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Forsidebilledet 
 

viser Hybschmanns beboelsesejendom, Kirkegade 13. Bygningerne blev opført i 1910 
og var da udstyret med både et landbrug og en butikshandel. I 1964 ophørte landbruget 
og i 1982 lukkede butikken. 
Billedet er fra ca. 1948 og viser stuehuset til venstre for indgangsdøren, butikken til 
højre og yderst til højre skimtes ladeporten. Man bemærker også, at der står en 
benzintank tæt ved fordøren. 
Billedet er lånt af gårdmand Gunnar Junker, Visbjerg. 
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Næste hefte, nr. 18, vil udkomme til efteråret 1992, og vil bl.a. indeholde artikler om 
Laustens gård i Øster Terp og om Svend Aage Jacobsens smede- og maskinværksted i 
Bedsted. 
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Et skolebillede 
 

 

 

 
 
Skolebillede fra Øster Terp 1942. (15) 
 
1. Bagerst række fra venstre: Olga Nielsen, Inger Luff, Edith Rasmussen, Lene Schrøder, Line Brodersen, Edith 
Langelund, Kæthe Nissen, Hans Brodersen, Valdemar Jørgensen, Line Andersen og lærer Larsen. 
 
2. Anne Margrethe Jepsen, Anne Marie Mathiesen, Anne Nielsen, Johannes Christensen, Thorvald Møller, Erik 
Andersen, Hans Christian Hansen, Peter Nielsen og Anne Cathrine Brodersen. 
 
3. Hanne Dyhrberg, Karen Schrøder, Signe Jepsen, Rigmor Larsen, Svenning Langelund, Svend Aage ?, Johan 
Schrøder, Andreas Busch, Helga Brodersen og Marie Nielsen. 
 
4. Forreste række: Metha Brodersen, Helene Nielsen, Helga Jørgensen, Henning Thorndahl, Harald Nielsen, 
Valdemar Nielsen, Hans Skou og Peter Nielsen. 
 
Billedet er taget af fotograf K. Dall Schmidt, Aarup, og er lånt af Edith Skou, født Rasmussen, Øster Terp, mens 
navnene til personerne på billedet skyldes gårdmand Hans Brodersen, Terp Vestermark. 
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Vejvisersten fra 1787 
 

 

 

 
 

I Gravlund står der også en gammel vejvisersten, magen til den sten, der står lige 
nord for Arndrup Mølle. (Om denne sten, se side 56).  
Vejviserstenen i Gravlund står på sydsiden af Hellevadvej ved sogneskellet 
til Øster Højst. Den er fra 1787, som det fremgår af dens tekst. Stenen er af grå 
granit, og skulle vise de forbipasserende den rigtige vej mod henholdsvis 
Aabenraa og Løgumkloster. Indtil 1970 markerede stenen også skellet mellem 
Aabenraa og Tønder amter. 
 
På stenens nordre sideflade ses øverst Chr. d. 7.'s monogram og kongekrone, og 
nedenunder læses: "Weg-grenz zwischen amt" "Lugum Closter" (på østsiden) 
og "Apenrade" (på vestsiden).  
Vejviserstenen, der er ca. 1 ½ m høj, står tæt ved indkørslen til gården, 
Hellevadvej 4, der ejes af Laurids Lund Christensen. Det er i øvrigt hans søn, 
Jens, der står ved stenen.  
Foto: H. Haugaard, 3. marts 1990. 
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Rutebildrift gennem sognet 
 
 

Den 1. apr. 1926 startede Aabenraa Automobilselskab med sin rutebilkørsel. Baggrunden for 
selskabets tilblivelse var amtets beslutning om, fra samme dato, at nedlægge amtsbanen, der da i 
mere end 25 år havde kørt med underskud. På foranledning af amtmand Kresten Refslund Thomsen 
indkaldte Aabenraa Handelsstandsforening og Aabenraa Håndværkerforening til et møde på Hotel 
Royal med det ene formål, at få oprettet et rutebilselskab. Mødet havde stor tilslutning, og formålet 
med oprettelsen var at tjene, ikke enkeltmands, men samfundets interesser. Mødedeltagerne var 
virkelig indstillet på at bakke sagen op, hvilket også fremgik med al tydelighed, idet der samme aften 
blev tegnet aktier for 23.750 kr. På selve stiftelsesdagen, den 28. dec. 1925 rådede rutebilselskabet 
over en kapital på 63.500 kr. 
 
 

 
Før Aabenraa Automobilselskab blev startet var der flere vognmænd, der helt privat etablerede 
rutebiltransport. Billedet viser vognmand Willy Kortlepels´ allernyeste bus, beregnet til at køre til Sønderborg. 
Det tog 2 ½ time at køre fra Aabenraa til Sønderborg. Ved motoren stod der påskrevet: "Hastighed 24 km. 
Belastning 4000 kg". 

Da rutebilselskabet i Aabenraa blev etableret i 1926 anskaffedes en 22 personers Triangel bus. Den kostede 
22.000 kr. I 1976, 50 år senere, anskaffedes atter en ny bus. En Layland bus til 53 passagerer og som 
kostede ½ million kr. 

Billedet er fotograferet 31. aug. 1924, og er hentet fra Jydske Vestkysten 23. april 1991. 

 
 

Fra starten rådede Aabenraa Automobilselskab over 4 busser, en bus til hver af de fire 
nyoprettede ruter. Den største af de fremskaffede rutebiler var en ny 22 personers Triangelvogn. Den 
havde kostet 32.000 kr., og blev indsat på ruten: Aabenraa - Sønderborg. De tre andre ruter var 
Aabenraa - Gråsten, Aabenraa - Rugbjerg og Aabenraa Løgumkloster. Der var fra starten tale om to 
dobbeltture på hverdage. Dagens første afgang fra Bedsted mod Aabenraa var kl. 8.59. Efter en 
rejse på 1 time og 13 min. var rutebilen i Aabenraa kl. 10.12. 
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Tidligere tiders våde og opkørte veje var altid til gene for de vejfarende. Af samme grund blev det 
derfor også jernbanedriften, der for alvor satte skred i samfærdslen. Da senere bilerne kom til, måtte 
man først bekoste mange penge til istandsættelse og udbygning af vejnettet. Først omkring midten 
af dette århundrede forbedredes vejene, (fx med asfalt), så meget, at farten gradvis kunne sættes 
op. Billedet er affotograferet fra et maleri af Th. Philipsen: "En opkørt vej i Kastrup" fra 1891. 

 

Indsætning af en rutebil på Løgumkloster-strækningen var dog kun tænkt som en midlertidig 
løsning, og den blev da også straks indstillet, da statsbanestrækningen blev åbnet 2. okt. 1927. Om 
statsbanen i årene 1927 - 36 kan der læses side 258-63. 

Efter 9 års togkørsel vendte rutebilerne atter tilbage på strækningen Aabenraa - Løgumkloster. 
Første dag var den 15. maj 1936. Senere gennemførtes en udvidelse af ruten til Bredebro for nogle 
enkelte afganges vedkommende. Vejene var dog stadig ikke alt for gode. 
 
 

 
 
 

Det tog næsten 1 ½ time for at komme fra Bedsted til Aabenraa. Omtrent samtidig kunne 
folketingsmedlem H. Hedelund på et årsmøde i Sønderborg i landsforeningen "Danmarks 
Rutebilejere" oplyse, at der var gode muligheder for en lovvedtagelse i folketinget, der tillod 
rutebilerne at forøge maksimum hastigheden fra 30-40 km i timen. Loven blev vedtaget kort tid efter. 

Løgumkloster fik som et knudepunkt mange rutebilforbindelser med omverdenen. Der udgik 
herfra 5 dobbeltture dagligt mod Rødekro med forbindelse til Aabenraa, 6 dobbeltture til Bredebro, 
5 til Tønder og 3 til Ravsted for blot at nævne de vigtigste. Der savnedes blot en rutebilstation 
fælles for alle ruter, idet der førhen var holdeplads fire forskellige steder i byen. 
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Rutebilkøreplan for rute 24: Aabenraa - Bredebro, der var gyldig fra 1. juni 1986 - 30. maj 1987. Til 
hverdag var der 6 dobbeltture, hvoraf de tre havde forbindelse til Bredebro. På lørdage og søndage 
kørtes der 3 dobbeltture. 

