger Her
over.
At Anneksgaarden har voeret Skrave
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Sogns Ejendom, kan der ikke voere Tvivl
om, da den har vceret overladt til Proesten
i Rodding som Bederlag for Hans Gerning
som Proest i Skrave Sogn. Gaarden har
siden stadig vceret bortforpagtet, saa lcenge,
at den er forsvunden helt.
Den forste, som har Haft Gaarden i
Forpagtning, er, saa vidt vides, Stephan
Terckelsen. I Proestefortegnelsen over
Proesterne i Rodding og Skrave Sogne efter Reformationen hedder det ved den
forste:
„Magister Thomas Knudsen har 1526 som
Sogneproest for Rodding og Skrave foestet og
lejet Anneksgaardens to Ottinger i Langetved
dort til Stephan Terkelsen."

Forpagtningsafgifterne ncevnes ikke,
ligesom man deraf Heller ikke kan se, om
det blot har voeret en halv Gaard paa to
Ottinger eller en Hel Gaard paa fire O ttin
ger, saa at den muligvis har vceret bort
forpagtet i to Dele.
I Optegnelserne om de efterfolgende
Proester noevnes intet om Anneksgaarden
for ved den tiende i Roekken, Christian
B o y s e n . Om Ham skrives, at Han i Aaret 1694 blev Proest for Rodding og Skra
ve, Aar 1711 proedikede Han for Kong
Frederik IV. Det noevnes ikke, hvor det
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var; men der kan nceppe tvivles om, at
det har voeret i Skrave Kirke. Endvidere
hedder det, at Han havde en 8-aarig Proces
med Chresten I e p s e n i Nodding om
Anneksgaarden i Langetved.
I denne S ag faldt den 9. M arts 1706
Dom i Glückstadt, hvorved Proesten opnaaede, at Tienden af Gaarden blev anerkendt, som derpaa i de kommende Aar
nok ogsaa er bleven betalt.
Ved de fire efterfolgende Priester nccvnes intet om Anneksgaarden eller Afgifterne, men ved den femtende, Johan H emp e l, vaagncr den alter. D a Tienden ikke
blev betalt, anlagde sidstncevnte Prcest S ag
imod Ejeren. Men da Han ikke künde fremvise Dommen fra 1706, labte Han Sagen
og maatte betale Omkostningerne, 100
Rigsdaler, som er lige saa meget som 225
Mark.
Hvorledes Anneksgaarden, som jo dog
har voeret Skrave Sogns Ejendom, künde
gaa tabt, er ikke til at forstaa; men at den
allerede var tabt 1706, kan man se deraf,
at Pastor Boysen kun opnaaede at faa
Tienden anerkendt. Hvordan Dommen fra
1706 er bleven borte, er ligeledes lidt uforstaaeligt; den maa jo voere opbevaret i Rod
ding Prcestearkiv tillige med de ovrige Doknmenter, som vedrorer den Sag. Men da
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Proestegaarden om Aftenen den 4. J a n u a r
1809 broendte og ikke alle Arkivets Papirer blev reddede, er det jo muligt, at ncevnte Dom fra 1706 har voeret iblandt de P apirer, som gik op i Luer. Dette har Forpagteren af Anneksgaarden benyttet sig af
og erklirret Gaarden for sin Ejendom.
Den sidste Jndehaver hed Lorentzen og
stammede fra helt andre Egne. Han forsvandt fra Langetved efter at have udstykket Jorderne og nedbrudt Bygningerne.
I den til Rodding hörende storre Proestegaardsfkov ses et gammelt Jorddige. Skoven har i hin Tid voeret delt mellem de to
Sogne, og hvert havde sit Stykke. Det hele
blev dog bevaret for Rodding. F ra Skrave
Sogn er der for en Del Aar tilbage bleven
gjort Fordring paa dette Stykke Skov; men
det forblev, hvor det var.
J a , saa er der ikke mere at fortoelle om
Anneksgaarden, men det künde dog voere
af Interesse at bemoerke, at Gaardens for
ste Forpagter, Stephan Terkelsen, og den
i Skatteregisteret noevnte Stafend Terckelsen naturligvis er en og samme Mand. Det
sidste Navn efter Skatteregisteret er det rigtige, Stephan Terkelsen er en senere Omskrivning. Af disse to Navne kan man endvidere udlede, at Anneksgaarden samtidig
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baade har voeret Proeste- og Herredssogedgaard.
I Skatteregisteret af 1542 noevnes S ta fend Terckelsen to Gange, forste Gang som
Prcefekt, anden Gang som Herredsfoged,
men bcgge Gange uden Talangivelse af
Skattcn.
Han har altsaa, som forhen
ncevnt, voeret skattefri, men i Anmoerkningen ved Pengeafgifter loeses: „Giver 4
Mark i Aaret 1524." Han har altsaa den
Gang ikke voeret Herredsfoged, men derfor kan Han jo godt have voeret Forpagter
af Anneksgaarden, og Forpagtningen er
saa bleven fornyet i 1526. Hvorloenge Han
har voeret Forpagter paa Gaarden, veed
man ikke, men Han kan jo godt have voeret
det endnu 1542. 4 Mark Skat svarer til
en halv Gaard, henholdsvis til to Ottinger.
Angaaende Navneforandringen, hvor
Stafend Terckelsen er bleven til Stephan
Terkelsen, da skriver det sig fra Rodding
Proestegaards „liber ckaticus", der i 1775
paany er optegnet af Pastor Niels Toxen.
D a jeg i 1895 tog nogle Uddrag af dette
Skrist, kendte jeg ikke Skatteregisteret fra
1542, som ogsaa Var udkommen noevnte
Aar.
Foranstaaende er af en noget indviklet

—

23

—

Natur; mcn jeg haaber, at Lccscrne kan
finde sig til Nette i dct.
De af Pastor Taxen begyndle og af
de efterfolgende Prcester fortsatte Optcgnelser i „Uber ärrtieus", endvidere P a 
stor Hempels Optegnelser og den af Ham
i 1835 atter paabegyndre „Uder lluticus",
disse udmoerkede Haandskrifter, gik des-,
voerre tabte ved Prcestegaardens Brand
Natten til den 16. Oktober 1898. Men
det bedste og vigtigste er dog blevet bevaret
i en Affkrift, som var bleven taget 3 Aar
i Forvejen.
Fra Udskiftningen.

Af et i Langetved opbevaret Landudskiftningsdokumcnt ses, at man her har begyndt
paa Udskiftningen af Jorderne i 1772, og at
den til Dels har voeret til Ende 1782.
Naevnte Dokument er paa 54 hele Ark med
tcet skrevne Sider. Der er fort lange Forhandlinger ved Fordelingen af Jorderne,
som det vilde voere alt for stört et Arbejde at
beskrive her, og som det Heller ikke vil byde
nogen videre Interesse at loese her. Derfor
skal der kun gives en lille Skitse af disse Forhandlinger.
Til at lede Udskiftningen var af Köngen
udnoevnt Herredsfogderne Hinrich Dane i
Hygum og Christian Nutzen i Noost, Kon-
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gens Husfoged i Haderslev. Som Boniteringsmoend var udnoevnt Peter Dall i Kobenhoved og Hans Jversen i Brostrup. Es
ter at Amtmand von Klingenberg i Haders
lev havde stadfcestet Valget as Boniteringsmcendene, begyndte Udskiftningen.
N r. 1. Jen s Nikolay Thaysen loegger
sra sig det Stykke Aamaj fra Vestergaards
Stifter til Markskel ved Gastrupgaard
Mark, desforuden 6 Skaar, som ligger ved
Jep Mikkelsens, kalbet „Landmy". — Dette
er noget uklart; men det staar saaledes i
Skristet. N r. 2. Jokum Johansen loeg
ger fra sig o. s. v..
P aa denne Maade fortscettes i det uendelige. S aa forhandles der om Veje til
Grundstykkerne. Forst gaar de her, saa gaar
de der, senden for Knud Holdensens Kaalgaard o. s. v. S a a kan man lcese en Hel Del
Navne, naar endelig et Objekt er afsluttet;
men to Navne kan man beständig se neben
under, nemlig Jen s Nikolay Thaysens og
Knud Holdensens. Disse to vender altid tilbage, og det syncs, som om de har voeret Hovedpersonerne i Foretagendet.
At det har voeret et brydsdmt Arbejde
med denne Udstiftuing, ses ikke blot deraf,
at der er fort saadanne lange Forhandlinger,
men ogsaa af den Mcengde Tal, der er optegnede ved Boniteringen og Opmaalingen.
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Hvem der onsker at kende et saadant Doku
mente, maa studere det, og hvis Han vil have
fuld Besked eller Kendskab, maa Vedkommende gaa ud paa Mark og Vej og studere
videre.
Samtidig med Udskiftningen begyndte
Udflytningen of Gaardene, og Bonderne,
som nu blev Selvejere, handlede indbyrdes,
kobte og folgte Jorderne, som det passede
dem bedst. Nogle flyttede efter egen Tilskyndelse ud r Marken, andre, navnlig de, der
havde en Foestegaard, fik Ordre til at drage
andet Steds hen, begründet paa den störe
Fare i Jldebrandstilfoelde, da Husene laa
saa tcet op ad hverandre. Peter Börsen fik
saaledes Ordre paa at genopbygge den Hal
de Foestegaard, som var nedbrcendt i den
Tid, Han sad som Forpagter der, ved Skodborg Markskel. Han folte sig noget forudrettet derved; men det blev ordnet og G aar
den bygget. Gaarden ligger i Noerheden af
Brudesig og har derefter faaet Navnet
„Brudsiggaard". Den broendte i Aaret
1770, og den ny Gaard maa vcere opbygget
i de noestsolgende Aar.
Noget syd for „Brudsiggaard", ved F arrisbcekken, ligger Toftlundgaard. Dens
Bygningcr var allercde opforte 1778,og dens
Jorder var opkobte og sammenstykkede af
andre nedlagte Gaarde eller magestiftede

