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Forord
Lokalhistorie har nu i hen ved en halv snes år optaget mig meget. Interessen for dette emne fik
jeg i min seminarietid i Tønder, hvor jeg i forbindelse med min uddannelse udarbejdede en rapport
om min hjemegn, geografisk og kulturhistorisk belyst. Jeg fik så stor interesse for det, at tanken, om
en gang i fremtiden at kunne udgive en bog om Bedsted sogn, strejfede mig.
Kommunalreformen af 1970 har også været en medvirkende årsag hertil, i det jeg den gang
mente, at de små landsbysamfund derved ville blive ladt i stikken. Jeg følte derfor trang til at måtte
gøre noget!
Jeg valgte at gå bagud i tiden, og ad den vej forsøge at finde ud af, hvordan forholdene tidligere
var i vort sogn.
Desuden vil alle sikkert give mig ret i, at der i de sidste generationer er sket så mangt og meget i
sognet, at det kan være svært at forestille sig det uden asfalterede veje, centralskole, plejehjem med
mere.
Forholdene i "de gode gamle dage" var naturligvis ikke bare idyl, men historierne om dem, synes
jeg er værd at bevare for eftertiden. Jeg kan derfor ikke længere nære mig for at måtte
meddelagtiggøre de oplysninger, jeg har samlet, for andre, der ligesom jeg måtte have den samme
interesse for dem.
I stedet for at vente evt. 10 eller 20 år på en bog om dette, vælger jeg at starte nu. Min hensigt er
derfor med jævne mellemrum, at udgive et ca. 50 sider stort hefte med lokalhistorisk stof om
Bedsted sogn i formatet A4, forsynet med 4 huller, således, at de enkelte numre kan samles til en
helhed i et ringbind, eventuelt.
Jeg vil derfor tilstræbe at gøre hvert enkelt hefte så varieret som muligt, dels med egne
udarbejdede artikler, dels med andet tilgængeligt stof, hvori sognets historie træder frem, og dels
stof fra læserne selv.
- Derfor her en opfordring: Kom selv med små bidrag til dette "lokalhistoriske tidsskrift", langt
eller kort, gammelt eller nyt, hvad enten det drejer sig om begivenheder, anekdoter, noget
selvoplevet, eller noget man måske har liggende hengemt i en skuffe. De eneste krav er blot, at det
har almen historisk interesse og at det på en eller anden måde har tilknytning til Bedsted sogn.
Som selvbestaltet redaktør og udgiver af "Brudstykker af Bedsted sogns historie" vil jeg ved
denne lejlighed rette en tak til alle, der i de forløbne år har hjulpet mig med billeder og oplysninger,
som gjorde det muligt for mig at starte udgivelsen.
Kolding den 1. dec. 1980.
Henning Haugaard.
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Bedsted sogn
Stort set i centrum af Sønderjylland, geografisk betragtet, ligger det flade kirkesogn Bedsted med
et areal på 3317 hektar, bortset fra de tre bakkeøer, der på deres egen naturlige måde er med til at
give det ellers så flade landskab karakter.
Ordet sogn betyder søgning, og i lange tider har man derfor ment, at sogneinddelingen i sin tid
blev skabt af den kirkelige organisation. Den nyeste forskning har dog nu med ret stor sikkerhed
kunnet fastslå, at sognene stammer fra førkristen tid, og at det oprindelig betegnede en lokal
retskreds, hvis befolkning sognede til samme ting og helligdom. Kristendommen overtog, da den
slog igennem, såvel disse distrikter som gudehov.
Sognene er derfor i reglen ikke uoverskueligt store og Bedsted sogn hører i den henseende da
også kun til de mellemste af størrelse. Dets grænser er pænt afrundede, men ikke overalt naturlige.
Kun enkelte steder følger sognegrænsen en å eller et engdrag som et naturligt skel.
Bedsted sogn er omgivet af 6 nabosogne. Mod nord Agerskov i Nørre Rangstrup storkommune.
Mod øst Hellevad, der ligger i Rødekro storkommune, Ravsted mod sydøst, som hører til Tinglev
storkommune, og endelig indenfor Løgumkloster storkommune, hvortil også Bedsted hører, Øster
Højst sogn mod sydøst, Løgumkloster landsogn mod vest og mod nordvest Nørre Løgum.
Oprindeligt bestod Bedsted sogn foruden Bedsted kun af Terp og Mårbæk. Arndrup hørte da til
Øster Højst sogn, men på grund af en kirkestrid, i Højst i 1500-tallet og samtidigt den noget kortere
vej til Bedsted kirke, bevirkede at arndrupperne efterhånden følte større tilknytning til Bedsted,
hvortil de derfor overgik. Derfor også den kunstigt afvigende sognegrænse syd om Arndrup i stedet
for den tidligere og mere naturlige langs Arnåen.
Omtrent samtidigt og under lignende omstændigheder er også Gravlund lagt ind under Bedsted
sogn fra Løgum.
Det er ikke første og eneste gang, der er blevet ændret på tilhørsforholdene i eller omkring
sognet. Det har gennem tidernes løb, vel nok først og fremmest på grund af dets placering i
midtlandet været kastebold mellem forskellige instanser, såsom retslige, administrative som
kirkelige, hørende snart til det ene, og snart til det andet område. Ja, selv de nationale grænser er fra
tid til anden blevet ændret. Snart har det sønderjyske område haft tilhørsforhold mod nord, snart
mod syd, og endog i strimler har det været inddelt mellem konger og hertuger.

I kirkelige henseender hørte Bedsted sogn således fra gammel tid sammen med Hellevad og Egvad
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under Ribe stift. Øster Løgum hørte da som det eneste sogn i herredet til Slesvig stift. Tilhørsforholdene
ændredes derfor i 1564 således, at alle sogne i Sønder Rangstrup herred herefter hørte til Slesvig stift
og Aabenraa provsti.
I 1920 skar den nye grænsedragning dette kirkelige tilhørsforhold over, hvorfor Haderslev stift
oprettedes i 1922 som erstatning.
Den 1. juni 1973 kom Bedsted sogn atter hjem til Ribe stift og Tønder provsti. Denne gang skulle
overflytningen ses som en naturlig følge af den kommunale struktur.
I modsætning til den kirkelige organisation med sogne, passet og bestridt af sognepræsten, så
passede hver landsby sig selv i verdslig og administrativ henseende. Her var det bønderne, der styrede
i fællesskab. De mødtes på bystævnet eller på grande og drøftede her dagligdagens problemer og
dømte i småsager ud fra viderne eller landsbyvedtægterne, som deres forfædre for dem havde opstillet
som gældende og acceptable regler.
Omkring midten af 1800-tallet udvidedes dette demokratiske princip som samtidigt stadfæstedes i
grundloven af 1849. Kommunerne var en realitet og her blev det sogneinddelingen, der blev lagt til
grund for disse nye administrative enheder med en kommuneforstander i spidsen.
Under det prøjsiske styre fra 1864-1920 ændredes kommuneinddelingen til endnu mindre enheder
efter tysk mønster. Sognet blev nu inddelt i 5 såkaldte gemeinder; sognets 5 landsbyer med hver sin
gemeindevorsteher. Gemeinde Gravlund indlemmedes dog allerede 1871 i Mårbæk kommune, mens
Arndrup sammenlagdes med Bedsted i 1897.
Fra 1920 blev Sønderjylland igen et dansk område og kort efter sammenlagde man igen de små
gemeinder til en samlet kommune, som fungerede som sådan lige til oprettelsen af storkommunerne.
Inddelingen i storkommuner er ret ny. Den fandt sted natten til den 1. april 1970 og herved blev
antallet af kommuner i Danmark skåret ned fra knap l000 til 278. Den tidligere Bedsted kommune
indgik da i Løgumkloster kommune sammen med Nørre Løgum, Øster Højst, Ellum samt
Løgumkloster flække og landsogn.