 

 

 

 

 
En af de bedst kendte chauffører på Aabenraa-Løgumkloster ruten var Martin Andresen (1912-) fra 
Løgumkloster. Han ses her fotograferet bag rattet i sin rutebil af dagbladet "Vestkystens" fotograf, i 
anledning af Andresens 40 års jubilæum som chauffør, den 15. man 1976. Efter således at have været 
chauffør i langt over en menneskealder var Andresen derfor godt kendt af alle langs ruten. Han var 
også kendt for at snakke meget, hvorfor han for at overholde tidsplanen indimellem blev nødt til at køre 
meget stærkt. 

Af andre chauffører fra den tid kan nævnes Svend Aage Hybschmann (1927-) og Søren Feddersen 
(1921-), der var ansat fra 1945-82. Billedet er hentet fra dagbladet Vestkysten, 13. maj 1976. 
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Bedsted sogn havde i de første årtier kun denne ene rutebilforbindelse. I Bedsted var der to 
stoppesteder; ved posthuset (Sivkrovej 15) og ved bagerens (Kirkegade 7). Omkring 1970 ændredes 
ruten således, at bilerne kørte øst ud af byen, ad Lundbyesvej, i stedet for tidligere mod syd forbi 
kirken. Samtidigt blev der ved den nye holdeplads ud for Lundbyesvej 37 opsat et moderne 
betonlæskur med nogle få siddepladser. 
 
 

  

Bybillede fra Bedsted i 1965. Rutebilen holder ved det daværende posthus, Sivkrovej 15. Man 
bemærker, at rutebilen, dengang, havde en stige bagpå, hvormed chaufføren let kunne komme op 
på taget med gods, cykler og lignende. 

Til højre for rutebilen, der har retning mod Løgumkloster, ses møller Herman Hansens lastbil. Den 
holder ved møllens perron. På gården til venstre boede Ninne og Anton Godbersen. De er denne 
dag ikke hjemme, da garagen står tom og porten åben. Billedet er lånt af sognepræst Hans 
Raben, Ordrup. Hans Raben har taget billedet fra vinduet på 1. sal, fra den tidligere Tatolforretning, 
som nu ejes af Andrea og Hans Enemark, Sivkrovej 21. 

 
 

 
 

Omkring 1949 oprettedes rutebilruten Haderslev - Tønder. Det skete samtidigt med at landevejen 
fra Bedsted mod Agerskov blev udbygget og asfalteret. I de første mange år var denne rutes 
holdeplads i Bedsted ud for Haderslevvej 6, men omkring 1960 kørte rutebilen ind i byen ad 
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Tulipanvej og fik da ny holdeplads ved Lundbyesvej 22. I dag er også den nedlagt og ruten har nu 
fælles holdeplads med den anden rute ud for Lundbyesvej 37. 
 

 

 
Rutebilkøreplan for rute 36: Haderslev - Tønder ruten. Køreplanen var gældende fra 29. maj 
1983 - 2. juni 1984.  På hverdage var der 6 afgange i hver retning. Første afgang mod Tønder 
var kl. 7.20 om morgenen. 

 
 
 

 
Den nuværende rutebilholdeplads i Bedsted for både Aabenraa - Løgumkloster og Haderslev - Tønder ruterne. I 
Bedsted sogn er der foruden denne holdeplads på Lundbyesvej en i Terp, midtvejs mellem mejeriet og huset 
Visbjergvej 26. - Ved holdepladserne blev der begge steder for omkring 15 år siden opsat beton-læskure med 
nogle få siddepladser. Man kan dog også komme af og på andre steder langs ruten, hvis det skønnes, at der er 
for langt til en af de faste holdepladser. I vore dage er der kun få, der benytter sig af dette offentlige trans-
portmiddel. Når rutebilerne alligevel fortsat kører, er det først og fremmest betinget af de mange skolebørn, der 
dagligt pendler frem og tilbage til skoler i både Aabenraa og Tønder. Rutebil nr. 24, der ses på billedet, er på vej 
mod Aabenraa. Foto: H. Haugaard, maj 1989. 
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For specielt at give kommunens borgere en trafikservice til Løgumkloster om aftenen til fx 
biografen eller træning i Klosterhallen, blev der i 1970-erne oprettet en kommunalrute fra 
Løgumkloster over Søvang, Højst, Bedsted og tilbage til Løgumkloster. Oprettet som et led 
i en ny og forbedret, kollektiv trafik. En voksenbillet til Løgumkloster kostede 4 kr., og gratis 
tilbage hvis tilbageturen foregik inden for 1 time. Et 10-tureskort kostede 35 kr. Børn under 
12 år kørte for halv pris. For skolebørn til Løgumkloster kostede et månedskort i 1980 
50 kr. Månedskortet blev udstedt i form af en kortmappe bestående af et plasticetui med et 
stamkort (pris 5kr) med foto samt et værdiindlæg, der skal udskiftes hver måned. 

 

 
Rutebilbillet fra før de moderne kontrolstemplede billetter blev indført. 
Billetten, der er fra 1968 måtte af rutebilchaufføren udstyres med 6 huller. Af 
disse huller fremgår det, at det var an enkeltbillet for en voksen fra Rødekro 
til Bedsted. 

Turen foregik 29. dec. Årstallet fremgår ikke af billetten, hvis pris var 6,25 kr. 
På billetten er endvidere trykt de vigtigste holdepladser på ruten. Dog kunne 
man i almindelighed blive samlet op hvor som helst langs ruten. 

 
Kilde: 
• P. Thomassen: "Kloster Banen". 1982. Side 5-6 og side 45. 
• "50 år med rutebiler til og fra Aabenraa", artikel i Jydske Tidende, 21. marts 1976. 
• Køreplaner for rutebilruterne: Haderslev-Tønder (36) os Aabenraa-Bredebro (24). 
• Hyggejul i den gamle Klosterby: December 1982, side 25. Angående den lille historie: Høj - højere - 

højest. 
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Hybschmanns købmandsbutik 1910-82 
 

I 1910 solgte kromand og stationsmester Mikkel Hybschmann kroen i Bedsted og opførte i stedet 
en mindre gård med tilhørende købmandsbutik længere nede ad gaden, Kirkegade 13. 

Mikkel Hybschmann var i 1905 blevet enke og han ønskede nu at trække sig tilbage fra det noget 
større arbejde, der var ved at drive kro samtidig med at skulle passe stationen for amtsbanen. 

Den nyopførte beboelsesejendom kostede 18.000 mark, og hertil hørte ca. 10 ha jord, der lå dels 
syd for kirken og dels ved Hellevadvej ned mod Arnåen. Tanken var at Mikkel Hybschmann skulle 
bo på aftægt hos sønnen Hans Peter og så blot hjælpe lidt til i butikken, mens sønnen klarede 
arbejdet i stalden. Staldbygningen havde plads til 4 køer, 1 hest og 3 svin. Det var helt almindeligt, 
den gang, at have lidt landbrug ved siden af forretningen, da man ikke mente, at selve 
butikshandelen kunne give et tilstrækkeligt økonomisk afkast. 

 
Mikkel Hybschmann havde i ægteskabet med Maren Mathie Outzen fået 6 børn. To døde som 

små, og sønnerne Peter Outzen (1878-) og Lorenz Outzen (1883-) havde nedsat sig som 
gårdmænd i henholdsvis Visbjerg og Mårbæk, Hans Peter som købmand i Bedsted, mens den 
yngste søn, Ernst (1888-) var kommet i købmandslære i Flensborg. Han var i 1911 blevet udlært og 
overtog nu i Løgumkloster en købmandshandel. Samme år blev han gift med Bothilde Hansen fra 
Greengård ved Klovtoft. 
 

 
Hans Peter Thode Hybschmann opførte i 1910 på faderens foranledning en gård med tilhørende 
købmandsbutik i Kirkegade. 

Hans Peter Hybschmann blev født 4. juli 1880, som søn af kromand og stationsmester Mikkel 
Hybschmann (1849-1941) og Maren Mathie Outzen (1853-1905). 