—

26

—

med dem. Dens forste Ejer var Knud Hol
densen, efter Ham gik Gaarden over i Thaysen-SIoegtens Eje, sra denne Sloegt til Kloppenborgerne, og nu er den paa Skrumsagernes Hoender. Af Gaardens oprindelige
Bygninger staar endnu det meste; de er
sruevre og lave, men ellers ret betydelige i
Udstroekning. Naar man betragter det 80
Men lange og 134 Aar gamle Salshus med
dets 4 hvidkalkede Skorstene og den gamle
Have, der skraaner ned mod Farrisboekken,
kommer man til at toenke paa hensvundne
Tider og Slcegter. Besen fra Langetved er
oprindelig gaaet lige ud til Gaarden, men i
Tidernes Lob er der stet den Forandring,
at den nu gaar lidt i Syd for denne lige ind
til Millelborg.
Efter at Bonderne endelig havde faaet
Jorden fordelt imellem sig, kom Türen saa
til de i Somfundet mindre velstillede Folk.
Forst kom Byens Skoleholder (der staar
Skoleholder i Dokumentet). For Ham blev
der udlagt Land til Groesning af 2 Koer
og 4 F aar, som af Sandemoendene blev bestemt til ialt 14 Skoepper. Derefter angives Boniteringen heraf og Arealets
Storrelse.
Byens Smed stk til 2 Koers Grcesning,
hvilket tillagdes Ham ind til Byens Lergrave. Skomager Niels Hansen stk Land
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til 2 Koers Grcesning, hvorfor Han eller
de, som bebor Huset, aarlig flal betale til
Byen 3 Mark. Derefter kommer saa flere
Jnderststeder; men da der er afrevet noget
af de sidsteBlade, kan man ikke nojagtigt se,
hvormange, men der er omkring ved 10,
som hver fik Grcesning til en Ko. F o r
dette Stykke Land skulde enhver af de
Sidstncrvnte aarlig betale 1 Mark og 8
Skilling som Afgift til Byen. 1 Mark 8
Skilling er lig 1 Krone og 50 Lire. Det
var ikke meget, men en af de allerbedste
Koer kostede den Tid ogsaa kun 5, hojst 6
Daler Kurant, i Nutidens Penge vilde det
voere 20 Mark. Vor Tids unge, moderne
Landmcend vil nceppe forstaa dette.
Vinterfoderet til Skoleholderens Koer
og F a a r ordnedes saaledes, at fra enhver
Gaard skulde der leveres et bestemt Kvantum Ho og Halm. Hoet blev lederet efter
Vcegt, et Lispund i hvert Bundt, Halmen
slumpede man sig gerne til, da den ikke var
saa kostbar som Hoet. Broendsel leveredes
paa samme Maade til Skolen og Leereren.
Med Bysmeden gik det omtrent Paa sam
me Vis. Smedien, Haandvcerkstojet og
Beboelseshuset lejedes enten af Byen eller
af en eller flere af Gaardmoendene, Smeden var enten Forpagter eller ansat af
Byen, og Hans Arbejder blev for det meste
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betalte med Naturalier til Ham og Fam i
lien og med de to Koer; ligesaa fik Han
Broende leveret. Jndesidderne — det bür
de vel egentlig hedde Jndersterne — eller
Daglejeren, som var Hans almindelige Bencevnelse, gik det med i samme Spor. Om
Sommeren saa man at faa bjerget noget
Ho til den koere Ko om Vinteren; den var
Fam iliens Haab og Gloede. Hvor Han arbejdede, fik Han om Vinteren noget Halm
til Koen og Brodkorn til Familien, selv
fik Han i Almindelighed Kosten, hvor Han
arbejdede. Undertiden — og det stete ikke
saa sjoeldent — tjente saadan en Mand paa
en Gaard som Avlskarl, og det var ikke
det daarligste. Her fik Han i Regelen Lov
til at groesse et P a r F aar, som künde give
Uld til Stromper til Bornene, og naar
saa Konen var dygtig og sparsommelig og
künde fede en G ris ved Siden af, saa stod
saadan en Familie sig i Regelen helt godt.
Penge havde man i den Tid ikke mange
af, men det hele reguleredes jo, uden at
man brugte megen Mont.
De her i körte Troek stildrede Livsvilkaar paa hin Tid gjalt ikke blot for
Langetved, men hele Landet over, maaste
med enkelte Afvigelser paa sine Steder og
bestod endnu temmelig uforandrede ved
Midten af forrige Aarhundrede; men fra
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den Tid begyndte de kendeligt at forandre
sig, og tilsidst forsvandt de helt. Tiderne
blev bedre og flottere; den gamle Nojsomhed begyndte at vige. At grcesse en Ko
ved Landevejen blev for simpelt, og der
kom, om ikke strengt, saa dog et Forbud
mod dette. Solv- og Guldmonterne be
gyndte at komme op og beherfkede nu det
hele. Ester at Udstiftningen var til Ende,
og Store og Sm aa havde faaet hver sin
Del, slutter Land-Udskiftnings-Dokumentet
saaledcs:
„Langetved, den 27. Maj1782.
Peter Hansen, Hans Jversen, Terkild
Jensen.
At dette siden indforte SandemoendsDokumente er med Originaler med Hensyn til Jndesternes aarlige Afgift, Ord
for Ord lignendes, dette attesterer jeg
herved.
Hygum, den 6. J u n i 1782.
H. Daue
Herredsfoged."

Hele det omfattende Skriftstykke er stre
bet paa Danst med Undtagelse af et P a r
smaa Skrivelser fra Amtmanden v. Klin
genberg. Disse er paa Tyst.
Om det gamle Langetved kan endnu
(om den cerede Loeser ikke vil synes at
disse Optegnelser tvceres for langt ud)
noevnes to Ting.
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I Byens ostlige Udkant er en gammel
Kampestensbro; det er en saakaldt Trefagsbro, nemlig med tre Gennemlob. Den er
opfort af roat tilhuggede Kampesten, 3—4
Alen lange og lagt oven paa hverandre med
en saadan Sikkerhed, at de trodser Tidens
Tand. Denne Bro er henimod 150 Aar
gammel. Men hvad der er mere interessant,
er det ved Siden af fuldstcendig bevarede
Vadesled, hvor man körte gennem Farrisboekken, for Broen blev bygget; men da Broen kam, künde den Vejfarende köre overBroen eller gennem Vadestedet, som det behagede Ham.
Midt i Langetved By, eller skal vi hel
lere sige i Resten af Byen, staar to Ledstolper af Sten lige ved Vejen, godt to Alen
Hofe, firkantede og smukt afbanede.
Paa
Stenene er indhugget:
8. 1'.
18 07.
Det skal sige: Severin Thaysen, 1807.
Vst for Langetved ligger Skoven „Hestehave", der Hörer til Toftlundgaard; ved
Jndksrslen til Skoven staar ogsaa to tilhug
gede Ledstolper af Sten. P a a dem er ind
hugget:

ll. 1>.
1. 2.
Det skal sige: Je n s Thaysen, 1812.
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S a a lcenge disse Sten staar der, er der
noeppe noget Menneske, der skcenker dem den
mindftc Opmoerksomhed, men om de blev
rensede og satte op i Gaardens Have, vilde
siNert Bvrnene og de Unge söge Oplysning
om disse Sten ,og da vilde der voere rig Lejlighed til at fortoelle noget fra hine Tider, da
Engloenderne rovede den danste Flaade, da
Kosakker og Spanioler huserede baade her i
vor Hjemstavn og i vort gamle Moderland.
Sikkert vilde de Unge lytte og saa en Forstaaelse af, hvor vore Forfsdre har stridt og
lidt. De maa under saadanne Forhold kom
me til at satte dyb Koerlighed til denne Jord,
deres dyrebare Hjemstavn.
I en Beskrivelse over Haderslev Asterog Vesteramt, udgivet 1838 af Skoleloerer
I . Nissen i Hjerndrup, fortoelles, at Langetved paa den Tid havde 14 Gaardmoend, 10
Kaadnere og 7 Jndesiddere. Langetved Skov
er anfort med 10 Kaadnere og 2 Jndesidde
re. Af alt dette er nu tilbage 3 Gaarde, 1
Landbolssted og 3 Huse. Alt det vorige er
udflyttet og stndes rundt i Sognet under
Navnet Langetved Udflyttere.
Skovskolen.