Kilde:
• J. P. Trap: "Danmark", Aabenraa amt. 5. udgave, 1966. Bedsted sogn side 858-864.
• Skitse over "Løgumkloster Kommune", lånt fra "Velkomstbogen - Løgumkloster Kommune 1970-71".
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Præstegårdens historie
I 1975 flyttede Frederik Birkler ind i en helt ny præstebolig. Forinden nåede han dog en
kort tid at bo, ligesom alle sine mange forgængere i embedet, i den gamle præstegård, der
ligger midt landsbyen en lille kilometers vej fra kirken.
Selv om den gamle gulkalkede og trelængede præstegård ikke længere bebos af sognets
præst står den dog stadigvæk som et levn fra gammel tid, da præsten drev landbrug
ligesom de øvrige bønder i sognet.
På præstegårdens sydside står årstallet "1783", der i dag så v i d t v i d e s , e r d e t
e n e s t e s k r i f t l i g e b e v i s p å , a t d e n d e t p å g æ l d e n d e å r blev opført i begyndelsen
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af Johannes Withs e m b e d s t i d .
F ø r 1 7 8 3 l å d e r d o g o g s å e n p r æ s t e g å r d p å s a m e s t e d . D e t v e d vi fra
kartografen Johannes Mejers kort over Bedsted by fra året 1641. Heraf må man næsten
kunne slutte, at så længe Bedsted har haft en præstegård h a r den sikkert ligget på dette
sted, usædvanlig langt fra kirken.
Ifølge gamle overleveringer skal sognet have fået sin første egen præst i 1496, og det
er da tænkeligt, at der omkring dette tidspunkt er blevet udlagt en god, stor gård som
bolig for præsten til hans underhold. Desforuden fik han tiende samt accidenser f o r s i n e
kirkelige handlinger.
I en afhandling om slesvigske præstegårde skrevet af Carsten Petersen i Sønderjyske
Årbøger 1946, står der bl.a. at før Kong Knud d. 6. tid (1182-1202) boede præsterne
hvor de ville og leved e a f d e r e s t i e n d e . M e n i t i d e r n e , d e r f u l g t e , s k æ n k e d e s n u
e f t e r hånden en del gårde til præsterne. Dog blev det først under Kong O1uf og
Dronning Margrethe (1375-1412) i deres håndfæstning direkte fastsat, at "hv er
præst skal h affu e den bedst e gård udi sit sogn til sit sæde, fri oc undtagen aff all kongelig
tyngde".

Før der overhovedet var bosat en præst i Bedsted sogn, blev det betjent fra
Egvad. Her boede præsterne fra tidligste tid, og d e b e t j e n t e f o r u d e n E g v a d k i r k e o g s å
H e l l e v a d , R a v s t e d o g B e d s t e d ki rk er til år 1300, hv orefter d a fik si n egen
præst.
1 4 1 1 b l e v l a n d s b y e n E g v a d t o t a l t ø d e l a g t af k r i g og udplyndr i n g , h v o r e f t e r
p r æ s t e n f l y t t e d e s i n b o p æ 1 t i l H e l l e v a d . O m d e r i fo rv ej en i d e ti d er h ar
v æ ret p ræ st egård e i Hel lev ad o g Bed st ed er svært at efterspore, men noget kunne tyde
på det, siden det i 1320 hedder, at sognepræsterne ikke skal yde nogen kongelig tjeneste, så vidt
angår den af hans gårde, hvor han personlig har sin bopæl.
Det kan dog tænkes at enkelte præster rundt omkring har ejet flere gårde, og at det er
disse der hentydes til, men også kirkeladerne kan der være blevet tænkt på.
I kirkeladerne, som præsten nok har stået som administrator for, modtog og
opbevarede han tienden. Det indkomne, som især var korn, blev anvendt som foder for
kirkens kreaturer. Disse blev solgt, og det gav penge. Ved tiendens indførelse var det
disse penge, der dannede grundlag for, at man så godt som i hele landet kunne be-
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gynde opførelsen af de mange stenkirker. Bedsted er her ingen undtagelse. Kirken blev
påbegyndt omkring år 1200.

Den gård, der i Bedsted blev udlagt som præstegård, skulle som for nævnt være god
og stor. I så henseende overholdt bønderne i sognet lovene. Der blev udlagt en 2ottingsgård, som omregnet efter vore mål systemer, må have svaret til cirka 70 hektar.
Fra et trykt kirkeinventarium for Bedsted sogn udfærdiget i januar 1861 kan man
angående præstekaldet og præstegården læse følgende: "Til Bedsted præstekald hører
fra gammel tid to ottinger land og eng med alt sit tilbehør, som et 2 ottings boelsted i
Bedsted tilkommer. Disse to ottinger ”ere og allernådigst fritagne for al ordinær og
ekstraordinær byrde, hvad navn gives kan".
Herefter nævnes alt det til kaldet hørende jord: "En mark beliggende tæt østen for
byen. To marker på Østermarken, tæt op til Sivkros jorder, hver på sin side af Aabenraa
- Løgumkloster landevej. Fire marker på Nørremarken. Heraf er de to beliggende vest
for Vellerupvejen. Den 3. mark vest for disse kaldes Måsholdt, og den 4. mark ligger
sønden for Bovlundvejen. Disse fire marker ere opdyrket af hede i daværende præst
Andreas Petersens tid (1826-1841). Et engskifte i Nørkjær på 20,8 demat. Vestengen,
vest for byen ved Bolb r o en . Dr av e n g en s yd v es t f o r b ye n . To e n g s t yk k e r v e d
Ar n d ru p Å , Piilmaj beliggende ved Arndrup Stok, samt Åkrog, der p å 3 sider er
omgivet af åen. Vestertoften, beliggende syd for den før omtalte Vestereng, samt hustoften,
hvorpå præstegården med have er beliggende".
Umiddelbar øst for kirken havde kaldet udlejet et lille stykke j o r d t i l g r u s g r a v .
Derudover havde kaldet et moseskifte i D ybmosen, d e r i 1 8 6 1 v a r h e l t
udgravet

for

tørv.