Den 18. juli 1924 blev Hans Peter Hybschmann gift med Cathrine Marie Enemark, født i Styding 
1. sept. 1898, død 6. aug. 1977, som datter af gårdmand i Hammelev Hans Enemark og Marie 
Skau. 

I 1914-18 var Hans Peter Hybschmann med i verdenskrigen, og da han efter krigen atter vendte 
hjem blev han i overgangstiden indtil Genforeningen udpeget til kommune-forstander. Han døde 
2. jan. 1954 i en alder af 73 år og forretningen blev overtaget af sønnen Hans Hybschmann. 

Billedet er lånt af Hans Hybschmann, Haderslev. 
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I 1914 udbrød verdenskrigen og både Hans Peter og Ernst blev indkaldt. Det betød, at Mikkel 
Hybschmann i den efterfølgende tid alene måtte stå for pasningen af både butikken og landbruget. 
Da Hans Peter Hybschmann efter krigen igen vendte hjem blev han i overgangstiden og indtil 
genforeningen udpeget til kommuneforstander. 
 
 

 
Hans Peter Thode Hybschmanns købmandsforretning omkring 1913. Til højre for stuehuset og 
indgangsdøren skimtes butikken bag de to store udstillingsvinduer. Yderst til højre ses den 
tilhørende staldbygning og ladeporten. 

Foran huset ses fra venstre Peter Outzen Hybschmann (1878-1974), Mikkel Hybschmann 
(1849-1941), børnebørnene Maren (1907-) og Johanne. Bag dem Bothilde Hybschmann, født 
Eskildsen (1879-1957), dernæst Bothilde Hybschmann, født Hansen (1884-1971) med datteren 
Maren. Foran butiksvinduet ses Ernst Hybschmann (1888-1982) og yderst til højre med 
hestekøretøjet, gårdmand Niels Mathiesen Højrup, Bedsted Bjerg. Billedet er lånt af Frida og 
Johan Møller, Bedsted. 

 
 

Ernst Hybschmann blev taget til fange af englænderne og ført til en fangelejr i Frankrig. Senere 
kom han til England. Først i eftersommeren 1919 vendte han hjem fra Feltham-fangelejren og 
overtog fra 1. feb. 1921 hvervet som postekspeditør i Bedsted. Han indrettede postkontoret på 1. sal 
hos broderen, men pladsforholdene var små, og i 1925 flyttede han posthuset med sig til sit nye 
hjem, Sivkrovej 15. Ernst Hybschmann glemte dog ikke af den grund købmandsfaget. Ved siden af 
jobbet som postmester hjalp han sin bror i butikken som kommis nogle timer hver dag til 1937, da 
han nu også overtog betjeningen af sognets telefoncentral, der indtil da havde haft til huse i Øster 
Terp Kro. (Se også artiklen om telefonvæsenet side 213-14). 

Hans Peter Hybschmanns købmandsbutik havde fra starten i 1910 et areal på 24 m2, og som blev 
drevet efter tidens principper hvor alt blev afmålt og v e j e t .  Skulle kunden eksempelvis have 
sennep måtte han selv medbringe en passende beholder, en krukke eller et glas. Varer som sukker, 
mel, gryn og lignende opbevaredes i løs vægt i de mange skuffer i købmandsdisken. Varelageret 
omfattede alle slags kolonialvarer, isenkram, øl, sodavand, spiritus, benzin og brændsel bestående 
af kul, koks og briketter. Da jernbanen i 1936 blev nedlagt aftog handlen med brændsel, fordi 
købmanden, mens banen eksisterede, havde sit lager liggende på stationen, og da to motormøller (J. 
B. Møller og H. Sandholdt) samtidig etablerede sig med bl. a. grovvarehandel, overgik handlen med 
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disse varer efterhånden til dem. De kunne også langt lettere klare såvel transport som opbevaring 
med hjælp fra deres lastbiler. 

 
 

 
To generationer købmænd er her fotograferet i forbindelse med den yngste 
generations bryllup den 12. sept. 1952. Hans Hybschmann blev født 26. maj 1926 og 
Karla Schmidt 6. marts 1932, en datter af Sørine og Carl Schmidt, Løgumkloster. Karla 
døde 9. feb. 1977 i en alder af kun 45 år. Til højre for brudeparret ses Hans 
Hybschmanns forældre, Hans Peter Hybschmann og Cathrine Enemark. 

Billedet er lånt af Hans Hybschmann, Haderslev. 

 
 

I 1924 blev Hans Peter Hybschmann gift med Cathrine Enemark. I ægteskabet fødtes 6 børn, 
hvoraf en pige døde som spæd. De øvrige 5 børn var Mikael, Hans, Anne Marie, Kaj og Gerda. 
Mikael (1924-) overtog forældrenes landbrug, mens Hans kom i købmandslære i Klovtoft. I 1948 
kom han udlært hjem og overtog nu faderens forretning i forpagtning. Samtidigt ophørte han med 
salg af benzin. Tanken stod tæt ved huset til højre for butiksdøren. (Se forsidebilledet). 

 
 

 
Hybschmanns købmandsbutik. Billedet er fra årene 1921-25, hvor da Ernst Hybschmann 
på 1. sal havde indrettet sig med byens posthus. På fordøren for neden skimtes datidens 
postskilt og på muren til venstre for døren hænger postkassen. Til højre i billedet holder 
Hans Peter Hybschmanns kastenvogn foran porten, som fortæller, at der også blev 
drevet landbrug på stedet. Midt i billedet ses de to butiksvinduer, bag hvilke den lille butik 
på 24 m² befandt sig. 
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Hans Hybschmanns varesortiment var fra begyndelsen meget alsidigt og traditionelt, men 
efterhånden udgik visse varegrupper som værktøj, træsko og brændsel helt. I stedet kom nye til. For 
eksempel begyndte han i slutningen af 1950-erne at handle med brød og kager. Da også me-
jeriudsalget ved Bedsted Andelsmejeri og tillige nabo til butikken stoppede, udvidede Hans 
Hybschmann varesortimentet nogle år senere til også at omfatte mælk og andre mælkeprodukter. 

 

 
Eksempel på en af de mange reklameannoncer, der jævnligt i årenes løb kunne 
ses i ugeavisen, og som viste hvilke varer, der nu var tilbud på. Annoncen, der er 
formindsket, er hentet fra Løgumkloster Avis, i oktober 1979. 

 
 

Indtil 1. apr. 1962 var der stadig lidt landbrug knyttet til ejendommen og som Mikael 
Hybschmann passede, men ved en jordfordeling blev gården fra samme dato nedlagt som en 
selvstændig landbrugsejendom. Mikael Hybschmann flyttede herefter fra Bedsted og etablerede sig 
på en noget større gård i Højrup ved Arnum. Omtrent samtidigt købte Hans Hybschmann 
forretningen af sin mor, der i 1954 var blevet enke. 

I 1966 moderniserede og udvidede Hans Hybschmann forretningen. Det lille lokale med de 
føromtalte skuffer var utidssvarende. Kunderne skulle ligesom i byerne nu til at betjene sig selv. 
Indvielsen fandt sted 22. nov, 1966, og butikken havde herefter et gulvareal på 40 m2. 

Samtidig hermed tilsluttede Hybschmann sin butik til indkøbskæden "Frikøb". Det blev 
efterhånden en helt naturlig nødvendighed for "den lille købmand", på denne måde, at have en fast 
indkøbsorganisation bag sig. Inden for disse kæder opererer man med faste tilbudsprogrammer. Da 
der nu også kun var to købmænd tilbage i Bedsted ordnede de det således mellem sig, at de skiftevis 
havde tilbudsvarer hver anden uge. På denne måde mente de begge at kunne få mest ud af ordningen. 

I midten af 1970-erne viste det sig, at der igen var behov for en butiksudvidelse. Ved særlige 
lejligheder, som fx ved juletid inddrog han gerne midlertidigt soveværelset til en særlig juleudstilling. 
Denne gang fordobledes butiksarealet til 80 m2. Indvielsen fandt sted i nov. 1979. 
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Vareudbuddet var herefter indrettet på at opfylde næsten alle mulige og daglige behov hos 
lokalbefolkningen. Godt halvdelen af kundekredsen var faste kunder, mens resten var kunder, der 
lejlighedsvis kom eller når der var særlige tilbudsvarer. 