Skovstolen var Navnet paa en lillebitte
Skole, som laa i den ostlige Ende af Langetved-Skov, hvor Bvrnene künde gaa i Skole,
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til de var 10 Aar. Derefter skulde de besoge
Skalen i Langetved By. I Aaret 1876 blev
en ny Skole bygget lidt i Vst for Langetved,
hvorefter begge forncevnte Skoler blev ophcevede og alle Bornene samlede i den ny
Skole.

Pakslol.

Stedet og den lille Skoles Omgivelser
kaldtes Pakstol. Hvorfra det mcerkelige Navn
har sin Oprindelse, kan her ikke estervises,
men der kan jo fremscettes nogle Formodninger. I gamle Dage brugte man den
Talemaade at „sidde til Stols".
Dermed
betegnedes en Person, der gerne vilde sidde
mageligt og godt, men ogsaa en, som vilde
Herste og regere, „Han sidder godt til Stols"
og saa videre. Der künde tcenkes, at i gam
le Dage har der muligvis boet nogle mindre rare Folk herude i Skoven, som har stal
let og valtet efter eget Forgodtbefindende.
Om disse Mennefler kan andre muligvis have sagt, at „det Pak sidder ordentlig til
Stols" derude. Saaledes kan muligvis
Navnet vcere opstaaet. Om min Fantast er
temmelig livlig paa dette Punkt, faar Loeseren holde mig tilgode. Pakstol-Navnet er
i Foerd med at do ud, selv oeldre Folk har
noesten glemt det.
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Den lille Molle.

For omtrent 30—40 Aar siden laa her i
Noerheden af „Pakstol" en lille Molle af de
saakaldte hollandske Stubmoller. Del Var en
firkantet Troekasse, saa rummelig, at en
Mand og en Scek Korn künde faa Plads
derinde. lldenpaa vor fire Vinger, og en
lang Stang stak bagud, hvorved hele Mol
len, som stod paa en Poel, künde drejes op i
Äinden med Haandlraft. Den oar indrettet
lil Kvninlaling, men i Folkemunde hed den
altid „ce lille Knaagmol". Det kom af, at
naar den var i Gang og isoer i temmelig
stcerk Bloest, saa knagede og bragede det i
den gamle Kasse, og Mollen künde somme
Tider hoelde helt over til den ene Side, saa
man maatte frygte for, at den vilde voelte.
Ejeren blev engang spurgt, om Han ikke tog
Mollen ind om Natten, naar det var daarligt Vejr. Som S var fik man gerne en voeldig Grimasse, hvorefter den Adspurgte naturligvis forsvandt. Disse hollandske Stub
moller var for ikke saa sjceldne; men nu ses
ingen flere her i disse Egne, „Knaagmollen"
ved „Pakftol" var en af de sidste.
Ksbenhoved.

P aa et smukt Hojdedrag i den nordlige
Del af Skrave Sogn ligger Byen Kobenhoved, hvorfra man har en smuk Udsigt over
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Kongeaadalen og Landstabet nord for Aaen,
hvor man pa,i Fest- og Hojtidsdage kan se
gamte Danebrog vaje.
„Copinghoved", som Byen kaldtes i
gammel Tid, er af gammel Oprindelse. M an
antager, at Kongeaaen for omtrent 1000
Aar siden har vceret sejlbar for Datidens
Skibe, og flere gamle Forfattere paastaar,
at Kobenhoved den Gang var en betydelig
Handelsplads, hvor der dreves Handel i
storre Stil. Herfra stammer Navnet „Co
pinghoved", eller som det nu er bleven til:
„Kobenhoved". At der allerede den Gang
har vceret en Hel Del Boliger paa Stedet,
kan der vel ikke tvivles om, og at senere By
en har udviklet sig deraf. Det nord for Kon
geaaen lige overfor Kobenhoved beliggende
Skibelund har da naturligvis ogsaa faaet fit
Navn i hin Tid. Naar Stormen rasede fra
Nord og fra Best, sogte Skibene ind under
det hoje Bakkedrag for at ligge i Lce, deraf
Navnet Skibelund.
Som Skibelund i hine Tider har voeret
kendt viden om i Verden, er Stedet jo i vor
Tid med sine Mindestene og med den smukke
Plantage og Festplads (det danske Olympia)
kendt vidt og bredt som et Sted, hvor der
afholdes störe Fester, hvor Tusinder af Men
nester samles. Det var en lille Tur nord
for Kongeaaen, men vi maa tilbage igen.

—

35

—

Jfolge det omtalte Skatteregister fra
1542 har efterstaaende otte Mcend betalt
Overskat i Kebenhoved:
J o n Bendtzen
Knut Andersen
Jffer Bendtzen
Hans Petersen
Cresten Lauersen
Jep Trogelsen
Bendit
Esbern Matzen

6 Mark 0 Skillm g
„ 8
6
„ 8
6
„ o
7
..
„ o
7
..
„ 8
7
..
„ 0
10
..
6
..
" 8

(De otte Navne er nojagtig afflrevne).
Overskat betyder vel hojest bestattet; de
ncevnte Mcend har vel nok siddet inde med
hver en Helgaard, som jo dannede Grundlaget for de vorige Halv- og Fjerdedelsgaarde. Dette noevnes under „Fros Her
red". Krogstrup (Krogstorp) ncevnes under
Kalvslund Herred, og her er kun opfert
Jep Matzen

7 Mark 8 Skillmg.

Krogstrup har altsaa den Gang kun Haft
een Gaard, som i Aaret 1801 nedbrcendte
og blev udparcelleret.
Forinden jeg fortscetter, skal endnu noev
nes, at der mellem Kobenhoved og Skodborg har ligget en By, som hed Brvstrup,
men det er rigtignok loenge siden, for det
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hedder i Optegnelser derom, at dm vac forsvunden for 1580 og dens Jorder fordelte
mellem Kobenhoved og Slodborg. Dmne
By samt Skrave og Skravegaard maa vcere
forsvunden paa m Tid, hvor Krig og Pest
har vceret Aarsag til deres Undergang.
For Udflistningen af Jorderne begyndte
i 1770, har Kobenhoved vceret en toet sammenbygget By, der ikke har Haft nogen regelmcessig Form, men som de fleste Landsbyer
harGaarde og Smaahuse ligget spredte imellem hverandre, som det bedst traf sig. Midt
mde i Byen har den saakaldte Grevegaard
ligget eller Ridefogedgaard, som den ogsaa
kaldtes. Begge Navne lader sig vist ret
godt forme. Jeg tcenker mig, at der har
boet en Ranggreve paa Gaarden, som sor
at kunne leve har faaet Ridesoged-Embedet,
og Lerved vor det hele jo velordnet.
I Skatteregistret fra 1542 findes under
Bencevnelsm: „Aarlige Pmgeafgifter og
Jag t" opfort folgende 7 Navne:
Copinghoved.
Jep Trogelsen, Pengeafgift
do.
Hans Petersen,
do.
John Benditzen,
do.
Unge Bendil,
do.
Knudt Andersen,
do.
Christen Lauesen,
do.
Jffer Bundesen,