Gravlund

Mark,

Tidligere

men

da

havde

dette

det

haft

allerede

var

et

moseskifte

opgravet

på

ifølge

k i r k e i n v e n t a r i e t fra 1700-tallet, havde præsten efter den t i d været nødsaget
til a t k ø b e a l t s i t b r æ n d s e l s e l v .
Hvad besætning angår, havde præsten omkring 1830 4-5 heste, 12
køer,

20-28

stykker

ungkvæg

samt

mellem

10-20

får.

Om

l a n d j o r d e n , ca. 48 ha. siges det samtidigt, at den er en del sandet. Derimod er engene, ca. 13
ha., ret gode. Her høstes der årligt 60-90 stakke hø.
Om selve præstegårdsbygningerne står der følgende i kirkeinventariet fra 1861: "Præstegården er
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opført på den ovenfor omtalte hustoft og står således ikke på byens, men på pastoratets egen grund.
Den består af 25 fag stuehus, nemlig 20 fag i den sydlige hovedbygning og 5 fag i sidebygningen
samt 42 fag staldhus og lade, i alt 67 fag, hvortil kommer et i året 1854 opført ovnhus, som står i
toften og er på 3 fag".

Bedsted Præstegård som den så ud før den store restaurering i 1924. Præstegården
havde da stråtag og skodder ved vinduerne. Foto: Ukendt år og fotograf.

De 42 fag staldhus og lade bestod af 2 enligt stående bygninger, der i 1872 blev sammenbygget
med stuehuset til en trelænget gård. Det omtalte ovnhus eksisterer ikke mere.
Før 1825 var præstegården kun på 53 fag. Udvidelsen med de 14 fag kostede 1300 Mark.
Samtidigt blev haven anlagt, der blev plantet frugttræer, opsat en ny ovn, anlagt stenbro, som i alt
beløb sig til 700 Mark.
Om præstegården står der videre i inventariet: "Hele hovedbygningen og 3 fag af den vestlige
sidelænge, det såkaldte enkehus, samt ovnhuset tilhører sognet og holdes ved lige af dette. Alle de
øvrige bygninger tilhører sognepræsten og holdes ved lige af ham".
De bygningsdele, der tilhørte præsten skulle indløses af den efterfølgende præst. For eksempel
måtte Laurits Aagaard (1819-1825), da han overtog præstegården udover den ordinære indløsning
til sognet betale 900 thaler Slesvig-Holstensk courant til Johannes Withs enke. Det tyder med andre
ord på, at With selv må have bekostet en udvidelse af præstegården, da den blev opført 1783 i tykt
murværk i stedet for den tidligere og noget mindre præstegård, der muligvis har stået i bindingsværk
fra Nicolai Brorsons dage (1716-1735).
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Bedsted præstegård efter restaureringen i 1924. Der er nu kommet tegltag på. Over
havedøren skimtes årstallet 1783.

Ofte var dette med at overtage en præstegård et svært økonomisk problem for en nyuddannet
præst. En måde at omgå problemet på var at gifte sig til embedet, hvor der et eller andet sted
tilfældigt sad en præsteenke. Et par eksempler herpå i Bedsted er således Jens Petersen (1588-1641)
og Nicolaus Petræus (1669-1689), der begge giftede sig med forgængerens hustru. Ellers var det
mest almindelige dog, at en præst overtog sin fars eller sin svigerfars embede.

G e n n e m å r h u n d r e d e r h a r p r æ s t e r n e d r e v e t d e r e s g å r d e p å b e h ø r i g v i s ved
siden af deres egentlige gerning. Hvor meget han selv har deltaget i gårdens drift har naturligvis
været forskellig fra præst til præst. Den foromtalte Jens Petersen vides således, at have
mindst 4 karle ansat i tjeneste, og omkring 1885 bearbejdede Claus Thiesen (1878-1909) selv en
tredjedel af jorden, mens resten var bortforpagtet for et beløb af 1400 Mark.
De nye tider medførte store forandringer. Præsterne blev nu mere og mere aflønnet i rede penge
for deres gerning som sjælesørger end i det gamle tiendesystem, men det var dog først i vort
århundrede under Jørgen Høher (1924-1944), at tienden blev helt afskaffet.
Også jobbet som deltidsgårdmand var snart slut. Jorden blev lidt efter lidt lejet ud til andre
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bønder og samtidigt tømtes bygningerne for både dyr og maskiner. Enden på det hele blev at al
præstegårdsjord omkring 1960 blev stykket ud, så der kunne oprettes et par nye
landbrugsejendomme. På Bedsted Nørremark byggedes samme år en gård, der lige siden har været i
Alfred Christensens besiddelse. Desuden består Werner Thomsens jorder på Østermark samt Søren
Sørensens jorder i Bedsted by helt eller delvis af tidligere præstejord.

I 1914 stod præstegården tom. Den sidste slesviger, Nic. C. Nielsen (1911-1914) havde netop
samme år forladt embedet, men før det kunne genbesættes ville man afvente en klaring på
problemet angående præstegården, der efterhånden var temmelig meget forfalden. Den var stråtækt
og en gennemgribende restaurering var stærkt påkrævet. I mellemtiden skulle embedet efter aftale
passes af sognepræsten i Ravsted.
Præstegården blev dog, før man kom i gang med restaureringen, flere gange benyttet som
fattiggård eller som midlertidig bolig for husvilde.

Tegningen er lavet af Jacob Jacobsen, Bolderslev den 18. oktober 1921
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Ved genforeningen var man stadig ikke kommet i gang med restaureringen. Præstegården
forfaldt yderligere og et flertal i menighedsrådet var parat til at opgive den til fordel for en helt ny
og tidssvarende præstebolig. Tegninger og beregninger blev udarbejdet af bygmester Jacob
Jacobsen fra Bolderslev. Præsteboligen ville helt færdig og klar til indflytning med kælder-, stueog loftsetage koste 41.530 Kr. Den var tænkt placeret i trekanten lige øst for byen, på det
område, der i dag er begrænset af Sivkrovej, Lundbyesvej og Kirkegade.

Projektet blev dog aldrig til virkelighed. Blandt sognets befolkning voksede modstanden mod
projektet så meget, at man opgav det, og i stedet enedes man om, straks at restaurere den gamle
præstegård, der gennem tiderne havde huset så mange "store" præster. Her tænktes ikke mindst
på Nicolai Brorson og salmedigteren Hans Adolf Brorson. Den omstændighed, at det var her i
præstegården hos broderen, at Hans Adolf Brorson efter sigende blev inspireret til nogle af sine
store salmer, som f. eks. "Den yndigste rose er runden", har nok været med til, at man gik ind for en
bevarelse af den gamle præstegård.

Den gamle trelængede præstegård set fra indkørslen. Billedet er
hentet fra et kortkort fra 1953.