 

 
Købmandsparret Hans og Karla Hybschmann er her fotograferet i deres nye og moderne 
selvbetjeningsbutik på selve indvielsesdagen den 22. nov. 1966. Mellem dem står deres 
datter Anette, født 1960. Foruden hende havde de endnu tre børn: Gunnar, Ib og Hans 
Jørgen. Billedet er lånt af Hans Hybschmann, Haderslev. 

 
 

Hans Hybschmann førte i grove træk følgende varesortiment: Alle slags kolonialvarer, 
grøntsager i små partier og kun de mest almindelige og gængse varer som gulerødder, kartofler, kål 
osv. Mælkeprodukter, konserves, dybfrostvarer som grøntsager, kødsupper, fjerkræ, enkelte hele 
stykker kød som oksehøjreb, nakkekam og udskåret kød i form af koteletter, stegeflæsk og fars, 
vakuumpakkede pølser og pålægsvarer. Endvidere friskt brød og kager samt et bredt udvalg af 
industrielt fremstillede tørkager. Handel med lidt nips, legetøj, maling, sysager, rengøringsartikler, 
toiletartikler og kosmetik. Papirvarer og herunder et forskelligt udvalg af festtelegrammer. Men 
trods dette store udbud af varer var tiden alligevel ved at rinde ud for "den lille købmand".  

 
Butiksdøden ramte især de små landsbysamfund, og i Bedsted gik det også ud over 

Hybschmanns købmandsbutik. Han indså i 1981 at tiden nu var inde til at lukke, selv om 
omsætningen toppede i det sidste regnskabsår med 1,5 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at 
omsætningen det allerførste år i 1949 kun var 50.000 kr. 

 
Med udgangen af 1981 standsede Hans Hybschmann for udsalget, solgte bygningen og flyttede 

til Vojens, men bor nu i Haderslev. Huset i Bedsted blev overtaget af Anne Margrethe og Ib 
Sørensen. 

 
Kilde: 
• Palle Ove Christiansen: ”Fire Landsbyer – en etnologisk rapport om nutidige livsformer”. 

Landsbykommissionen 1980. Heri afsnit 3: ”Håndværkere og handlende”, skrevet af Gudrun Gormsen. 
Side 375-85. 

• Hans Hybschmann, Skovvænget 52, Haderslev: Oplysninger om familien i Bedsted. 
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Købmandsbutikken på Lundbyesvej 
 
 

I 1930 opførte Peter Petersen sin købmandsforretning på Lundbyesvej. Han var som ung først i 
malerlære i Hellevad, men da han i 1924 blev gift med Johanne Kümmel og bosatte sig i Bedsted 
lod han sig i stedet beskæftige som bager hos sin far, Christian Petersen. Ved siden af bagerjobbet 
havde Peter Petersen samtidigt lidt salg af mel, sukker, margarine og lignende fra bageriet. Dette 
salg blev mere og mere omfattende, så han til sidst tog springet til at blive selvstændig købmand. 

 
I de første 10 år baserede Peter Petersen stadig en stor del af sin handel med at køre vareture 

rundt i Bedsteds opland. I egen bil kørte han i de første år tre dage om ugen til Øster Terp, Mårbæk, 
Gravlund, Landeby, Korup, Kvindlund og Visbjerg. Efterhånden indskrænkede han kørslen til kun 
en eftermiddag om ugen til Terp og en eftermiddag til Mårbæk og Gravlund. I 1940 indstillede han 
helt denne varekørsel på grund af krigens benzinrationering, og efter 1945 blev den ikke genop-
taget. Peter Petersen var da også så veletableret, og kunderne fra vareturene så godt indarbejdet i 
butikkens faste kundekreds, at han kunne klare sig alene med butikssalget. 

 

 

 
Peter Petersens købmandsforretning på Lundbyesvej 9 omkring 1932. Huset lod han bygge i 
1930 og foran forretningen ved benzintanken ses fra venstre købmand Peter Petersen, datteren 
Inger og hustruen Johanne Kümmel. Peter Petersen blev født 16. marts 1899, søn af 
bagermester i Bedsted Christian Petersen (1863-1938) og Inger Marie Hermansen (1866-1944). 
Den 13. jan. 1924 blev Peter Petersen gift med Johanne Kümmel, født 22. juli 1894, datter af 
gårdmand i Bedsted Nicolaj Kümmel (1854-1900) og Cecilie Løbner (1861-1939). I 1949 døde 
hustruen Johanne og Peter Petersen døde 18. nov.  1984. 

Datteren Inger, født 1926 blev senere gift med købmand i Aabenraa Gerhardt Petersen. De 
havde lært hinanden at kende i Bedsted, hvor han var i lære hos hendes far. Man bemærker at 
butiksdøren oprindelig var placeret på husets sydvestlige hjørne. Billedet er lånt af Peter 
Petersen, Bedsted i 1977. 

 

 
Fra forretningen blev der handlet med alle slags kolonialvarer, isenkramvarer, øl, sodavand og 

spiritus samt benzin og brændsel, men da jernbanen i 1936 blev nedlagt aftog imidlertid handlen 
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med brændsel. Derimod var handelen med isenkramvarer gennem alle årene ikke ubetydelig. Peter 
Petersen havde således en omsætning, der var ligeligt fordelt mellem kolonialvarer og isenkram. 
Størst var salget inden for porcelæn, køkkenudstyr osv. Peter Petersen havde altid en halv snes 
kaffestel og 4-5 spisestel på lager, og havde kunderne specielle ønsker, kørte han selv til en 
isenkramforretning i Haderslev for at hente de pågældende varer hjem. 

Handel med papirvarer som fx skrivehefter samt skoletasker var specielle varer som butikken 
også kunne tilbyde. Grunden hertil var nok også den, at butikken var nabo til skolen. Heller ikke så 
få skolebørn med penge på lommen har i tidens løb aflagt butikken et besøg for at snolde lidt på 
vejen til eller fra skole. 
 
 

 
Købmandsforretningen på Lundbyesvej, som den så ud i 1975. Siden 1966 havde Helga 
og Søren Hansen drevet den. Man lægger mærke til, at der endnu handles med benzin, 
ligesom der også handles med flaskegas. Foto: Henning Haugaard, 1975. 

 
 

Købmandsforretningen blev første gang ombygget i 1953. Ved denne lejlighed flyttedes 
butiksdøren fra hjørnet til midt imellem de to store udstillingsvinduer. Også i 1964 blev der 
foretaget ombygninger, og som tiden var, tilsluttede Peter Petersen sig indkøbskæden "SEVO", da 
det var helt nødvendig for "den lille købmand" at have en indkøbsorganisation bag sig for at klare 
sig. 

Forretningen fik ved samme lejlighed en køle- og frysedisk installeret og udvidede herefter 
salget til også at omfatte forskellige slags kager og kødvarer, og da kirkesmeden, Andreas Jensen i 
1963 døde 

og dermed stoppede med handel af flaskegas, overtog Peter Petersen også denne handel. 
Til at hjælpe sig i forretningen havde han i de første mange år hustruen, men da hun i 1949 døde 

fik han senere Marie Pedersen (1908-1986) ansat som husbestyrerinde. Hun stammede fra Ålborg 
og forblev resten af sine dage hos Peter Petersen. 

 
Den 1. april 1966 blev forretningen overtaget af Helga og Søren Hansen i forpagtning. Søren 

Hansen var søn af møller i Bedsted Hermann Hansen og Tinne Holm. Han fik sin uddannelse i 
købmandsfaget i Aabenraa. I 1956 blev han gift med Helga Brodersen fra Øster Terp, hvor hendes 
far, Mathias Brodersen var gårdmand på Søndergård. Samme år startede de med at drive en mindre 
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købmandshandel i Bjerndrup, og da Peter Petersen i 1966 gik på pension flyttede de til Bedsted for 
at overtage hans forretning. Efter 6 års forpagtning købte de ejendommen og samtidig lod de den 
gennemgå en større modernisering. De udvidede bl.a. butiksarealet til i alt 70 m2 ved at inddrage det 
bagerste af lageret. Forretningen var herefter i høj grad baseret på selvbetjening. En ny og større 
køledisk af 3 meters længde samt en frysedisk på 4 m blev installeret og anbragt midt ned gennem 
butikken. Trods denne omskabelse bevarede Helga og Søren Hansen alligevel den personlige 
kontakt til kunderne. 
 