1 Skill.
„
3 Mark 13
5
3
„
3
„ 13
5
„
3
„
„
5
3
„
3
„ 13

„
„

Jep Trogelsen, der i Pengeafgift kun
svarer 1 Skilling, betaler intet i Jagtafgift,
men de eftersolgende 6 Navne er alle anforte med 12 Skilling Ja g t Afgift.
Saasnart Udskistningen var godt i Gang,
gik det i Kobenhoved som overalt, man begyndte at nedbryde de gamle Gaarde og
flytte dem ud i Marken. Den forste Gaard,
som maatte holde for, var Grevegaarden,
men den blev paa en Maade ikke flyttet ud
i Marken, men over nord for Kongeaaen.
Jeg kan ikke fremfore noget Dokument som
Bevis for min Paastand, men jeg kan fortoelle mine Jagttagelser.
Naar man solger Landevejen fra Brorup Station nordpaa, kommer man efter
en Times Gang til en Gaard, der i Omfang
ligner en lille Herregaard, og som hedder
„Hulvad". I Stuehusets Gavlende ud imod
Vejen ftaar med tydelige, fmukke Tal 1782.
Dverst i Gavlen sidder der endnu to celdgamle Vinduer, hvorimod Stuehuset langtfra gor saa gammelt et Jndtryk. Da jeg
for omtrent fcm Aar siden paa en Fodtur
kom til Gaarden og stod og anstillede dybsindige Betragtninger over Aarstallet, kom
Ejeren ud til mig, og jeg spurgte Ham, om
Stuehuset oirkelig var fra 1782.
— J a , det er det, svarede Han.
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— Vil De ikke fortcelle mig noget om
det?
— Jo , sagde Manden, det kan jeg jo
godt, og saa begyndte Han:
Jcg er ikke fsdt her i Sognet og har kun
Haft Gaarden i nogle faa Aar, men jeg har
Hort fortoelle, — og det skal nok passe —
at Huset har staaet i Kobenhoved ovre i
Sonderjylland. Det er bleven nedbrudt
derovre, og det skal have taget ti Aar at
fore Materialet hertil og faa det opbygget.
Det blev kort hertil paa Skovvogne (Vogne
med lave Hjul) og trukket af Stude. Ved
Nybygningen blev der savet tre Alen af
Bjoelkerne, da man syntes, at Huset var alt
for vidt. Kammer man ind i Huset og ser
de gamle, svoere Dore med Messingbeslag
og tunge, smedede Hcengsler og meget mere,
da er man straks klar over, at man er kom
men ind i et meget gammelt Hus.
Her er gengivet, hvad jeg har set og Hort,
og jeg tror ganske sikkert, at Grevegaardens
Stuehus fra Kobenhoved nu er Stuehus
paa Hulvadgaard. Ncermere Undersogelser
kan man jo nok foretage; men det vil koste
Tid og Arbejde; det her anforte gor ikke
Krav paa at vcere autentist, men det har jo
dog nogen Sandsynlighed for sig. Lundegaard har ogsaa ligget inde i Byen, men er
derfra flyttet ud paa sin nuvcerende Plads.
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linder Nedbrydningen af denne gamleGaard
kom der mange Mursten til Syne, som vejede 16 Pund eller et dansk Lispund Stykket.
Det oar de saakaldte Munkestene, og man
toenkte, om de künde hidrore fra Skravegaard, thi saa störe Mursten lavede man i
hvert Tilfoelde kun i gamle Dage.
Bejstrupgaard med sit störe anselige
Stuehus, bygget i gotisk Stil, og det vori
ge störe Bygningskompleks, som Hörer til
Gaarden, ligger i Byens vstlige Udkant. En
Allee med störe gamle Trceer fsrer op til
Gaarden. Omkring ved 1820, da Tiderne
endnu oar yderst daarlige efter de ulykkelige
Krige, som havde bragt Land og Folk paa
Afgrundens Rand, künde den daveerende
Mand paa Bejstrupgaard ikke godt klare sig.
En Tobakspinder O t t e s e n i Haderslev,
som havde en Del Penge staaende i Gaar
den, overtog da Ejendommen og satte sin
Nevo, den unge H a n s D i d e r i k K l o p p e n b o r g , ind paa Gaarden som Bestyrer.
D a der oar gaaet og et P a r Aar, og alt stod
ocl til, vilde Ottesen have, at Kloppenborg
skulde overtage Gaarden, men denne voegrede sig derved og sagde, at Tiderne var
ugunstige, Han selv var for ung o. s. v.,
men saa erklcerede Ottesen, hvem Kloppen
borg kaldte „Morbro'r", at nu var den Snak
sorbi, og nu skulde Han overtage Gaarden,
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saa vilde alt det ovrige nok ordne sig. Klop
penborg maatte saaledes halvt tvungen over
tage den störe Gaard. D a Onlelen var
dod, stod der i Hans efterladte Testamente,
at den Sum, som stod i Bejstrupgaard,
stulde Hans Diderik Kloppenborg arve og
Goelden dermed voere betalt.
Denne Fortoelling har jeg af den gamle
Kloppenborgs egen Mund, saa den skal nok
passe. Slcegten Kloppenborg staar jo i fuld
Blomst paa Gaarden, og der er jo Udsigt
til, at den kan beoares loenge.
I den for ncevnte Beskrivelse over Ha
derslev Aster- og Vesteramt fra Aaret 1838
er Kobenhoved opfort med 18 Gaardmoend,
4 Kaadnere og 7 Jndesiddere. Dette laa
endnu for en stör Del samlet i Byen Ko
benhoved, men efter den Tid er Gaarde
og Kaadnerstederne rykkede saa stoerkt ud,
at kun en Rest betegner, hvor Byen har
ligget.
Det vest for Kobenhoved liggende Krogstrup er opfort i Beskrivelsen med 4 G aar
de og 1 Kaadnersted, hvilket er den udstykkede Krogstrupgaard. P a a den vestligste af disse Gaarde har der levet en
Mand, der hed P e t e r O t t e s e n , men
som kun var kendt under Navnet „Per Ot".
Han dode 1878.
Om denne moerkelige Person skal vi dog

höre lidt. Med et P a r Ord at forklare,
hvad Han Var, lader sig ikke göre. For det
fsrste var Han Bonde, saa Smugler, Krybsiytte og Fifler. Med disse fire Egenskaber
pr«senteredes Manden bedst. Gaarden
brsd P er sig ikke meget om, den lod Han
Konen og Folkene Passe, Han selv passede
de tre andre ncevnte Forretninger.
For 1848, da „ce Lin", Toldgrcensen,
var ved Kongeaaen, var det en dejlig Tid
for „Per O t"; Smugleriet florerede i stör
S til, og P er var gerne med. Han var i
Besiddelse af nogle Kcempekroefter, og
at tage en svcer Krcemmer med samt Hans
Krcemmerpose Paa Sknlderen og bcere
Ham igennem Aaen var for „Per Ot" et
let Stykke Arbejde. Engang, da P er siulde bcere et P a r Krcemmere over, havde Han
lagt sig paa Lur efter Toldbetjenten. D a
denne kom og havde sat sig ind i et lille
rundt Vagthus, listede P er sig frem, sprang
til og smcekkede Dören i, hvorpaa Han
bandt et Stykke Reb omkring Huset. S a a
sagde P er til Toldvagten, at Han nu blot
stulde forholde sig ganske rolig en liden
Stund, saa skulde Han nok saa sin Frihed
igen. Selvfolgelig maatte Betjenten blive
siddende, til en Kammerat kom og befriede
Ham.
Fiskeriet drev Han lidenskabeligt; Han
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fiskede med „Vaj" (Vod), som sloebtes mod
Strommen op ad Aaen. Naar Han syntes,
det gav for lidt, stilledes Garnet tvoers
over Aaen, Per gik et Stykke frem, ogsaa
ude i Aaen, og idet Han flog ud i Vandet
til begge Sider, drev Han Fiskene ind i
Garnet.
At tage en Tonde Rüg paa Skulderen
og gaa over Kongeaaen til Sonderskov
Molle, faa det malet og tage det med hjem
samme Dag, det har P er gjort mange
Gange. Der fortoelles, at engang, Han var
paa saadan en Molletur, tog Han endnu
en Skoeppe Rüg med for en Smaamandskone, som Han derved sparede for selv at
boere den til Molle.
Loese og skrive künde Han ikke, men derimod künde Han tcelle til en Snes, men
faa horte det ogfaa op. Naar man spurgte
Ham om, hvor gammel Han var, svarede
Han altid, at Han var fodt den Gang, da
Krogstrup broendte, hvilket skete i Aaret
180l. Dette passede paa en Maade godt
nok, da Han jo fulgte i Aarroekken.
D a Han mcerkede, at Han skulde do, lod
Han gaa Bud til Pastor Svejstrup i Vejen,
som havde voeret Hans Sjcelesorger i den
Tid, Han var Proest i Rodding og Skrave
Menigheder, og bad Ham komme. Gamle
Svejstrup kom ogsaa, og da Han saa be-
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gyndte at tale til „Per Ot" om den sig
normende Dod, siger P er: „ J a , Hr. P a 
stor, det nytter nu ikke noget, alle mine
Forfcedre er dode, og jeg skal ogsaa do;
inen hör sig mig engang, fanger I nogle
Fisk derovre i Vejen Aa?" — Svejstrup
kendte nok Per, efter at have talt lidt med
Ham, og da Han begyndte at tage Afsked,
vilde P er gerne have, at Prcesten skulde
komme over og holde Ligtalen over Ham,
naar Han var dod. Det künde Svejstrup
ikke love; Han havde alt betalt svoere Boder
til de tyste Myndigheder for at have talt
til sine gamle Sogneborn i Sonderjylland, og man havde sagt Ham, dersom Han
gjorde det tiere, vilde man käste Ham i
Foengsel. Derimod lovede Proesten at fol
ge P er til Jorde, naar Han var dod, hvis
Han da ellers ikke var forhindret.
P a a Skrave Kirkegaard staar en lille
ejendommelig Mindesten, som fortoeller:
„Her hvilcr Peter Ottesen, dod 78
Aar gammel, fodt i Askov, dod den
4. J u n i 1878."
Krogstrup lille Skole.