I 1924 stod den igen klar til indvielse og samtidig kunne den nye præst Jørgen Høher flytte ind.
Roen lagde sig atter over præstegården, men der skulle dog kun gå 50 år for kravet om bedre
isolering, større komfort og bedre rentabilitet nu blev fremsagt. Endnu engang kom kravet om bygning
af en ny præstebolig, men det største problem for menigheden var imidlertid om kirkeministeriet i det
hele taget ville give tilladelse til at Bedsted igen kunne få sin egen præst.
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Det blev bevilget i 1974, og samtidig kom også tilladelsen til at opføre en helt ny præstebolig.
Kirkeministeriets rådgiver og arkitekt Svend Age Aakjær, Rødding udarbejdede tegningen og i
efteråret samme år kunne man påbegynde dens opførelse på, et areal, der ejedes af menighedsrådet
lige over for kirken.
Hvad med den gamle præstegård? - Den ejes i dag af antikvitetshandler Hans Peter Damm, og han
gik efter overtagelsen straks i gang med en gennemgribende restaurering. Godt er det dog, at den
gamle bevaringsværdige bygning er blevet fredet i klasse B. Det betyder dog, trods alt, at Bedsted også
fremover har den gamle præstegård, med så rige minder, hørende med til bybilledet.
Det bedste ville dog stadig have været, om den var forblevet som præstegård.

Skitse af den ny præstegård set fra syd. Den blev bygget i mursten og med tegltag. Arealet blev
på 288 m². Den 24. marts 1975 kunne der holdes rejsegilde og nogle måneder senere flyttede
sognepræsten ind.

Kilder og litteratur:
• Carsten Petersen: "Slesvigske præstegårde", Sønderjysk Årbog 1946, side 231.
• "Bedsted sogns trykte kirkeinventarium af 22. okt. 1860". Johannes Mejers kort over Bedsted sogn. 1641.
• H.N.A. Jensen: "Versuch e. kirchl. Statistik D. Herzogth. Schl. Holst." Flensburg 1840-41.
• J.F. Michler: "Kirchi. Statistik D. Provinz Schlesvig - Holsten". 1886-87.
• Bedsted præstearkiv, landsarkivet i Aabenraa: 65.
• H 10: 1872-1921. Forskelligt. Sager vedr. nybygningen af en præstebolig i Bedsted.
• Morten Kamphøvener: "Hvad en gammel præstegård kan fortælle", ar ti kel i J yds ke T i dende af 16.
aug. 1970.
• "Den ny præstegård i Bedsted på ½ million", artikel i Vestkysten 12. dec. 1974.
• "Rejsegilde i Bedsted", artikel i Vestkysten 24. marts 1975.
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Angående huset Sivkrovej 29
Et at Bedsteds ældste og mest karakteristiske huse er Lise Friedrichsens, der ligger på Sivkrovej
og for enden af Kirkegade. I husets vestlige ende var der tidligere købmandsforretning.
I 1860 hed ejeren Andreas Lassen, og om dette hus står der følgende i Bedsted sogns
kirkeinventarium:
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”Den grund, hvorpå bødker Andreas Johansen Lassens hus med kålhave står. Denne grund er
ifølge fæstekontrakten 38 ½ alen bred fra øst til vest, og på den østlige side 50 alen, på den vestlige
40 alen bred fra nord til syd, hvorhos må bemærkes, at huset går 4 alen længere ud mod øst end
kålhavegrunden. Heraf betales årlig den 1. januar 2 Rigsdaler og 4 Mark i grundskat, og ejeren er
pligtig til at gøre 4 dages arbejde for præsten årlig, der dog ikke må være i høstens tid.
Ved enhver ny præsts tiltrædelse må ejeren af huset fæste grunden på ny af denne og betale i
indfæstning 3 rigsdaler og 19 skilling, samt betale det stemplede papir med 1 rigsdaler og 3 mark og
10 skilling.
Enhver ny ejer af huset må fæste på samme måde. Denne inderste har den rettighed, for så vidt
han bor på præstegårdens grund, at han er fritagen for al øvrigheds tyngde undtagen husbondhold
eller den årlige forbedelsespenge".
Kilde:
• Bedsted Kirkeinventarium af 22. okt. 1860, side 15.

Kirkebogsnote
Snedker og selvinderste (husejer) Jens Jensen, født i Vellerup 1706, død i Bedsted 30. juni 1793,
gift 2. okt. 1738 i Bedsted kirke med Kirsten Poulsdatter, født i Bedsted 17. maj 1715, død i
Bedsted 8. okt. 1789.
"1759 Dominica Latre (8. marts) skeedte Deprecation (dvs. offentlig skrifte) til Menigheden for
Jens Jensen og Kirsten Povelsdatter, angående deres for hastige Hossovelse".
Deres førstefødte barn, Kirsten Jensdatter blev døbt 25. jan. 1739.
Kilde:
• Kirkebogen for Bedsted sogn. Landsarkivet i Aabenraa.

En barnemishandlerske i Bedsted
”En Soldaterenke her i Byen ved Navn Hanna Nielses fører et meget ugudeligt
og forargeligt Levnet, idet hun som en Æresskænder ofte udløser slemme Ord om
og til andre Mennesker, vil ingen lade være med Fred, ja, tit slår Folk ei alene
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med Munden, men søger og at slå dem med Næver, som hun og for nogen Tid
siden lod se, da hun løb efter Laue Andersens Kone med et stort Stykke Træ,
truende at slå hende fordervet... så at alle Mennesker flyr hende og ønskede, at
hun var ude af Sognet. Denne Hanna Nielses desforuden omgåes med sit Barn så
uchristelig og bøddelagtig, at hun tit ikke alene umenneskelig pisker det, men i
den strengeste Kuld udjager det nogen på Gaden, så at vi undrer os over, at dette
Barn ikke længe siden enten er ihjelslagen af Moderen eller på anden Måde elendig
omkommet. Ja, Sognefogeden, som var hos hende i Aftes med Eschel Jessen og
Jørgen Lassen, hørte hende sige, at om hun slog det ihjel, kom det ingen ved...
da de truede hende med Øvrigheden, svarede hun, at omend Øvrigheden ti
Gange sendte Bud efter hende, ville hun dog ikke komme og mange andre
ublufærdige og skændige Ord, som hun brugte, og som man skammer sig ved at
skrive, så at hun agter hverken Gud eller Mennesker. I Går jog hun hendes
ungefehr 10 Års gamle Pigebarn ganske nogen ud af Huset, efter at hun havde
handlet så grusom med det, at ingen uden største Medynk kunne se dette nøgen og
blodige Spectacul.
Vor Præst sendte i Dag Bud til hende, som han tilforn også har tiltalet hende for
disse Ting, men hun svarede, at hun ville ikke komme... Det er og bekendt
iblandt os, at hun har slaget sit Barn i Hovedet med en Træsko, bidt det i
Armen, kastet det over et Dige ned i en Grav og på anden Måde handlet hedensk og
barbarisk med det.
Alt så efterdi vor By har en hjertelig Medynk med dette Barn, og man ej uden
Årsag frygter, at hun engang i hendes umenneskelige Arrighed dræber Barnet,
såsom hun da er som fra Vid og Forstand, så finde vi os forpligtige til at andrage
denne Sag for Deres Excellentz i største Ydmyghed og bede underdanigst, at
Deres Exc ville give den Besked, at hvo som ville tage dette Barn til sig i
Sognet, måtte have forlov dertil, thi Barnet kan nu selv fortjene sin Føde og
Klæde, og da tilbyder vor Præst sig at have Tilsyn med dette Barn”.
Sign. Rasmus Moenich + 8 mænd af sognet.
Bedsted, 29. oct. 1743.
Hanna Nielses adfærd blev af amtmanden takseret til 2 dages fængsel på vand
og brød.