 
Da der endnu var to Købmandsbutikker i Bedsted, benyttede købmændene 
jævnligt de lokale ugeaviser til at reklamere for deres tilbudsvarer. De 
samarbejdede på den måde at de på skift havde varer på tilbud hver anden uge, 
og mange af sognets indbyggere kom dog også gerne ind i begge forretninger. 
Hosstående annonce blev også indrykket i et nært samarbejde, idet de med denne 
ønskede deres kunder en glædelig jul og et godt nytår. Annoncen er hentet fra 
Løgumkloster Avis, dec. 1978. 

 
 

Igennem årene havde de følgende varesortiment: Alle former for kolonialvarer, visse 
isenkramvarer, grøntsager, dog kun de mest gængse og i små partier, såsom gulerødder, kartofler, 
agurker, tomater og lignende. Slagtervarer i både dybfrost og konserves, som kødsupper, fjerkræ, 
nakkekam, stegeflæsk og fars. Dertil i køledisken vakuumpakkede pølser og pålægsvarer. Friskt 
brød og kager samt et bredt udvalg af industrielt fremstillede tørkager. Nipsting, legetøj, maling, 
flaskegas, enkelte sysager-artikler, rengøringsartikler, toiletartikler, kosmetik samt papirvarer som 
festtelegrammer, indpakningspapir osv. Is og slik, cigaretter samt øl, vand og spiritus. 
 

Fra 1. maj 1967 begyndte de også med salg af mælkevarer. Siden begyndelsen af 1960-erne, da 
mejeriet stoppede med salg af mejeriprodukter, kørte Hans Toft derefter i en del år rundt i byen med 
flaskemælk, men da "papmælken" i 1967 blev lanceret, stoppede Hans Toft, hvorefter man nu 
kunne købe mælk og andre mælkeprodukter hos byens to købmænd. 

 
I 1979 fik Søren Hansen autorisation på tipstjenesten. Hvervet fik han overdraget efter at barber 

Johan Stamp Enemark døde. 
Indtil omkring 1984 havde Helga og Søren Hansen salg af benzin, men da salget mindskedes i 

takt med at priserne steg og priserne på benzin syd for grænsen til sammenligning blev billigere, 
udkonkurreredes deres og massevis af andre tankstationer i det sydlige Danmark. De havde også 
salg af flere ugeblade samt dagbladene Ekstrabladet og Vestkysten. 
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I forbindelse med moderniseringen i 1984 overgik butikken samtidig fra indkøbskæden "SEVO" 
til "H0KI", og på gesimsen over butiksdøren blev der anbragt et skilt med teksten "HOKI 
Superette". 
 
 
 

 
Helga og Søren Hansen mellem blomster bag købmandsdisken i anledning af deres 30 
års dag i branchen 24. okt. 1986. Søren Hansen blev født 8. okt. 1931, søn af møller i 
Bedsted, Herman Hansen (1907-1981) og Kathrine Holm (1911-1990). Den 25. aug. 
1956 blev Søren Hansen gift med Helga Brodersen, født 17. aug. 1933, som datter af 
gårdmand i Terp, Mathias Brodersen (1898-1975) og Margrethe Jepsen (1899-1990). 

Den 27. juni 1989 døde Søren Hansen og Helga Hansen solgte derfor året efter 
forretningen fra 1. dec. 1990 til Bent Jensen og Vivian Schmidt. Billedet er hentet fra 
Løgumkloster Avis, 22. dec. 1986. 

 
 

 
Den 27. juni 1989 døde Søren Hansen 57 år gammel. Forretningen havde gennem mange år 

oparbejdet en stor kundekreds og især efter at købmand Hans Hybschmann i 1981 stoppede var 
butikken, Lundbyesvej 9 nu den eneste i Bedsted. Helga og Søren Hansen havde da også af samme 
grund ekstra hjælp i forretningen, i reglen en ung pige, men da ingen af deres egne børn, Bente og 
Jørn gik i forældrenes fodspor, besluttede Helga sig derfor til at sælge. Det blev til i alt 34 år i 
branchen, da hun fra 1. dec. 1990 solgte huset med butik og varelager til det unge par fra Arndrup, 
slagter Bent Jensen og Vivian Schmidt. Ved overtagelsen tilsluttede de samtidigt forretningen til 
indkøbsorganisationen "Super Nærkøb". 
 
Kilde: 
• Helga Hansen, Mølleparken 14 B, Løgumkloster: Oplysninger om forretningen i Bedsted. 
• Palle Ove Christiansen: "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer", 

Landsbykommissionen 1980. Heri afsnit 3: ”Håndværkere og handlende”, skrevet af Gudrum Gormsen. 
Side 375-85. 

• Dagbladsartikler om Peter Petersen og Søren Hansen. 
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Jessen Hansens gård i Bedsted 
 
 

Midt i Bedsted by på Lundbyesvej 30 ligger Birger Jessen Hansens trelængede gård, der i nyere 
tid har fået navnet "Kastanjegård", efter det store træ, der pryder gårdspladsen. 

Gårdens besiddere kan følges tilbage til begyndelsen af 1700-tal-let, men gården er dog langt 
ældre. I 1754 havde Bedsted i alt 13 gårde. Af disse var de 10 hertugelige og de 3 øvrige kongelige. 
At en gård var kongelig betød at den var skattepligtig til kongen, via amtsforvalteren i Løgumkloster. 
De hertugelige gårde, derimod, betalte til hertugen i Gottorp via amtsforvalteren i Aabenraa. Alle 
byens gårde var dog tingpligtige til Sdr. Rangstrup Herredsting. 

 
Kastanjegård var en af disse tre kgl. gårde i Bedsted, og man skal helt tilbage til 1500-tallet for at 

få overdragelsestidspunktet for gårdene til klostret i Løgum. Arndrup Mølle blev dog allerede 
overdraget i 1266. I 1345 overgav Tyge Esbernsen sit skøde på en gård i Bedsted, mens den tredje 
gård blev overdraget af selveste hertugen i 1517. (Se også om disse overdragelser side 39). 

Hvilken af de to sidstnævnte gårde, der er Kastanjegård vides ikke, da man ikke formår at føre de 
enkelte gårdes ejerrække så langt tilbage. I 1607 kender vi dog de tre kgl. gårdbesiddere: Hans 
Jessen, Hans Boysen og Hans Schumaker, men hvem af disse, der havde Kastanjegård vides ikke. 
Næste gang vi får de tre gårdbesidderes navne er i 1722. 
 

 
Birger Jessen Hansens gård, Lundbyesvej 30, som den så ud kort efter at statsbanetoget for sidste 
gang var kørt forbi gårdens nordende. I forgrunden ses først vejen, så indhegningen og det tidligere 
banelegeme, der på billedet nu er fjernet og tilplantet. Da statsbanen i 1927 blev anlagt fik 
Johannes Hansen ellers ordre til at udskifte det gamle stråtag med zinktag for netop at undgå 
faren for brand. Billedet er lånt af borgmester Hans Jessen Hansen, Bedsted. 

 
 
 

Arndrup Mølle ejes da af Ludolph Johansen, mens de to andre hedder Peter Hansen og Casper Caspersen. 
Den først kendte ejer af Kastanjegård er derfor Casper Caspersen, idet den næste besidder er svigersønnen Hans 
Kæstensen. Fra Casper Caspersen er der således en ubrudt ejerrække med familiemæssige relationer frem til 
den nuværende ejer, Birger Jessen Hansen. 