Krogstrup havde for sin egen lille Skole,
hvorom de Gamle har fortalt adskilligt.
Skolebygningen var et lille firkantet Hus
med en Dor og to P a r Vinduer, det hele

—

44

—

i et Rum, hvor der var Plads til en tolv
Born. Leereren var soedvanlig en ung
Fyr, som aspirerede til at komme paa Seminariet og paa denne Maade ovede sig,
Lon gav det ikke meget af, og Kosten fik
Han skiftevis paa Gaardene i Krogstrup.
Der holdtes kun Skole om Vinteren, og de
faa Born, som ogsaa gik hen om Sommeren, maatte gaa til Kobenhoved Skole.
D a Bescettelsen af denne Loererpost
kun varede een Vinter ad Gangen, havde
man stadig en ny Leerer. Nogle var baade
ret skikkelige og dygtige, andre mindre
skikkelige og mindre dygtige, og i den Tid
er det gaaet broget til.
Naar man blev ked af Undervisningen, tog man Kortene frem og Leerer og
Clever spillede Kort. Et P a r Tobakspiber,
som man havde faaet bragt til Veje, skiftede man til at ryge af, og det hed den
Gang, at medens den ene rog, künde den
anden spytte. Tobakken skillingede man
sammen til, eller man tiggede den, som
det nu bedst lod sig göre. Saalcenge det
ikke helt blev overdrevet, men holdt en vis
Groense og Forsigtighed inde, gik det godt,
men faa en Vinter gik det for vidt. Leere
ren og de störe Drenge sloges om Kortspillet og Tobaksrygningen, og andre Born
klagede hjemme over Forholdet i Skalen.
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Nesultatet blev det, at Loereren maatte rejse,
og Skolen blev lukket og senere nedbrudt.
Den sidste Vinter, Skolen bestod og
blev lukket, skal det efter gamle Fortoellinger vccre gaaet meget fortvivlet til, og
gamle Folk takkede Gud paa deres gamle
Dage sor, at de var blevne sendte til Sko
len i Kobenhoved, hvor de fik noget bedre
at se og höre. Halvtredsindstyve Aar er
henrundne, siden denne lille Skole forsvandt, og Mindet om den er rarsten forsvundet; men endnu er der flere oeldre
Folk i Skrave Sogn, som nok kan fortoelle
noget om den.
Hvor skulde Degnen sidde?

I gamle Dage boede i Nodding en
Degn, som besorgede alle Forretninger den
ne Bestilling vedrorende, baade i Nodding
og Skrave Sogn, Han forte Kirkebogerne
og Kirkens Regnskaber. I Nodding Kirke
bog staar der optegnet om Ham:
„Jens Jorgensen
dod den 18. J a n u a r 1846.
begraset den 24. Ja n u a r 1846.
Sognedegn til Rodding og Skrave fra
1809, Student fra Kolbing og senere Hö
rer ved Kolding Latinskole til 1806,
hvorfra Han havde Pension eller Barte-
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penge. 74 Aar, 6 Dage gammel. Han
dode as Kroeft i Maven, hvilket er attesteret af Loege Borsing i Ribe."
De gamle Roddingboere omtalte altid
Degn Jorgensen meget sympatetisk; Han
var, sagde de, en sin Mand, gik altid i
lange Stovler og tog oste en T ur igennem
Byen, og paa sin Vej samtalede Han gerne
med Byens Folk. Hans Hustru var fra
Kolding og en D atier af dervcerende Borgmester I u n g h a n s ; hun var ogsaa meget
afholdt i Byen, men man havde dog det at
udscette paa hende, at hun spiste Melgrod
hver Asten til Nadver; men det künde endda voere, hvad det vcere vilde, men. at hun
hver Gang skulde have en stör Klat Sm or
i Groden og nymalket Mcelk at dyppe den
i, det syntes nogle Folk, at det var egentlig
temmelig meget.
TEgteparret levede meget roligt og stille.
De havde to Sonner, Hans og Peter. Forstncevnte dode i Rodding den 29. April 1830,
21 Aar gammel. Peter Jorgensen bosatte
sig vistnok i Kolding som Snedkermester,
hvorhen Moderen sandsynligvis ogsaa er
draget, da man efter Degn Jorgensens Dod
ikke Hörer mere om Familien her i Byen.
„Hvor skulde Degnen sidde?" J a , her
er Historien:
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Degnen havde Ret til at köre med Paa
Proestens Vogn, naar de skulde til Skrave
i Forretninger. Forholdet mellem Pastor
Hempel og Degn Jorgensen var lidt
spoendt, og af den Grund gav Proesten Deg
nen Anvisning paa at sidde ved Küsten,
men herimod Protesterede denne, og da
Proesten ikke vilde sidde sammen med Deg
nen, hvor skulde denne da sidde? Og tage
Degnen med, det skulde Proesten. S a a lod
Proesten lave en lang, smal Vogn med tre
Soeder, i det sorste sad Küsten i sit blaa
Vadmelstoj og med Kästet, i det andet,
den saakaldte „Doktorstol", som Hang i
Remme, sad Proesten i lysegraa Kavaj og
hoj Hat, den der rejste Borster for Bin
den, i det sidste endelig sad Degnen med
sin morkeblaa Kavaj og sin lavpuldede Hat.
Saadan körte man til Skrave Sondag öf
ter Sondag, og hver Gang Prcest og Degn
skulde derhen i Embedsmedfor.
Ester Jorgensens Dod blev Degneembedet inddraget paa den Maade, at Skoleloereren i Rodding overtog Bestillingen for
Rodding, i Skrave Sogn blev det delt mel
lem Lcererne i Langetved og Kobenhoved.
Degneboligen

og de til Embedet hörende Jorder blev
folgte til Hojskolen, i hvis Mark den laa,
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og som derved stk sit Areal arronderet. Huset blev taget til Bolig af en af Hojskolens
Leerere, og saaledes boede her fra Begyndelsen af Halvtredserne til henimod 1860
Leerer I . L. Knudsen, og i bette Hus er den
nu saa bekendte Forfatter Jakob Knudsen
fsdt. Derpaa boede der en gammel Froken
Busch, en fodt Kobenhavnerinde og Svigerinde til Herredsfoged Halberg, der i flere Aar, og endelig gamle Tiiigskriver Holgersen med sin Datter Marie, som styrede
Huset for Ham.
Gamle Holgersen dode i Sommeren
1874 og blev begravet i Familiegravstedet
paa Skodborg Kirkegaard ved Siden af
sin mange Aar forudgangne Hustru og
Son.
Degneboligen beboedes saa af forskellige
Fam ilier indtil 1880, da den broendte.
Denne Brand var forudsagt, 2b Aar for
den gik i Opfyldelse. P a a Jv er Möllers
Gaard tjente en gammel Avlskarl, som
kaldtes „störe Kresten". D a Han en M or
genstund ganste tidlig var kommen ud paa
Marken, saa Han Huset staa i lys Lue, men
for Han kom af Heften, var Synet forsvunden.

„SE Denhus".
Dette laa i „oe Dentoft" paa en hoj
Banke, der med sin störe, smukke Blomster-
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og Frugthave straanede joevnt ned mod Bygaden og Var den mest idyllige Plet i hele
Byen. „W Denhus", som de Gamle altid
kaldte det, og de Personligheder, som fcerdedes der, Hörer til de gamle Minder.
Herredsfoged-Boligen.

I det sydostlige Hjorne af Skrave Sogn,
hvor det lig en Kile skoerer sig ind mellem
J e ls og Skodborg Sogne, ligger en herskabelig Bygning, der kaldes Mikkelborg.
Navnet har den efter Skoven, den ligger
i, og som omkranser den paa tre Sider.
Denne Bygning med tilhorende Nkonomhuse og Landerier blev opfort omkring ved
Aaret 1840 og var bestemt til at voere S ie
de for Herredsfogden sor Fros- og Kalvslund Herreder. I gamle Dage synes det
ikke, at Herredsfogden har Haft nogen fast
Embedsbolig, men har boet, hvor det traf
sig bedst, dette stulde nu forandres.
Det er ikke Meningen her at gennemgaa
Listen oder Herredsfogderne fra de celdste
Tider; men det kan jo have sin Interesse
at höre Navnene paa dem, som har boet i
Rodding og Skrave Sogne, for saa vidt de
kendes. Den forste, man kender, er S t a f e n d T e r c k e l s e n , som boede paa Anneksgaarden i Langetved 1542. Stafend
Terckelsen har kun vceret Herredsfoged oder
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F rss Herred; det kan ses af Skatteregisteret
fra 1542; her ncevnes