Kilde:
• Hans Worsøe: "En barnemishandlerske i Bedsted", artikel hentet fra Aabenraa amtsarkiv, v. Massows arkiv, under
"Forskelligt". Landsarkivet i Aabenraa.
• Artiklen er også at finde i Sønderjysk Månedsskrift 1962, side 158-159.
• Oplysning: Hanne Nielses blev født 1703 og døde 1774. Hun blev senere gift 2. gang i 1745 med Berndt Jørgensen
(c1700-1773)
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Udstykningen af Gravlund Mark i 1950-erne
Statens Jordlovsudvalg samarbejdede gennem en årrække med Tønder og Aabenraa amter og
fastlagde en stor udstyknings- og egnsplan i området, der begrænsedes i syd af amtsvejen
Løgumkloster - Alslevkro - Mårbæk, i nord af sognevejene Løgumkloster - Landeby - Visbjerg Øster Terp, i øst af sognevejen Alslevkro - Gravlund - Øster Terp.

Kort nr. 1: Skitsen viser Øster Terp området, som det så ud før man
startede planens gennemførelse. Området havde en meget
uhensigtsmæssig udstykning og jordfordeling og med store arealer,
der ikke var vejforsynet.
Arealets bredde er cirka 4-5 km. Det skraverede areal ejedes af
Statens Jordlovsudvalg.

Kort nr. 2: Skitsen viser hvordan det lykkedes Statens Jordlovsudvalg
at opkøbe alt det, der på kortet er grå-skraveret. Samtidig anlagde
man de to viste veje gennem området, som sammenlagt havde en
længde af 14 km.
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I forvejen var dette område kun "vejforsynet" i en dybde af 600-800 meter og midt i området lå
ca. l000 hektar, der var uden brugelige veje, uden tilstrækkelig afvanding, delvis uopdyrket hede og
lavmose, og mange arealer, der var værdiløse som følge af myremalm.

Kort nr. 3: Skitsen viser den færdige og udarbejdede plan for Øster
Terp området. Cirklerne angiver de eksisterende 18 gårdbrug fra før
planens igangsætning, medens de sorte prikker angiver de nye
gårdbrug, som enten var byggede eller som var planlagt.

Kilde:
• Claudi West: ”Statens Jordlovsudvalgs udstykninger i Løgumk1oster området”. Ca. 1955.

Bageriet i Bedsted
B e d s t e d b y f i k i 1 8 9 1 s i t f ø r s t e b a g e r i . D e t v a r C h r i s t i a n P e t e r sen, der
startede under små og primitive former i den bygning, hvor i dag post Bahnsen bor på Tjørnevej.
Ovnhuset lå for sig selv i den sydlige ende af haven, og der blev kun bagt 3 gange om
ugen. Kundekredsen skulle først oparbejdes og dertil engagerede Petersen en kagekone til at
gå rundt med brødet. Senere blev hun dog erstattet af et hestetrukket køretøj; en brødvogn, som
først efter 1920 blev erstattet af en varebil.
I 1909 blev bageriets rammer for små. I stedet for at udvide, lod han derfor den store nuværende
forretningsejendom bygge. En tidssvarende ovn blev indbygget og de første maskiner blev også
taget i anvendelse. Hidtil var alt blevet foretaget med håndkraft.
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Med dette nye bageri kunne Christian Petersen rigtig efterkomme tidens krav og han skabte snart
en kundekreds langt ud over sognets grænser.

Byens første bageri, der lå på Tjørnevej. - Det er Christian Petersen, senior, der
ses foran butikken sammen med sin kone og børn. Ved ovnhuset står der to
bagersvende. I baggrunden skimtes mejeriets skorsten. Billedet er lånt af
købmand Peter Petersen, Bedsted.

Den 1. nov. 1930 afstod den gamle bager forretningen til sin søn, Christian Petersen, junior.
Forretningen havde lange åbningstider. Der var åbent alle dage undtagen om mandagen, fra kl. 7
om morgenen til kl. 10 om aftenen. Søndagen var, den gang, den helt store dag, startende med at
folk hentede rundstykker til morgenkaffen og senere konditorkager til eftermiddagskaffen.
Fik man gæster om aftenen, smuttede man lige hen til bageren efter kager.

Omme i bageriets gårdsplads ses til højre brødvognen, der erstattede
kagekonen. Til venstre bagerfamilien og en bagersvend. Billedet er lånt af
købmand Peter Petersen, Bedsted.
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Ved siden af butikken drev Christian Petersen også en cafe. Her blev der i tidens løb afholdt ikke
så få bestyrelsesmøder og andre sammenkomster over en kande kaffe med kager til.
De lange åbningsaftner standsedes brat en gang i 1950-erne, hvorefter butikken lukkede kl. 19.
Den 16. jan. 1966 overtog Peter Bertelsen bageriet, og han fortsatte efter
de samme retningslinjer som før, og ved hjælp af et par svende.

Annonce fra 1977 i Løgumkloster Avis, om hvornår Kettys Brødudsalg
har åbent. Nogle år senere kunne samme avis meddele, at Kettys
Brødudsalg lukkede den 28. januar 1980.

I 1974 ændredes åbningstiderne radikalt: butikken holdt nu lukket om s ø n d ag en l i g es o m
al l e an d r e fo r ret n i n ge r. D en t i d l i ge re s å b ek en d t e s ø n d a g m o r g e n t r a v l h e d d ø d e
hen.

Bageriet fra 1909, der ligger på adressen Kirkegade 7. Foto: H. Haugaard 1975.
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Peter Bertelsen var bager i Bedsted i 10 år. Han afhændede i 1976 ejendommen til Ketty og
Preben Jensen. De standsede helt bagningen, men fortsatte udsalget under navnet "Ketty's
brødudsalg". Åbningstiderne ændredes og atter kunne man nu købe frisk brød søndag morgen.
D e s u d e n o m d a n n e d e d e d e n g a m l e c a f é t i l e n g r i l l b a r m e d n a v n e t " R yk
ind". Dens åbningstider var fra kl.16 - 23.
Kilde:
• ”50 års forretningsjubilæum i Bedsted”. Oplysninger fra avisartikel i Jydske Tidende for 1. nov.
1941.