Hans Kæstensen var gift 3 gange. Han kom fra Hellevad med sin første hustru, men da hun døde 
giftede han sig 2. gang med Anne Caspersdatter (1707-) og overtog da samtidig svigerforældrenes 
gård, der i samme forbindelse nævnes at være 1 ½ otting. Af deres 3 børn døde 1 som lille. Datteren 
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Karen blev gift med urmager Chr. Wollesen i Mårbæk, mens sønnen Kæsten overtog gården i 
1770. 
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Luftfoto af Birger Jessen Hansens gård som den så ud i 1950-erne. Gården er 3-længet 
med beboelsen i den vestre halvdel af den sydlige længe. 

Da Johannes Hansen i 1921 kom hjem for at overtage gården, stod der i kontrakten, at 
gårdspladsen og bygningerne udgjorde 2108 m2 og haven 1325 m2. Inde midt i 
gårdspladsen skimtes kastanjetræet, der har givet gården navn. I baggrunden ses 
Lundbyesvej og ved denne ses øverst i venstre hjørne Peter Petersens købmandsbutik 
og til højre herfor Martensens hvidkalkede hus med de fire vinduer mod syd. Midt i 
billedet til højre skimtes Tjørnevej 4. Billedet er taget af fotograf Sylvest Jensen, og lånt af 
borgmester Hans Jessen Hansen, Birkevej 45, Bedsted. 

 
Kæsten eller Carsten blev i 1774 gift med Esther Marie (1747-1804), en datter af gårdmand 

Peder Jespersen i Mårbæk. Af deres 11 børn var de 5 dødfødte. Af de øvrige efterfulgte Peder 
Caspersen forældrene på gården i 1807. Forinden nævntes han at være hestehandler og bosiddende i 
Brunsvig. I 1812 giftede han sig med Anna Nielsen fra Husby i Jylland. De fik ingen børn, og da 
Peder Caspersen døde i 1829 giftede enken sig 2. gang i 1830 med Andreas Petersen, en 
gårdmandssøn fra Nolde. Da de heller ikke fik børn, overtog hans søn fra første ægteskab og nu 
skibskaptajn Peter Petersen gården i en kort årrække før en slægtning, en gårdmandssøn fra 
Bredevad, Christian Petersen kom til Bedsted for at føre gården videre. 

 
Christian Petersen overtog gården ifølge en købe- og overladelseskontrakt af 11. apr. 1857. 

Samme år blev han gift med Marie Kjestine (1826-1902) en enke efter Hans Friedrich Mathiesen i 
Bødewadt samt datter af gårdmand i Vennemose i Abild sogn, Jens Mikkelsen og Anne Kjestine.   
Af deres 5 børn blev tvillingdatteren Anne Margrethe (1858-) i 1879 gift med indremissionær i 
København Chr. B. Kjær. Den yngste datter Hanne Kjestine (1861-1932) blev i 1883 gift med Hans 
Jessen Hansen, en søn af gårdmand i Terp Johannes Hansen og Cathrine Marie Petersen. 

 
Hans Jessen Hansen overtog svigerforældrenes gård ifølge en kontrakt fra 1883. Af denne 

fremgår det, at prisen for gården er 15.000 mark. Desuden forpligtigede han sig til at lade et 
aftægtshus opføre til sine svigerforældre. Hans Jessen Hansen og Hanne Kjestine (se billedet af dem 
side 5 7 5 )  fik i deres ægteskab 8 børn. Den ældste datter, Cathrine Marie (1884-1971) blev i 1906 
gift med Georg Knudsen. Marie Kjestine (1886-1960) blev i 1908 gift med gårdmand i Gravlund 
August Lorentzen. Julie Johanne (1888-1945) blev gift i 1909 med den tyske præst og politiker 
Johannes Tiedje (Om Johs. Tiedje, se side 589-91). Julie Valborg (1892-1970) blev i 1919 gift 
med gårdmand på Bedsted Mark Mathias Knudsen. Hansine (1892-1976) blev i 1923 gift med Nis 
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Rosenberg Otzen (1885-1961). Den yngste og eneste søn, Johannes blev i 1921 gift med Adelheid 
Hinrichsen. 

Det var også mens Hans Jessen Hansen og Hanne Kjestine havde gården, at den indremissionske 
vækkelse kom til sognet, og det var netop her på deres gård, at den først fik fodfæste. Om så æren 
herfor skyldtes dem eller deres tjenestekarl gennem mange år, Kresten Larsen eller hendes svoger 
Chr. B. Kjær skal ikke afgøres her, men rigtigt er det, at vækkelsen her i Bedsted sogn blev særlig 
kraftig. 

 

 
Kortskitse over Bedsted ejerlav med en skravering over de arealer, der tilhører 
gårdmand Christian Petersens kongelige gård i 1876. Gårdens samlede 
jordtilliggende var da 55,9082 ha. Det største samlede areal lå, ligesom i dag, syd for 
gården rundt omkring den tidligere Dybmose. Derudover er der tre jordstykker nord 
for byen, et mod vest og to stykker syd for byen ned mod Arnåen. Desuden havde 
Chr. Petersen ligesom alle de øvrige bønder i byen et lille smalt skifte i Dybmosen til 
tørvegravning samt et på Bedsted Bjerg, hvor der blev gravet efter mergel. 
Skraveringen er indtegnet på et kort fra 1946. 

 
 

 
Heldigvis blev starten til disse så begivenhedsrige år dog nedskrevet. I tillægget side 71-86 skrev 

Hans A. Hansen, Nr. Løgum sin udlægning, i et gudeligt skrift, der udkom i 1945. Nogle år 
forinden, i 1932 fortalte Hanne Kjestine på sine gamle dage sin version til præsten Hans Chr. 
Larsen i Hellevad, om hvordan hun på allernærmeste hold oplevede vækkelsen. Om hendes 
beretninger kan der læses side 572-80. 

En anden ting, der også lige skal nævnes er, at det var her på gården, at tanken om udgivelsen af 
et kristeligt dagblad blev opkastet. Om Kristeligt Dagblad kan der læses side 249-50. 

I begyndelsen af 1890-erne var kredsen af missionske i sognet så stor, at tanken om at opføre et 
missionshus kom på tale. Primus Motor i sagen var Hans J. Hansen, og i 1896 var man klar til at 
bygge. Det kom amtsforstanderen for øre og Hans J. Hansen kom i forhør. Her blev det ham straks 
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pålagt at stoppe byggeriet, men svarede, at, det kunne han ikke. Få dage senere modtog han derfor 
en udvisningsordre fra landråd Uslar i Aabenraa. Under medvirken af pastor Hans Tonnesen i 
Hoptrup formåede man dog landråden til at trække udvisningen tilbage. 
 
 

 
Gårdmand i Bedsted fra 1921-48, Johannes Hansen og hustruen Adelheid. Johannes 
Hansen blev født 16. aug. 1894, søn af gårdmand i Bedsted, Hans Jessen Hansen (1854-
1918) og Hanne Kjestine Petersen (1861 -1932). Den 7. apr. 1921 blev han gift med 
Adelheid Hinrichsen, født 11. dec. 1895, datter af gårdmand i Hjolderup, Christian Hansen 
Hinrichsen og Adelheid Kirstine Knudsen. 

Adelheid Hansen døde 18. apr. 1949, og efter nogle års forløb giftede Johannes Hansen 
sig 2. gang 18. maj 1951 med Dorothea Bøttner, født 23. marts 1887, død 20. juli 1965, 
datter af snedker i Bedsted August Bøttner (1854-1914) og Anne Birgitte Petersen (1851-
1940) samt enke efter gårdmand i Bedsted Peter Chr. Høeck (1867-1948). Selv døde 
Johannes Hansen knap 67 år gammel 27. juli 1961. Billedet er fra ca. 1921 og er lånt af 
sønnen, borgmester Hans Jessen Hansen. 

 
 

Den 25. nov. 1896 kunne missionshuset indvies. Det var opført på en grund som Hanne Kjestine 
og Hans J. Hansen ejede, og som de kvit og frit skænkede til Indre Missions Samfund i Bedsted. 
Det drejede sig om 1010 m2 af gårdtoftens nordlige ende ved Sivkrovej. På dette lå med al 
sandsynlighed også gården i tidligere tid inden den blev udflyttet til sit nuværende s ted .  
Udflytningen skete muligvis i årene omkring år 1800. Resten af toften solgtes i 1902 til benyttelse 
af en sportsplads i forbindelse med den daværende skoles opførelse. I dag er Toftevængets 
boligbebyggelse placeret på dette sted. 