„ Tv e d e l h a u e :
Sonerin Varbo, prcefectus (Herredsfoged)"
Tal paa Skai ncevnes ikke. Tvedelhaue
kendes ikke mere, men det ncevnes lige efter
Farderup (Farup), saa det maa vel have
ligget i det Sogn. — Maaste kan det vcere
det nuvcerende Tvedhufe, der ligger nordost
for Ribe og Hörer til Farup Sogn.
Den nceste Herredssoged, som kendes, er
Hinrich D a u s i Hygum. Hvorlcenge Han
har boet der, vides ikke, men af Udstiftningsdokumentet fra Langetved kan man fe, at
Han har boet der i Hygum fra 1770— 1782.
Derpaa ncevnes Herredsfoged A r b o paa
Roddinggaard (1790). Her boede Han til
1793, da Han kobte en Gaard i Rodding,
som Han dog kun besad til Aaret 1799, da
Herredsfoged B e r t e l f e n ncevnes fom
Hans Efterfolger i Embedet, i hvilket Sidstncevnte blev til Aar 1829. Efter Ham folgerOverkrigskommisscer H a g e d-o r n, men
med Hans Embedsforelse gi>k det uheldigt
(se: Optegnelserne fra Rodding By og
Sogn!), og Han forsvandt fraRodding 1834.
Derefter har der paa Roddinggaard en kort
Tid boet en Herredsfoged R i e d e l l , hvem
v. K r o g h , fom boede i Skodborg, fulgte.
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Vedrorende bisse to Herrer er det noget vanskeligt at opgive noget nojagtigt Aarstal, da
Optegnelserne her er noget »klare med en
gammel Skattebog som Kilde; men derimod
kan med Bestemthed paastaas, at den ncvste
Efterfolger, Herredsfoged B r u h n , tiltraabte Embedet i Aaret 1838 og til en Begyndelse boede i Skodborg, men siden flyttede
til det nyopforte „Mikkelborg"; her boede
Han til den 30. M arts 1848, da Han og
Tingskriver Möller blev fjernede fra deres
Embeder paa Grund af deres slesvigholstenske Sindelag.
Tingskriverboligen laa og ligger endnu
et Stykke vest for Herredsfogedboligen og er
opfort i samme Stil, kun noget mindre.
Den noeste i Embedet h e d A n d e r s e n ,
om Han har vceret ansat som virkelig Her
redsfoged eller blot midlertidig, kan ikke
fastslaas, men i Slutningen af 1849, i Ok
tober Maaned, er Han bleven aflost af Her
redsfoged Aleksander H e i d e . Denne tog
ikke Bolig paa Mikkelborg, men boede paa
Bejstrupgaard i Ksbenhoved hos H. D.
Kloppenborg. Om de to er der sortalt flere
smaa Annekdoter.
Den gamle Kloppenborg vilde nok sporge
lidt ud imellem, og det passede nu ikke altid
Herredsfogden. En Dag, da en Mand fra
Skodborg, som ikke Var af Kloppenborgs

Folk, havde voeret hos Herredsfogden, sagde
Han til denne, der just kom ud i Gaarden:
„Hvad vil Han d e n ------------ ?" Heide var
en meget hoj Mand, og idet Han rettede sig
i sin fulde Hojde, sagde Han: „Det angaar
kun mig, Herredsfogden, og ikke Dem, Hr.
Kloppenborg." „Aa, a bryer mce mennen
hejer et om et," dar den Gamles Svar, og
dermed var den Potte ude.
Et Aarstid derefter blev H e i d e anfat
som Herredsfoged for Tyrstrup Herred, og i
1850 flyttede H a l b e r g ind paa Mikkelborg som Herredsfoged for Fros- og Kalvslund Herreder og Tingskriver H o l g e r s e n
i et ncerliggende Hus.
Dermed var disse to Embeder saa atter
besaite paa regelmcessig Maade, hvilket
havde kostet saa mange O>mskiftelser i Aarene
1848— 50. Nesidenfen paa Mikkelborg blev
dog ikke af lang Varighed; thi i Aaret 1853
flyttede de to Embedsmoend til Rodding og
tog Bolig i de Hufe, som var «Pforte til
dem der i Byen, hvor de boede som Embedsmcend indtil de i 1864 maatte vige for
Overmag ten.
Den noeste Ejer af Mikkelborg blev Ba
ron Dyring von Rosenkranz. Han udvidede
Haben betydeligt, plantede en Hel Mcengde
Frugttroeer, anlagde Gange i Skoven og
forskonnede det hele meget, saa at Skoven
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nu fik Prceg af et Parkanloeg, og det hele
lignede et Herresoede.
Hos Baronen boede ogsaa dennes Svoger Baron Rosenkranz, og om Ham har
man en lille morsom Fortoelling.
Da engang Skatteligningsudvalget var
forsamlet i Skrave Kirkehus med Pastor
Svejstrup som Formand, kom Baronen,
bankede paa Dören, traadte ind, bukkede hsflig for Kommissionen og udtalte, at Han
vel var Baron, men ikke formuende, og derfor anmodede Han den «rede Kommission
om ikke at s«tte Ham alt for hojt i Skat.
Pastor Svejstrup svarede, at Baronens Udtalelse fluide blive taget til Folge. Devpaa
fjernede Baronen sig, men Han var tun kom
men godt udensor Doren, da Han hurtig
traadte ind igen og sagde, at Han jo nok
künde betale lidt i Skat, for det er da Hel
ler ikke saa heldigt at staa alt for lavt ansat. Pastor Svejstrup takkede atter og men
te, at de nok fluide troesfe den rigtige Sats.
Med Hilfen og Tak fjernede Baronen sig
og kom ikke igen. Pastor Svejstrup flal
have moret sig meget over denne lille Tildragelfe.
Ester nogle Aars Forlob, omkring ved
1860, kobte Baron Dyring Damager ved
Haderslev, som Han lod ombygge og tog
Bolig der. Mikkelborg folgte Han til Juhl

Boysen i Langetveü, hvis Sester Marie
Boysen boede her i nogle Aar; men saa
blev Ejendommen alter folgt og har oste
stiftet Ejer siden, men det synes dog nu at
voere kommen lidt mere til Ro.
I Tiden fra 1880—90 Var Mikkeldorg
et ynd>et Balfartssted om Sommeren. I et
langt Vogntog med Musik i Spidsen körte
Folk fra Rodding dertil med Madkurve og
tilbragte en fornojelig Eftermiddag. S n art
fulgte Goodtemplarerne og andre Eksemplet. Wgteparret, som den Gang boede paa
Mikkeldorg, stillede gerne det störe Hus, Have og Skov til Goesternes Raadighed. Men
alt gaar jo til sin Tid. Forholdene forandrer sig, og ligesaa gik det her. Det hele
fvandt hen og horte op, efter at det gcestfri;
Wgtepar ikke mere var der til Hufe.
Det stal dog noevnes endnu, at her i
Noerheden af Herredsfogedboligen har der
ligget en stör Gartnerhave, hvori der tidligere har voeret en betydelig Plantestole for
Frugttroeer og anden Slags Planier. For
omtrent 60 Aar siden ejedes denne af en
Gärtner Bork fra Kobenhavn. Efter at
Herredsfogden var flyttet til Rodding, labte
Pladsen meget. Gartnerhaven forsvandt
langsomt og til sidft hell, og Stedet er nu
Ungstov og ligger paa dm ostreSide afLandevejen fra Mikkelborg Kro mod Syd. Dette
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var en lille Afftikker ud> over Groensen ind i
SkodLorg Sogn, men kun en lille, og. vi skal
straks naa tilbage igen til Skrave Sogn.
Kongetoget.

I Eftersommeren 1844 kom Kong
Kristian V III. og Dronning Karoline
Amalie paa Hjemrejsen sra Badet paa
F or igennem Nordveftslesvig for at aflcegge et Besog paa Rodding Hojskole, som
den Gang lige var bleven oprettet. De to
Patrioter Laurids Skau fra Sommersted
og Hans Nissen fra Hammelev havde voeret
paa For og faaet Lostet af Köngen om at
komme hen at se Hojflolen. Om dette Besog er der fortalt i „Optegnelser fra Rod
ding By og Sogn". Med Pastor Hempels
Optegnelser som Kilde skal her hidsoettes
Beretningen om Kvngeparrets videre Rejse
igennem Skrave Sogn.
F ra Rodding fortsattes Nejsen igennem
Langetved By til Skrave Kirke. Her var
der rejst en stör, smuk W report med sem
S pir, og paa hvert af disse vajede et smukt
Dannebrog.
P a a Sydsiden af Wreporten stod:
6. R. Hilfen til Landets Fader og
Moder 0.
og paa den anden Side:
„Gud give, at Deres Majestoeter, vor
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dyrebare Konge og Dronning lomge maa
leve og virke til Landets fände bedste."
Köngen gjorde Holdt ved AEreporten,
hvor Han blev modtagen af Pastor Hempel,
der var ilet forud, sra Rodding. Ester at
et 9-foldigt Hurra var udbragt, traadte Lee
rer Frydendall fra Kobenhoved frem og
sang med Skolebornene folgende af Ham
forfattede lille Sang:
„Bekommen, Landets Fader,
Bekommen til os her,
T il hver du dig nedlader
Og har os alle koer.
Gid du maa lcrnge leve
T il Landets Varetcegt,
Gid Held og Fryd omsvoeve
D ig og din hele Slcegt.
Velkommen, hulde Moder,
Her midt blandt dine Sm aa.
Gid at vi unge Poder
D ig strcebe at ligne maa!
Langt Liv og Fryd og Lykke
Vi barnligt onster dig,'
J a , Dydens Blomstersmykke
Den er uvisnelig."