Rimet om Jørgen Brand
Jørgen Brand hed egentlig Jørgen Jørgensen. Øgenavnet havde han en gang fået fordi han satte
ild på sin egen gård. Gården eksisterer ikke mere, men lå i Arndrup lige syd for åen ved Arndrup
Stok.
Ved en anden lejlighed brændte Korskroen, og tilfældigvis i en periode hvor Jørgen Brand ikke sad
i fængsel, og ellers var han som regel at finde på kroen i Bedsted. Hans hustru Line måtte selv skaffe
føden, når Jørgen var sat i forvaring. Derfor vidste folk som regel, hvad Jørgen lavede, når Line
travede sognet rundt på tiggergang med en tom madkurv.
Men nu rimet om Jørgen Brand. Det stammer fra en vinterdag i året 1911, hvor der en aften skulle
være "komsammen" hos Hans Jepsens forældre i Arndrup (Arthur Abrahamsens gård), da et par af
gæsterne desværre blev lidt forsinkede på grund af, at…
Jørn haj væt te kros
og det te fo's
hjemad han strøw't
runden om han skrøw't
te æ Stok han kom
og dæ glej han om
i æ arm han hæ'nd
te æ vand a ham ræ'nd.
Jørn, han råft
og Line hun håft
te æ rædde måt kåm
inden Jørns ti vå åm.
Fra Måbæk kom Mads,
han kom javn te pas.
Karl Herman kom æ lidt sinne
for han ha'j æ løjde i æ hind´e
å åp de ham røjt
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te æ vand a ham sprøjt
å me ham hjem di gik
A i æ seng ham fik.
Kilde:
• Mundtligt overleveret fra Hans Jepsen, Bedsted, i maj 1973.
• Korrektion eller tilføjelse:
Han kom it så sén,
for han haj støvler å begge ben,
Martin Jørgensen kom mere sinne,
for han haj æ løjde i æ hin´de.

Sogneoplysninger fra 1837
Arndrup
Landsby ved Arnåen, 1 ¼ mil øst for Løgumkloster, Løgumkloster amt, Bedsted sogn og
skoledistrikt. - Denne landsby, som forhen hørte til Højst sogn, og nu er pligtig til Tønder amt, Slux
herred, indeholder en helgård, 6 halvgårde, 5 kådnersteder og 1 inderstested (i alt 4 plove). 1
kådnersted og 1 inderstested hører til Solvig Kommune.
Østen for byen ligger den kongelige, til Haderslev amt tingpligtige arveforpagtningsvandmølle (52
skattetønder), der tillige tjener som korn-, stampe- og slibemølle.
Byens areal: 305 skattetønder. - Jordbunden er sandig og mager.
Nicolaus Ingressen solgte 1266 møllen i Arndrup til klosteret i Løgum og Bundo Seyer skænkede
1302 en ager ved Arndrup Mølle til klostret. 1349 erhvervede klostret her som pant en ejendom af
Nicolaus Hynssen. 1269 besad ridder Joh. Ascersen en gård i Arndrup, ved navn "Vestergård".
Bedsted
Tidligere Bilstede, kirkeby 14 mil øst for Løgumkloster, Apenrade provsti. Af denne landsby
hører 1 helgård, 5 trekvartgårde, 3 halvgårde, 2 tredjedelsgårde, 17 kådnersteder (6 19/24 plove) til
Apenrade amt, Sender Rangstrup herred. Til Løgumkloster amt hører 1 femkvartgård, 3 kådnersteder
og 2 inderstesteder (l ¼ plov). - Distriktsskole, fattighus, indrettet til 4 familier og smedje. - Nogle
fruentimmere beskæftiger sig med at kniple.
Ridder Jacob Rostedt testamenterede 1334 til klostret i Løgum, iblandt andet, visse kornleverancer fra
Bilstede, og Tuke Esbernsen 1345 sin andel i den Bilsteder bymark. I året 1517 bortskødede hertug
Friedrich et gods i Bedsted til klostret.
Den syd for byen liggende kirke er tættet med bly, og har et but tårn. Præsten præsenteres af
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amtmanden og provsten, og vælges af menigheden.
Til sognet hører: Arndrup, Arndrup Vandmølle, Bedsted, Gravlund, Moorbek, Siverkro, Øster Terp.
Areal: 974 skattetønder. - Jordbunden er sandet. Sognets folketal: 571
Gravlund
Ligger ¾ mil øst for Løgumkloster, Løgumkloster amt, Alslev fogderi, Bedsted sogn, Øster Terp
skoledistrikt. 1 helgård, 2 halvgårde og 1 kådnersted (2 plove). Klostret i Løgum fik dette sted 1477 af
herredsfoged Peter Suelund.
Areal: 240 skattetønder. - Jordbunden er sandet og kun middelmådig.
Mårbæk
Tidligere Mohrbek, landsby 1¼ mil øst for Løgumkloster, ved landevejen til Apenrade, Bedsted
sogn og skoledistrikt. Til Apenrade amt hører 1 helgård, 1 halvgård, 1 sjettedelsgård, 4
ottendedelsgårde og 1 kådnersted (2 ½ plove).
Til Løgumkloster amt, Alslev fogderi 1 halvgård - Nogle fruentimmere beskæftiger sig med at
kniple.
Areal: 242 skattetønder til Apenrade amt og 49 skattetønder til Løgumkloster amt. - Jordbunden er
sandet, og en del af heden er endnu ikke opdyrket.
Øster Terp
Tidligere Bilsted-Terp, landsby ved Kiisbækken, 1 mil øst for Løgumkloster, Bedsted sogn. Til
Apenrade amt hører 3 helgårde, 5 trekvartgårde, 1 halvgård, 1 tredjedelsgård og l0 kådnere (7
41/48 plove). 1 trekvartsgård er parcelleret, og på dens mark ere 3 kådnersteder byggede. Til
Løgumkloster amt hører 4 halvgårde og 1 inderstested. Til Kuxbøl kommune hører 1 halvgård og 2
inderstesteder. - Distriktsskole, smedje og høkeri.
Areal: 746 skattetønder til Apenrade amt, 241 skattetønder til Løgumkloster amt. - Jordbunden er
vestlig leret og østlig sandet, en hede strækning er endnu ikke opdyrket. - Ved mergelgravningen finder
man her ofte potter, som ere fyldte med aske.
I året 1266 solgte Nicolaus Ingretsen sin gård hersteds med møllen i Arndrup til klostret i
Løgum.
Kilde:
• Johs. v. Schrøder: "Hertugdømmet Slesvigs Topographi". 1837. Oversat fra tysk af Chr. Wollesen. 1854.
• Arndrup side 19, Bedsted side 34, Gravlund side 175, Moorbek side 325 og Øster Terp side 473.
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Johan Thomas Lundbyes død
På Bedsted kirkegård ligger dyre- og landskabsmaleren Johan Thomas Lundbye begravet. Han
var kun 29 år gammel, da han som frivillig soldat blev offer for en vådeskudsulykke lidt nord for
Arndrup Mølle ved Bedsted. Hans bataljon havde gjort et ophold på blot nogle få timer under
tilbagetrækningen til Nørrejylland i begyndelsen af Treårskrigen 1848-50.
Johan Thomas Lundbye er født den 1. sept. 1818 i Kalundborg som søn af oberst Joachim
Theodor Lundbye, der i 1807 ledede opførelsen af de danske skanser på Refsnæs ved Kalundborg
Fjord, og Cathrine, datter af Kalundborgs daværende toldinspektør E. Bonnevie.
Lundbye blev uddannet på akademiet og kom mere end nogen anden til at præge dansk
malerkunst i forrige århundrede.
Han skabte den ”lyrisk-romantiske” natur-opfattelse, der kom til udtryk gennem hans
fædrelandskærlighed. Han yndede især at afbilde det typiske danske landskab, som han selv
opfattede det. Han blev en folkelig kunstner gennem sine redelige og jævne virkelighedsskildringer,
som dog langtfra af den grund var tørre og kedelige. Tværtimod.
Han forstod at fylde sine billeder med den dybeste personlige følelse og stemning.

