
Kulturgruppen i Gråsten Forum.   D. 5-10-2013 

Tur til Rødding ved Salling:  Æblets By.     

Landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune Connie M. Skovbjerg arrangerede en tur til 

Rødding for Landsbylavene og Gråsten Forum.    Gråsten Forums kulturgruppe var inviteret med 

pga. den initiativrige aften på Naturskolen. 

Når man tager i betragtning at der kun er 1500 indbyggere i Rødding og omegn  var der et stort 

fremmøde.  Man havde simpelthen spærret hovedgaden i begge ender og opstillet 

æblemostpressen midt på gaden- En mobil æblepresse indkøbt i Østrig, som samtidig kan 

pasteurisere æblemosten. Pladsen foran Spøttrup Kro var fyldt med boder og aktiviteter. 

Den tidligere Borgmester bød velkommen til alle og holdt en tale for de initiativtagere i 

æblegruppen som på nuværende tidspunkt havde rundet 3 millioner i indsamlede fondsmidler. 

Her skal det nævnes at Skive Kommune har et Landdistriktsbudget på 7 millioner , hvoraf de 3 

millioner er øremærket til udvikling i Rødding og omegn. 

Hele vores gruppe blev budt indenfor på Kroen hvor vi fik serveret burger med bøf af Spøttrup 

Stud og hjemmelavet cider. Parret som ejer kroen Nette og Alex har fået tilladelse til at fremstille 

4000 flasker cider årligt . Parret har også udvidet forretningen og forpagtet selskabslokalerne på 

Spøttrup Borg.  

Før og under middagen fortalte Christian Ahm Hansen (Fond raiser) og en af initiativtagerne som 

har været med helt fra starten i 2004. Ved hans side sad hvad jeg vil kalde Røddings                   

Grand Old Man-Jørgen Winther en herre med viden om Røddings 4 Genbanker 

Blommer – Nødder – Bær – og Æbler.  Sammen berettede de om det historiske potentiale- 

nemlig Anton Pedersen , barnefødt i Volling tæt ved Rødding. 

Anton Petersens Æblesamling, som indgår i Æble Genbanken ,  var den første professor i frugtavl 

på Landbohøjskolen--Så selvom de er misundelige på Gråsten Æblet som Kulturelt mærke-- har de 

altså også deres egen--hvad de først har fundet ud af længe efter projektet var startet.                   

Rødding Æblet: er et   RØD AROMA 

Starten har været ide-design-projekt koblet op på faglighed der er 24 ”ambassadører” og sammen 

har man valgt at styre informationerne så alle fortæller den samme historie-dog uden at alle har 

den samme viden  (projektet skal kunne rumme alle typer borgere) 

Vi fik et glimrende eksempel på det da vi senere blev vist rundt i ”Børnehave” og 

udplantningsområdet ved Spøttruphallen hvor haverne med de 50 tusinde frugttæer med tiden 

skal stå.  Jørgen Winther og Anton Petersen viste rundt og uddelte smagsprøver fra træerne. 



Det engagement de to udviste, på hver deres måde ,var bare helt fantastisk. 

Frokostrum og podnings central var en container stillet til rådighed af Skive Kommune ude midt i 

haveområdet. Der sidder vi så og laver podninger, sagde Anton , ja sagde Jørgen vi laver ca. 900 

hver om året , lige nu er det blommer og der er i alt 2500 stk. klar til udplantning i år. 

Planter til podning får de fra Pometet:  Danmarks genbank på Københavns Universitet 

Efter rundvisningen i haverne gik vi over i Spøttrup Kulturhal som har kostet 16 milioner at opføre. 

Der afholdes alle former for arrangementer lige fra Landskampe til Posefester (posefester er for 

unge ,hvor de unge selv medbringer alkoholiske drikke i en pose til eget forbrug, og under opsyn 

drikker hvad de har lyst til- i et sidelokale har man både brækrum og voldsrum)  Der er kæmpe 

succes med alle arrangementer, men bagsiden er at det er  Tordeskjolds Soldater som trækker 

læsset. Der var også et veludstyret Fitnes rum og en gymnastiksal med 2 store gulvtrampoliner, 

som kunne overdækkes med gulv. Et dejligt restaurations lokale hvor vi fik kaffe og Lagkage. 

Mette:  Tilflytter(Tilbageflytter)  dvs. Mettes mand kommer fra Rødding—de har boet sammen i 

København. De er med i et fællesskab for tilbageflyttere hvor man bla. skiftes til at være vært ved 

middage for hinanden og mange andre tiltag for at få flere indbyggere til at slå sig ned og blive. 

 Mette berettede om de forskellige tiltag man har udarbejdet sammen med Skive kommune. 

Man har i fællesskab med Kommunalbestyrelsen besluttet at man vil beholde både Friskolen og 

Kommuneskolen også selvom der faktisk ikke er børn nok!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Man afholder Borgermøde 4 gange om året uanset om der er større eller mindre ting på bedding. 

Fremover vil man afholde en musikfestival en gang om året 

Næste tiltag indenfor underholdning/viden er , Skuespiller Erik Møller Pedersen, som vil lave en 

aften om æbler.  

 

 

   Tak for turen  Hilsen Kaj 