Köngen Lakkede for Sangen, hvoraf der
blev Ham overrakt et Eksemplar af Magdalene Aarup, og et andet Eksemplar blev
overrakt Dronningen af Anne Marie
Klopppenborg.
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Derefter fik H. D. Kloppenborg Foretroede og overrakte Köngen en Ansogning
oni at faa Lov til at bygge en Pejrmolle
ved sin Gaard. Kloppenborg trcengte
Haardt paa og vilde have, at Köngen flulde bevilge det straks, hvilket Köngen dog
ikke vilde indlade sig paa, det fluide sorst
til Erkloering. At Erklcrringen er falden
heldig ud, og at Tilladelsen er bleven givet Ham, ser man deraf, at den nu oder
60 Aar gamle Vejrmolle i Kobenhoved
staar stet og rank paa sin gamle Plads.
Nikolaj Thaysen fra Langetved overbragte en Ansogning fra Skrave Sogn om,
at det ny Vejanlceg maatte gaa fra Skodborg Hus gennem Skrave Sogn over Rod
ding til Gram, da Kammerjunker v. Krogh
vilde have Vejen fra Jylland over Foldingbro til Fordel for Dyrloege og Kromand Petersen dersteds.
Om dette Vejanliggende kan der maafle senere fortcelles noget her i disse Optegnelser.
Medens Mcendene talte med Köngen,
underholdt Dronningen sig med Kvinderne. Hun talte venlige og koerlige Ord til
dem, gav rigelige Gaver til flere og formanede dem til at voere flittige og sparfommelige og foerlig at agte paa Borne-
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nes Opdragelse, at den var kristelig og
god.
Sluttelig tog Kongeparret den gamle
Kirke i Bjesyn under Pastor Hempels Ledelse. Denne fortalte, at Kirken var bygget af Dronning Dagmar, hvortil Köngen
svarede, at det var smukt, at hendes M inde saa koerligt blev bevaret endnu efter
600 Aars Forlob. Hempel bad Dronningen, at hun som en Dronning Dagmar
den Anden allernaadigst vilde beskytte
Kirken.
Under den tilstedevcerende störe Folkemoengdes Hyldest fortsatte Kongetoget sin
Rejse over Kobenhoved og Skodborg til
Skodborghus, hvor Folget sydfra tog Afsked, og det ventende Folge nordfra indtog dets Plads. Köngen ledsagedes af sine
tre Adjutanter, Kammerherre Micher,
Kaptajn Zartm ann og M ajor Fernandes.
Desuden fulgte Prinsen af Augustenborg
med, som syntes ganske uinteresseret. Medens Köngen var inde i Hojstolen, opholdt
Han sig hele Tiden ved Vognen og talte
ikke med nogen som helft.
Hempels Koretoj körte Prinsen til
Skodborg. Hempels störe Hund var, som
den plejede, sulgt med Vognen, og da
Prinsen saa den lobe over Vejen, sagdr

—

59

—

Han til Kusken, om det var Hans Hund.
Nej, det var Proestens, lod Svaret.
„Skal den ogsaa paa Hojskole?" spurgte Prinsen.
„Jeg har ikke Hort, at Hojskolen er for
Hunde", svarede Kusken.
Prinsen brummede endnu et og andet
hen for sig selv, men saa forstummede
Samtalen. Hempel fojer til, at Han ikke
har Grund til at tvivle om, at det, Hans
gamle, paalidelige Karl har fortalt, nok
skal voere sandt.
T il Minde om Kongeparrets Besog
hoenger der i Skrave Kirke to Troetavler.
P a a den ene er der malet et kunstigt sammenslynget 0. R. og paa den anden et
lignende 6.
Der udenom er der paa
begge malet en smuk Egekrans og derover
en Kongekrone. Begge Tadler har en foelles Jndfkrift:
„Minde om Deres Majestceters
Noervcerelse den 14. September
1844."
De to fint udforte Tadler er malede af
M aler Jessen, en Kunstner i sit Fag, der
paa den Tid og flere Aar derefter boede i
Langetved i et gammelt Hus, som endnu
ligger der, lige ved Gaden. Jeg mindes
altid denne gamle Skikkelse, naar jeg gaar
der forbi, og genkalder i min Erindring
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Tiden, da jeg som Dreng saa Ham male
Pottetsjsovnen i Rodding og dekorere den
med de fineste Blomster.
Pottetsjsovnen var en Efterligning af
Kristiansfelt Pottetojsovnen; men denne
var lavet af dekorerede haardbrcendte tynde
Fliser, der gav en dejlig Varme, hvorimod
Efterligningen var opfort af hjemmelavede
Murften, som beholdt Varmen for sig selv
og ikke virkede, fom den skulde. Den S lags
Ovne forsvandt ret snart.
S a a fkal her endnu omtales det Vejandragende, som Nikolaj Thaysen overrakte Köngen, om det ny Vejanlceg maatte
gaa fra Skodborghus gennem Skrave Sogn
over Rodding til Gramby. Der fortes i
den Tid en ret kräftig Vejstrid mellem
Skrave og Rodding Sogne. Vejen, der
skulde udbygges, var en Fortfoettelse af den
fra Kolding anlagte Chaussee, som onskedes
fort videre fra Skodborghus over Skrave.
v. Krogh vilde have den videre til Foldingbro og derfra til Gram over Rodding.
Begge de ncevnte Steder var man ivrig for
at fremme Andragenderne. Ved Foldingbro stoder den heit oppe fra Vestjylland
kommende Vej til Kolding— Ribe-Landevejen, saa der derved jo virkelig skabtes en
Forbindelse. Striden fortes ret livligt af
begge Parier, for Rodding af Forstander
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S . H o g s b r o , fra Skrave af H. D .
Kloppenborg. Sidstnoevnte skrev, at Vejen
over Rodding kun var en Potte- og Studevej og ikke havde nogen Betydning. Dertil svarede Hsghsbro, at ad Vejen gennem
Skrave foerdedes intet og skete der ingenting, saa den over Rodding vilde faa mere
Betydning. Nogen Politik blandedes ind
i Sagen, og det endte med, at Vejene gen
nem Skrave og Rodding forblev, hvor de
var, og at Chausseen blev lagt fra Skodborghus over Foldingbro til Ribe.
Et andet Rejanlceg fra samme Tid satte
ogsaa Sindene i Bevcegelse.
F ra Rodekro over Sandkro, Over Je rsdal og Villund blev der anlagt en Chaussee,
der udmundede ved den gamle „Stajsvej"
noget oft for Klejnbjerg Kro og omtrent
lige syd for Joegerup. Planen var, at den
skulde fores gennem denne By og videre
over Molby til Jels. Men nu modte
Noddingboerne og de fra Skrave atter op.
Ved det Punkt, hvor Vejen imellem J e ls
og Gronneboek deler sig efter Skodborg—
Skrave og Rodding, forlangte enhver for
fit Sogn, at Vejen skulde fores der igennem
til Foldingbro. Resultatet blev, at Vejen
efter over 60 Aars Forlob fra Rodekro
endnu ikke er naaet Icengere frem end den
Gang, men fremdeles stopper op ved den
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gamle „Stajsvej". Joegerup kan fremvise
sine gamle Sandveje fra Oldtiden, men
Rodding og Skrave deres grundforbedrede
Vejnet fra Nutiden.
E t Andragende.