Maleren J. Th. Lundbyes begravelse på Bedsted kirkegård 26. april 1848. Tegnet af
A. P. Madsen

Landskabsmotiver og dyr var hans foretrukne motiver. Skønnere og mere naturligt opfattede
dyrebilleder end hans findes ikke i dansk malerkunst.
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Trods sin tidlige død efterlod han ca. 300 malerier og hen ved 1500 tegninger, hvoraf
størstedelen nu findes på danske museer.
Måske kendes Lundbye dog allerbedst gennem sine illustrationer til Hans Vilhelm Kaalunds
”Fabler for børn”, der blev udgivet i 1844 og som gennem mange generationer vedblev at være en
af de mest læste børnebøger.
Lundbye, der til tider var Stærkt følelsesbetonet, meldte sig den 15. april 1848 som frivillig. I
den anledning noterede han i sin dagbog: ”I dag er jeg indtrådt i armeen i 3. bataljons 2. kompagni,
hvor også Svenn Grundtvig er. Om en vildsom kugle ..., da vil den kun bringe et hjerte til ro, der
lider af smertelige sår. Gud velsigne Danmark! - og min moder!”
Straks efter at være ankommet med skib til Sønderborg, blev hans bataljon den 25. april, uden at
have været i kamp, udskilt fra hovedkorpset ved Bov for sammen med kavaleribrigaden at trække
sig tilbage til Nørrejylland. Allerede næste dag, det var den 26. april, en dejlig, klar forårsdag,
gjorde de holdt ved Bedsted i nogle timer.

Dobbeltgraven på Bedsted kirkegård over Johan Th. Lundbye og moderen
Cathrine Bonnevie. Foto: Henning Haugaard 1973.

Geværerne blev stillet i pyramider, og soldaterne lagde sig i det forårsgrønne græs ved
vejgrøfterne og på markerne. Lundbye havde taget sin tegneblok frem og var i færd med at skitsere
en dragon, der lå sovende med hovedet på sin hests hals, da der blev givet signal til atter at træde
an. Ulykkeligvis skete det da, at en af geværpyramiderne faldt sammen, hvorved et skud gik af og
ramte Lundbye i den ene mundvig og gik gennem hans hoved. Kun et dybt suk hørtes fra ham, idet
han segnede om.
Den øverstkommanderende var meget rådvild med hensyn til, hvad han skulle gøre med liget.
Tilbagetoget skulle fortsættes straks, og det var ubekvemt at føre liget med. I Bedsted var der ikke
en kiste at få, men en bondevogn blev fremskaffet og på den blev liget kørt ind til skolen, ledsaget
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af en kreds af venner, der sammen med Lundbye var indtrådt i hæren, og som i det sørgelige øjeblik
stod ved hans side.
I skolen blev hans lig indsyet i et hvidt lagen, og sognepræsten Ludvig Schrader, der også blev
tilkaldt, foreslog, da der ikke kunne skaffes nogen kiste, at man kunne begrave ham indsvøbt i et
Dannebrogsflag.
En af byens bønder bragte et flag, der netop havde vajet uden for hans hus. Dette bredtes over
Lundbye, og kammerater og bonden bar i forening liget til kirkegården, hvor præsten foretog
jordpåkastelsen, hvorefter hans kammerater lukkede graven.

Johan Th. Lundbye som soldat. Tegnet af P.C. Skovgaard om bord på
skibet ”Iris” på vej til Sønderborg 18. april 1848.

Senere da en af Lundbyes brødre hørte om ulykken, mindedes han, at maleren nogle år forinden
havde udtalt det højst besynderlige ønske, at måtte blive sænket i jorden svøbt i et Dannebrogsflag i
stedet for at blive lagt i en kiste. Ved dette mærkelige tilfælde blev hans ønske således opfyldt.
Få dage efter Lundbyes tragiske død og begravelse rykkede fjenden ind i Bedsted by. På degnens
loft fandt man Lundbyes tornyster og en tysk soldat foranledigede, at tornysteret med indhold bl.a.
sendtes til den faldne soldats slægt. Blandt tornysterets indhold fandtes foruden Lundbyes
skitseblok også en lap blåt papir med et bibelcitat: "Græd så sagtelig over en død, for han er
kommen til rolighed.”
For Lundbyes mor blev sønnens død den store sorg. Hun sørgede dybt, og gang på gang
gennemlæste hun hans breve og dagbøger, som hun på, sine mange rejser til de vidtspredte seks
sønner altid førte med sig.
Med årene blev hun mere og mere tunghør, ja næsten døv, og levede til sidst mest i mindernes
verden.
I efteråret 1862 rejste hun 80 år gammel til Fredericia, hvor en af sønnerne var
bataljonskommandør. Derfra ville hun tage til Aabenraa, hvor en anden af hendes sønner havde fået
en ansættelse og videre til graven på Bedsted kirkegård.
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Vinteren var streng, og den gamle dame blev indtrængende rådet til at opgive eller i det mindste
udsætte rejsen sydpå. Men hum havde gennem alt for mange år afventet en lejlighed til at se
sønnens grav. Nu ville hun ikke opsætte rejsen længere, hun tog af sted midt i den koldeste vinter. I
dagvognen blev hun syg og døde kort efter ankomsten til Aabenraa, den 13. januar 1863. Helt
naturligt blev hun derfor også få dage senere begravet ved sønnens side på Bedsted kirkegård.
Ved en række tilfældigheder kom således en af Danmarks mest talentfulde kunstnere, Johan
Thomas Lundbye og senere også hans mor til at hvile på kirkegården i Bedsted.

Lundbyes grav på Bedsted kirkegård som A. P. Madsen så den i 1854
under et besøg i Bedsted. Radering 13 x 14 cm.

På deres grave står to natursten med påsat marmorplade og marmorkors. Lundbyes sten er noget
tørre end moderens, men begge er i dag næsten helt skjult af buske. På Lundbyes sten står:
”Dyrmaler Johan Thomas Lundbye, død den 26de april 1848”. På moderens sten står der;
”Oberstinde Cathrine Lundbye, født Bonnevie, født 17. juni 1782, død 13. jan. 1863”.