 
I 1918 døde Hans Jessen Hansen, og da sønnen på dette tidspunkt var indkaldt og med i krigen 

blev det svigersønnen Georg Knudsen, der i starten drev gården videre. Da Johannes Hansen efter 
krigen igen vendte hjem købte han gården for 34.000 kr. med overtagelse 1. juli 1921. Gårdens areal 
var godt 51 ha. I stedet overtog Cathrine og Georg Knudsen kroen. Samtidig blev Georg Knudsen 
valgt til sognets første sognerådsformand, og i kroen indrettede han et permanent lokale til 
afholdelse af sognerådsmøderne. 

Johannes Hansen havde gården til 1948. Ved overtagelsen af gården i 1921 blev han gift med 
Adelheid Hinrichsen, en gårdmandsdatter fra Hjolderup. De fik tre børn. Hanne Kjestine blev gift 
Schlüter og bosatte sig i Aabenraa. Hans Jessen overtog gården mens Christian blev landinspektør i 
Tønder. 

I 1948 overtog Hans Jessen Hansen gården. Samme år blev han gift med Henny (1926-), datter 
af husmand Jens Jensen og Clara Nielsen, Thorlund ved Ejstrupholm. Som gårdmand var Hans 
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Jessen Hansen meget fremsynet og gik i de efterfølgende år i gang med en større modernisering og 
mekanisering. Fx var han den første i sognet, der investerede i et markvandingsanlæg. I 1968 indgik 
han i et samarbejde med 4 andre gårdmænd i byen om en andels sostald, der til formål havde at 
forsyne parthaverne med smågrise til opdræt. 

 
Tidligt gik Hans Jessen Hansen også ind i kommunalpolitik. I 1958 blev han indvalgt i Bedsted 

Lø sogneråd. I 1970 sluttede han sig til partiet venstre og fortsatte således i Løgumkloster byråd, 
hvor han i 1978 valgtes til borgmester. (Se også om dette, side 335). Henny Jessen Hansen er også 
aktiv, idet hun er næstformand i menighedsrådet. 

I ægteskabet fødtes 6 børn: Leif, Adelheid, Lisbeth, Birger, Linda og Regnar. Af disse blev det 
Birger Jessen Hansen der fra 1981 drev slægtsgården videre. Han blev samme år gift med Elisabeth 
Schmidt, en datter af gårdmand i Hoptrup, Viggo Smidt og Inger-Meta Bay. 

I dag driver Elisabeth og Birger Jessen Hansen et jordtilliggende på 54,1 ha og yderligere 25 ha 
lejet jord. Besætningen består af 60 malkekøer plus opdræt. 45 ha dyrkes med salgsafgrøder. 

Til gården hører der også en medhjælperbolig, Lundbyesvej 28. Den blev opført i midten af 
1960-erne. Efter at den ikke længere blev benyttet til formålet blev den for nogle år siden udlejet til 
Bedsted KFUM- og K, der driver den som et "værested" for sognets unge under navnet "KIK IND". 
 
Kilde: 
• Løgumkloster Retsarkiv: Bedsted Grundakter. Heri Jessen Hansens gård, bd. 1, bl. 9. 
• Retsbetjentarkivet: Skyld- og panteprotokol for Rise og Sdr. Rangstrup herred, for den del af Bedsted sogn, som hører 

under Løgumkloster amt. 1739-1882. Landsarkivet nr. 983. Heri Jessen Hansens gård, Litra A, fol. 308. 
• Birger Jessen Hansen og borgmester Hans Jessen Hansen, Bedsted: Oplysninger om gården og slægten samt lån af 

billeder. 
 
 
 

Om vækkelsens start i Bedsted (2) 
 
 

I tillægget side 71-86 blev der bragt en artikel om vækkelsens start i Bed sted sogn i 1880-erne, skrevet af Hans 
A. Hansen, Nørre Løgum. Siden da er jeg af tidligere gårdmand i Bedsted, Hans Knudsen blevet gjort bekendt 
med endnu en version af de begivenheder, som fandt sted for over 100 år siden. 

Nedenstående artikel er skrevet i 1932 af præsten i Hellevad, Hans Christian Larsen, efter optegnelser af og 
samtaler med Kjestine Hansen (1861-1932), der var gårdmandskone og gift med Hans Jessen Hansen i 
Bedsted. 

Umiddelbart synes de to versioner at være vidt forskellige, men grundlæggende er de dog meget ens. Jeg vil 
sige det på den måde, at de supplerer hinanden. Hans A. Hansen skrev sin beretning, set udefra i 1945, og sådan 
som han oplevede vækkelsen i Bedsted. Kjestine Hansen, derimod, skrev sine erindringer ud fra den 
kendsgerning, at hun selv var en af deltagerne. 

Kjestine Hansens version gengives her i sin helhed, som den blev trykt første gang i 1933, i det kristelige 
søndagsblad "Kom og Se", under titlen "Morgengry i Bedsted": 
 

Det var i 1876, at Gud ved sin ånd vakte alvorlig uro i mit hjerte, der var ingen præst eller 
missionær, som „overtalede" mig, det var Guds gerning alene. Helt fra min første ungdom 
af var jeg urolig. Når jeg kom til at tænke på døden, vidste jeg klart, at jeg ikke blev 
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frelst. Men trods dette levede jeg som de fleste og nød ungdomslivet. Siden blev jeg gift, 
men først i vinteren 1884 blev uroen stærkere. Min mand var helt enig med mig, når vi, 
hvad vi ofte gjorde, talte om døden, men så urolig som jeg, var han ikke. Han mente, at vi 
vel, skønt vi jo levede et pænt liv, nok skulle forbedre os, men det var ikke tilstrækkeligt 
for mig. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle få klarhed i denne vigtige sag.  
En Bibel havde vi ikke, ved konfirmationsforberedelsen brugte vi kun det Ny Testamente; 
det var Tider, som Guds ord kalder vankundighedens tider. Jeg brugte Salmebogen. 
Som helt ung havde jeg fået en traktat af en kolportør, som min fader og jeg rejste 
sammen med. Denne traktat havde jeg gemt. Nu kom den mig igen i hænde. Den spurgte: 
„Vil du vorde salig?" og det vilde jeg da. Min mand og jeg sad og læste den, og vi græd 
meget. Pludselig gik døren op og pigen sagde, at min mands broder og hans hustru kom. 
Nej, hvad skulle vi dog sige? Vi havde læst denne traktat, og vi havde grædt, det kunde 
de jo se på os - det var dog en skam. - Ja, jeg husker ikke, hvordan vi kom om ved det. 
Men man tænker sig, at det var en skam, at græde over sine synder og at læse om at blive 
frelst! 
En Dag sagde jeg til min mand: „O, om der dog ville komme én med billeder med Jesus 
på!" „Ja, køb så da et," sagde han. Dagen efter kom der ganske rigtig én med sådanne 
billeder, og jeg købte et. Men den døde Jesus på billedet kunde ikke give mig Fred. 
 

 
"Kom og Se" var titlen på det kristelige søndagsblad som præsten i Hellevad, Hans Chr. Larsen, 
stod som redaktør af. Bladet udkom første gang i 1911. Det var heri Kjestine Hansens beretning 
om vækkelsen i 1880-erne kunne læses over to søndage, 5. og 12. marts 1933 under overskriften 
"Morgengry i Bedsted". 