I Aaret 1859 har Skrave Sogn indgivet Ansogning om at faa sin egen Proest
og faa Fcellesskabet med Rodding ophoevet.
Jfolge samme Begcering har Skrave Sogn
den Gang Haft 785 Jndbyggere.
Til Begründete af Anfogningen anfores, at en Proest godt kan erncere sig i
Skrave Sogn, at Skrave tidligere har Haft
sin egen Proest og Proestegaard, og at Rod
ding og Skrave er alt for meget for een
Proest at varetage og saa videre.
I Hempels Erkloering hedder det Her
oin: „Har Skrave nogen Sinde udgjort et
Pastorat med sin egen Proest, maa det have
voeret i den katolske Tid, da her findes Bevis for, at Rodding og Skrave har voeret
forenede i 333 Aar.
Anneksgaarden i
Langetved har voeret bortforpagtet saa lcenge, at den til sidst er forsvunden helt, baade
i Landeri og Bygninger." Sagen dode
den Gang hen, og det blev ved det gamle,
men 43 Aar efter kom Adskillelsen. Foellesskabet mellem Rodding og Skrave bestaar
ikke mere, og de 162 Tonder og 5 Skoepper
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Rüg, som Bonderne fra Skrave hver Vin
ter ved Fastelavnstid flnlde aflevere i Rod
ding Proestegaard, kan de nu beholde hjemme i Sognet til deres egen Proest. Af forncevnte Kvantum Rüg fik Degnen 12 Tonder 2 Skoepper, som leveredes Ham af Proe
sten. Siden 1846, da Degn Jorgensen dode, havde Degnen i Rodding jo ikke nogen
Tjeneste i Skrave, men de tolv Tonder og
to Skoepper Rüg var vist en Erstatning fra
den Tid.
I Begyndelsen af disse Skildringer er
det noevnt, at Skrave Sogn er gaaet tilbage
i Jndbyggerantal. Hertil skal der dog tilfojes, at Skrave ifolge Bestrivelsen fra
1838 havde 561 Jndbyggere, efter Hempels Opgivelse havde Sognet i Aaret 1859
ialt 785 Jndbyggere, og nu i 1913 har
det kun 724. Der skal her ikke anstilles noermere statistiske Undersogelser over dette,
men kun bemoerkes folgende:
Det forste, som har givet Anledning til
Jndbyggertallets Nedgang, er den störe
Udvandring, som stete efter 1864. Der er
noeppe noget Sogn, hvor den har vceret saa
almindelig som i Skrave Sogn, hvor Saaret endnu ikke er loegt. Den anden Grund
kan soges i, at Folkeholdet paa de störe
Gaarde, og iovrigt ogsaa paa de mindre,
kun er det halve af, hvad det var for et
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halvt Aarhundrede siden. Maskiner har
indtaget Karies og Pigers Plads, og polske
Sommerarbejdere har jo ogsaa gjort deres
dertil; deraf kommer saa igen, at for faa
Wgteskaber og Hjem er blevne stiftede, og
Folgen maatte blive en Nedgang i Jndbyggertallet.
En Kilometer nordost for Langetved
ligger to storre Gaarde; de er begge Udflyttere fra noevnte By. Af de oprindelige
Bygninger til disse Gaarde er der dog ikke
noget tilbage. Stuehusene er ved begge
for mange Aar siden ny opbyggede, og Üdhusene brcendte senere, saa det hele er i Tidens Lob bleven nyt, men opfort paa de
gamle Pladser. Den sondre Gaard er bygget til Nikolaj Thaysen, en Gaardmandsson fra Langetved, som drev en stör Virksomhed med Trcehandel fra Langetved og
Rodding Skove. Trceet blev fort til Fano
og folgt som Skibstommer. Selv havde
Han P a rt i flere Skibe. P a a Gaarden,
der ligger lidt nord for og hedder Brunsgaard, boede paa samme Tid Jeppe Andresen; ogsaa Han drev en betydelig Han
del med Ejendomme og Trce. De to Mcend
sysselsatte i den Tid mange Arbejdere af
Sognets egne Folk.
Ester Thaysens Dod gik denne Gaard
oder i en fremmed Slcegts Eje. Jeppe
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Andresens Eftermand paa Brunsgaard
blev I . B. E l i a s s en fra Skodborg, som
giftede sig med Andresens Enke. Eliassen
var en Tid bekendt for de mange Artikler,
Han skrev til „Dannevirke", og Han fik det
Skudsmaal, at Han skrev med en „spids
Pen", og der var ogsaa Kraft i de Artikler,
der var skrevne af Ham.
Ester at have folgt Brunsgaard flyttede
Han til Kolding, hvor Han er dod for nogle
Aar siden i Huset hos sin S sn , Historikeren
P . Eliassen.
Hjemmearbejde.

For omtrent et halv Aarhundrede siden
lavedes der meget Trcearbejde i Skrave
Sogn, dels til eget Brug og dels til Salg.
Ved Huse og Gaarde saa man störe Ophobninger af Troe fra Sognets Skove og
„oe Savlaj", hvor Trceet fik den egentlige
forste Behandling, fass ogsaa. Dette Arbejde drev man ncermest som Husflid, men
hos Jndesiddere og Arbejdere drev man det
ogsaa som Erhverv. De saakaldte „Troeknavere" lavede Harvebuer, Leskafte, Le
knager, Vognstjerte, Hulskovle og meget mere Landbruget vedrorende.
Som Husgeraad lavede de Stole, hvor Scedet blev
betrukket med Halmreb, og naar det skulde
voere fint, kom derover endnu et Betrcek,
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som i det allerfineste Tilfoelde var baldyret
med Blomster, og saa havde man en smuk
S tol til Bedstefar eller Bedstemor. Med
bette Trcrarbejde körte man saa til M arkedernc i Holstcd, Nike og Barde, hvor de
altid fandt rivende Afsoctning og bragte
mangen god Fortjeneste til Hjemmets
Arne.
Om bisse gamle Troeknavere havde man
mange Fortcellinger. Den storste P a rt af
bisse Folk boede i Langetved Skov, og her
boede ogsaa en af Originalerne, der drev
Trccknaveriet Professionelt, Han kaldtes
„lille Annes Jennevold". Han var nu al
tid saadan lidt stör paa det, men ellers en
„moj hovres Mand". Han vilde gerne
spille Kort, hvad for Resten de fleste vilde;
men der brugtes aldrig hojt Spil, man
spillede kun Kort til Tidsfordriv. Engang
spillede flere Troeknavere Kort i Barde, og
saa hoendte det, at lille Annes Jennevold
blev „bet" paa Trums Dame og Esset.
Hvorledes det gik til, künde hverken Han
selv eller Hans Medspillere regne ud; men
at Han var bleven „bet", det indrsmmede
Han; thi Han havde ingen Stik faaet hjem.
M an spillede en almindelig „Fed og ma
ger" med hver 9 Kort og fire Mand i Spillet. I mange Aar efter holdt den Talemaade sig, naar en blev „bet": „Det gik
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big ligesom lille Annes Jennevold i Barde,
da Han blev „bet" paa Esset og Damen."
De gamle Trceknavere er gaaede dort
og med dem den gamle Husflid. „M Savlaj" er forsvunden og „Toellebcenken og
„Spaankniven" ogsaa, eller de er satte hen
i en Krog, hvor de staar og grunder over
den henfarne Tid.
I Barktiden gik det ogsaa meget fornojeligt til, Gamle og Unge kom i Virksomhed, Barken blev skrabet og hugget og
Loes efter Loes kort til Kobenhoved Vejrmolle for der at blive malet. Derpaa kortes den til Afleveringsstederne eller Salgsstederne Barde, Ribe, Tonder og Hojer.
Ogsaa bette var en indbringende Forretning.
Boeverstolen og Kniplingeskrinet har
begge Haft deres Hjemsted i Skrave Sogn.
Vceverstolen vel nok mest, den findes endnu,
hvorimod Kniplingeskrinet ikke er saa hyppig, men begge Dele bor dog ncevnes som
gammel Husflid i Sognet.
De gamle Landsbyskroeddere, der vandrede fra Sted til Sted, var ogsaa godt reproesenterede her. M an havde den Talemaade, at naar man saa Skrcedderen kom
me og Drengen bagefter med Trealensmaalet paa Skulderen og „oe Pesjen" hän
gende bagpaa, saa lob Konen i Huset med
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Brodkniven i Haanden ud i „oe Kaalgaard"
for at stiere Kaal ind, thi Kaal og Flcrfl
var en vis Ret til Skroedderen.
Med Hensyn til Datidens Sammenkomster, Bryllupper, Barselgilder og Begravelsesstikke, saa var de i Rodding og
Skrave Sogn saa omtrent de samme,
og da de er beskrevne i Rodding
Byhistorie, skal de ikke gentages her, da
disse to Beskrivelser i en vis Forstand Hö
rer sammen.
Pastor Hempel fcerdedes oste i Skrave
Sogn og deltog gerne i de störe Gilder,
som afholdtes rundt i Sognet. Han var
som ung Mand en god Fodgcenger og kün
de paa den Maade let göre en ordentlig
T ur saavel med Bonderne som med den
anden Del af Befolkningen; i det hele og
störe kom Han godt ud af det med Beboerne; men de 162 Tonder og 5 Skoepper Rüg, hvoraf Degnen i Rodding rigtignok stulde have 12 Tonder og 3 Skcepper,
var det jo ogsaa nok vcerd at göre noget
for.
Pastor Svejftrup fcerdedes ligeledes
meget i Skrave Sogn, ikke blot da Han var
dets Proest, men ogsaa siden, og Han holdt
oste Forsamlinger der og forkyndte Guds
Ord for sine forhenvcerende Sogneborn.
En lille Historie om Ham og Loerer Bock,
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der forrettede Degnetjeneste, flal her medtages.
I Skrave Kirke er der et lille Orgel,
som paa den Tid var i en daarlig Tilstand.
Organisten har formodentlig ikke voeret af
de bedste, og da Pastor Svejstrup var en
udmcerket Sänger, kan man forstaa, at
Han var ked af dette. En Ssndag, da
Proest og Degn gik sammen fra Kirken, siger
Svejstrup: „Hör nu, min koere Bock, jeg
holder ikke af dette her „Lirum-Larum"
med dette Orgel, jeg Hyder den levende
mennestelige Rost". Degnen betcenkte sig
lidt, saa siger Han: „ Ja , men Hr. Pastor,
man kan jo dog loese i Bibelen paa sine
Steder, at de lovede Herren med Pauker
og Trompeters Klang, og at de spillede
yndeligen paa Harpe." „ Ja , ja, min koere
Bock," sagde Proesten, „det er rigtigt nok,
men jeg hylder den levende mennestelige
Rost, som jeg siger." Ester denne Tid
havde Orgelet Ro, og den levende menne
stelige Rost, baaren af Svejstrups klare
Stemme, gik hen gennem Skrave Kirke.
Hermed sluttes Optegnelserne fra
Skrave Sogn, idet jeg beder Gud give Sog
net en lys og lykkelig Fremtid, og det er
mit Haab, at den unge Sloegt vil bevare
den hjemlige Jo rd og folge i oedle Foedres
Spor.