Portræt af Cathrine Lundbye, født Bonnevie. Malet af Johan Th.
Lundbye i maj 1845 med pen, blyant og akvarel. Tegningen måler 19
x 16 cm. Den kgl. Kobberstiksamling.
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I 1923 - 75 år efter kunstnerens død - rejstes på ulykkesstedet ved landevejen syd for Bedsted en
mindesten. Den var af gråt norsk marmor og udført efter udkast af professor E. Utzon-Frank. Øverst
på monumentet ses en ung hjort, der segner, ramt af et skud. Midtpå er en hvid marmorplade
indfældet, hvori der er indhugget et skønt relief af en pompejansk pige, modelleret efter en al
Lundbyes egne tegninger. Og endelig bærer stenen følgende indskrift: ”For hvad der i evighedsbog
står skrevet, slet ingen forgæves har kæmpet og levet”.

Lundbyes egen tegning af en pompejansk pige, der senere blev
benyttet som motiv af Einar Utzon Frank ved udformningen af
mindesmærket i Bedsted.

Dette smukke og stilfulde mindesmærke blev desværre, mens det stod ved landevejen flere
gange udsat for hærværk, hvorved blandt andet relieffet blev beskadiget. Monumentet blev
restaureret og i 1935 flyttet ind i den vestlige udkant af Bedsted by på en trekant ved et vejkryds.
Ved en vejregulering i 1961 i forbindelse med skolebyggeriet ændredes anlægget således, at det
nu indgår som en del af idrætspladsens anlæg.
En sidste ændring skete i 1973 i forbindelse med byfestlighederne i Løgumkloster. Monumentet
blev drejet, så det nu står med front direkte til Haderslev-Tønder-vejen. Desuden blev det frisket op
og et nyt fundament udført.
Foruden de her nævnte minder er desuden den tidligere (i Bedsted kaldte) Stationsvej i dag
opkaldt efter Johan Thomas Lundbye.
Kilde:
• Karl Madsen: "Johan Th. Lundbye 1818-48". 1949.
• Jørgen Paulsen: "Maleren J. Th. Lundbye til minde", artikel i Sprogforeningens Almanak 1948, side 62.
• Artiklen har desuden været trykt i Sønderjysk Månedsskrift 1977, side 169-172, samt i dagbladet
"Vestkysten 13. og 17. april 1974.
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Forvarsel om Lundbyes død
I 1848 den 26. april blev soldaten og maleren Johan Thomas Lundbye dræbt ved et vådeskud ved
Arndrup Mølle. En bondevogn blev fremskaffet og på den blev liget kørt ind til degnen i Bedsted,
for senere derfra at blive ført til kirkegården, hvor det begravedes svøbt i et dannebrogsflag.
Degnen Jes Paulsens datter, den 20 årige Anne Marie oplevede Lundbyes død på en ganske
særlig måde.
Den 25. april hørte hun om aftenen, efter at familien var gået til ro, en rumsteren og lyd af mange
fodtrin i køkkenet. Hun stod op for at se, hvad det dog kunne være, men der var intet at se, og nu
heller ikke noget at høre.
Anne Marie undrede sig meget, men gik atter til ro.
Næste dag blev der tumult i køkkenet, da de danske soldater kom bærende med den døde maler.
Han blev lagt på et langt bord i køkkenet og et dannebrogsflag blev bredt ud over ham.
Anne Marie Paulsen, der senere blev gift med bødkermester Beck i Aabenraa har ofte fortalt om
denne begivenhed, der naturligvis havde gjort et uudsletteligt indtryk på hende.
Kilde:
• Fysioterapeut Anne-Helene Michelsen, Aabenraa: "Et forvarsel", i anledning af Henning Haugaards
artikel om maleren J. Th. Lundbyes død, trykt i Sønderjysk Månedsskrift 1977, side 207.

Sagn om vættesmed i Mårbæk Bjerg
Sydligst i Sønder Rangstrup herred står kvinderne for grænserne, men ellers er vætterne i disse
egne de stærkeste. De bor i Svejlund Bjerge og smeder derinde.
I Mårbæk Bjerg boede der også en vættesmed. Han hentede en gang barselshjælp til sin kone.
Den rige kone ville ikke følge ham, men den fattige kone fulgte med og hjalp; hun fik i belønning
høvlspåner, der blev forvandlet til guld. Det hørte den rige kone og kom derfor også. Hun fik
spåner, der blev til luer og hun brændte.
Kilde:
• Thorkild Gravlund: "Herredsbogen". Om Sønderjylland og Øerne. 1950. Side 21.
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Sagn om kirkeklokken, der menes støbt i Helligdal
Den gamle kirkeklokke, der hænger i Bedsted kirke skal ifølge sagnet være blevet lavet i Helligdal
i Øster Terp. Hvordan dette sagn er opstået er uforklarligt, da det i dag er beviseligt, at kirkeklokken
er støbt i 1490 i den hollandske by Garup.
Præsten Carl Viborg havde i 1754 også hørt om sagnet og kommer med følgende forklaring: I
klokkens indskrift nævnes ordet Garup, der betyder, hvis det oversattes til dansk fra ældre plattysk "der
op", og det vil sige Terp.
Ordet Helligdal nævnes første gang på Johannes Mejers kort fra 1641 i udtrykket "Helledals Acker"
og lokaliteten ligger på Øster Terp bakkeøs sydøstlige skråning ind mod Bedsted. Hvilken forbindelse
kan der så være mellem klokken i Bedsted kirke og Helligdal?
Ordet helligdal røber uden tvivl forbindelsen til noget helligt. Også andre steder i landsdelen findes
stednavne, hvori ordet hellig indgår. F.eks. har Hellevad en hellig kilde, der ligesom Helligdal i Øster
Terp ligger på sydsiden af en bakkeø. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at der her på dette sted en
gang i fortiden har udsprunget en kilde, i det de naturgivne faktorer er til stede.
Måske har der i Helligdal oprindelig varet et hedensk kultsted. Til et sådant hørte nemlig ofte en
offerkilde med helsebringende vand.
Tanken er dog endnu kun teori, men spændende er det om den en gang i fremtiden kan blive af- eller
bekræftet. Måske arkæologiske undersøgelser kan afgøre det:
For yderligere at underbygge teorien skal også bemærkes at Helligdals placering lige netop er
centralt beliggende for hele det oprindelige lokalretslige område: sognet.
Oprindelig bestod sognet kun af byerne Bedsted, Mårbæk og Terp og indbyggerne havde således
omtrent lige langt til kultstedet. Hvis det skulle hænge således sammen må stedet være blevet opgivet
meget tidligt, siden man udpegede et nyt sted til gudsdyrkelsen, hvor i dag Bedsted kirke står.
Forbindelsen mellem klokken og Helligdal er her søgt forklaret, og den kendsgerning, at sagnet
eksisterer, betyder, at der nok skal ligge et eller andet korn af sandhed gemt i det.
Kilde:
• Sønderjyske Stednavne. Aabenraa amtsrådskreds, bind 4. Stednavneudvalget 1936. Side 38.
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Avisnoter

Note fra dagbladet Jydske Tidende, november 1955.

Artiklen om befolkningens erhvervsfordeling er hentet fra Løgumkloster Avis 1971.