 
 

Så gik den vinter, og foråret 1885 kom. I maj blev vi indbudt til bryllup hos min mands 
søster.  Det var i Bredevad i Bylderup sogn, hvor pastor Bahnsen dengang var præst. Det 
var et verdsligt, men stille Bryllup, thi Brudgommen var vakt og vidste, at det grove 
verdensliv var forkert. Der skulle altså ikke danses, og de havde sat en troende mand til at 
være skaffer; han stod så hele tiden ved døren som et skræmmebillede. Der var en præst, 
brudgommens broder, med ved brylluppet, og vi sagde så til ham, at han dog skulle tale 
med manden (skafferen) om sine vildfarelser, thi han var også ved at vildlede en onkel, 
som boede i samme by, og det var nu dog for meget og kunne jo blive sektereri. Men 
præsten svarede: „Ja, sektvæsen er da bedre end vantro". „Nej, sikken præst!" mente vi. 
Det var skik og brug, at vi efter brylluppet skulle med til kirke. Vi blev der så om natten. 
Vi var trætte og talte om, at vi vel nok ville sove ind under gudstjenesten; men det kan 
nok være, vi sov ikke. Det var pastor Bahnsen, der prædikede, og da vi kom ud af kirken, 
sagde jeg til min mand: „Hvad han prædiker, det er netop, hvad jeg mangler at høre." 
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Siden kørte vi tit til Bredevad, og vor svoger kørte så videre til Bylderup. På samme tid 
begyndte en svoger fra København at skrive til os, at han var bleven omvendt, og det 
skulle vi også, når vi ville til Himlen. Vi hørte det gerne, da vi manglede vejledning, og 
fra nu af vekslede vi stadig breve. Vi fortalte ham om den gode præst, vi rejste hen at 
høre, men så skrev han engang: „I skal ikke blot rejse hen at høre ham prædike, men tal 
personlig med ham; er han en præst, som I beskriver ham, så vil han være glad for at tale 
med eder."  Men „nej", svarede vi, „gå ind og tale med en præst! - hvad tænker du dog 
på? Og: „drag tit derover," skriver du; ja, så tit kan vi nu ikke, det er ikke så kort fra 
Bedsted til Bylderup." Derpå svarede han: „Husk, det er længere fra Helvede til Himlen 
end fra Bedsted til Bylderup; benyt tiden, medens Herren kalder!" 
Vi kørte da også engang imellem derover, men personlig lærte vi præsten først at kende i 
julen. Da kom min søster og svoger hjem på besøg. Vi kørte så til Bylderup og blev 
derefter i Bredevad. Om eftermiddagen var flere venner samlet og pastor Bahnsen og frue 
med. Det var rige, velsignede timer, vi delte sammen. Om aftenen sagde pastor Bahnsen: 
„Ja, Hans Petersen, når De gør sådanne julegilder, må De altid byde os med". Vor svoger 
stod dengang således, at han mente ikke at kunne komme videre, fuld forvisning troede 
han ikke der gaves for ham. Men ved at høre pastor Bahnsen fortælle om sin egen 
omvendelse og mere, kom han til at kæmpe videre og sagde til Gud: „Er der en sådan 
vished at få, som de taler om, da må du også skænke mig den," og da skete det store først 
i det nye år 1886. Han kom til fuld klarhed, og jeg fik det også godt omtrent ved samme 
tid. Det var Guds ånd, der virkede forvisningen i vore hjerter. 
 
 
 

 
Hans Jessen Hansen kom efter at byggearbejdet på missionshuset var begyndt i forhør 
hos amtsforstanderen. Her blev det ham pålagt, at standse arbejdet straks, men Hans 
Jessen Hansen svarede, at, det kunne han ikke. Nogle dage senere kom amtsfor-
standeren med en udvisningsordre fra landråden i Aabenraa. Heri stod, at Hans Jessen 
Hansen inden 3 måneder skulle være ude af landet. Dette meddelte han til pastor Hans 
Tonnesen i Hoptrup, der efter forhandling med landråden formåede denne til at 
tilbagetrække udvisningsordren. Se også samme billede med tilhørende tekst side 309. 
 

 
Det varede kun kort tid, så fik vi ved Guds nåde lov til at følges ad - mand og hustru - på 
himmelvejen. Nu blev der røre. Straks begyndte vi at samle de få Guds børn, vi havde 
hørt om: fra Kloster et par, fra Ellum, fra Nymølle (Bylderup sogn), et par familier fra 
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Bredevad. Men begyndelsen var især svær hjemme. Hvorledes skulle vi blot få begyndt 
med bordbøn? Hvad ville vore folk sige? Og så vor familie? To søskende var gift i 
nærheden. Men vi troede alligevel: Når vi kun får dem det rigtig sagt, hvad der står i 
Guds ord - for det havde vi jo ikke vidst, og det gjorde de heller ikke - så ville de nok 
forstå, at vi havde fået det bedre. Men nej, så let gik det nu ikke. Vor præst sagde: „Bare 
det endda ikke griber om sig, så går det nok, men det er der fare for." 
En slægtning, som vi var kommet meget sammen med, sagde: „Hvad går der dog af dem, 
er de bleven Herrnhutere? 
 
Vi ville nu begynde med at have møder. En missionær fra Christiansfeld kom engang om 
året, og kommuneforstanderen skulle som øvrighedsperson overvære mødet. 
Så kom Peter Iver Petersen som kolportør, og et par år senere kom den unge missionær 
Jørgen Friis og gamle Lars Birk. Da var der allerede kommen et par med her, min mands 
broder og hustru fra Terp også. 
De to brødre havde før delt alt sammen, men så kom skellet ind imellem os, og det blev 
svært på begge sider. Der stod mange kampe, men engang kom min svigerinde, der ellers 
var den hårdeste modstander, dog til at love os, at de en dag ville køre med til Bylderup 
for at høre den kære pastor Bahnsen. For at føje dem, kørte vi så langfredag 1886 først 
med dem til Hjordkær, hvor de havde fået en ny præst, dr. J. H. Høeck. som vor 
svigerinde holdt meget af, og 2. påskedag kørte de med os til Bylderup. Vi var glade, da 
vi kunne mærke, at Guds ord gjorde sin virkning på de kære mennesker. Men så gjorde 
Satan igen et rigtigt udfald. Vor svigerinde var blevet opmærksom på, at Guds folk 
kaldtes „de hellige" og også kaldte sig selv indbyrdes således. Men nu mente hun 
rigtignok, det gik for vidt: hvem kunne dog kalde sig selv hellig, nej, nu ville hun ikke 
have mere med det hele at gøre. 
Hvor vi dog bad for disse to kære mennesker, som stod vort hjerte så nær, og hvor 
erfarede vi også Herrens godhed imod os mange gange i denne trange tid. Min svoger var 
mere medgørlig og ville gerne følges med os. Han nåede endelig så vidt, at hans kone en 
dag sagde til ham: „Ja, hvis du på søndag vil køre til pastor Høeck i Hjordkær, og han så 
siger, at vi skal være hellige, så vil jeg tro det." 
Søndagen kom, men så blev den ene hest syg, og de måtte vente til søndagen efter. Og da 
skete det forunderlige: straks de kom ind i kirken, begyndtes der med en salme om 
Hellighed, og hele prædikenen drejede sig derom. Fra den dag af var isen brudt. 

 
Der var imidlertid også kommen en snedker med, Peter Damm. Da det før omtalte møde 
med Friis og Lars Birk som talere skulle holdes, skrev missionærerne indbydelsen på en 
seddel, og snedkeren gik så dermed fra hus til hus - han var et trofast vidne -. Der kom 
nogle fra hvert hjem den aften. Aftenen efter talte de i Øster Terp hos min mands broder, 
hvor der også var mange folk. 
Men så kom der mange vanskeligheder for os. Enhver lejlighed, som kunne findes, blev 
benyttet, og præsten gjorde sit for at arbejde imod os. Hvert møde skulle meldes til amts-
forstanderen. Engang fik missionær Friis lov hos præsten til at holde et møde i skolen. 
Han skrev så til præsten og bad ham om at bekendtgøre det fra prædikestolen, hvad han 
da også gjorde. Mødet var om eftermiddagen og der kom mange folk, men taleren blev 
borte. Det kan nok være, der blev røre, og præsten gik strålende glad på skolepladsen og 
gjorde sit til, at folk kunne forstå, at det hele var svindel. Ja, vi få Guds børn var rigtignok 
forsagte. Vennerne, som var kommen, bad vi om at komme til vort hjem. 
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En troende sypige (Løbner) fik sin søster med; det stod hårdt, hun sagde til søsteren: 
„Mine ben ryster under mig”! - Vi samlede os i bøn for det, der var sket og drøftede Guds 
ord med hverandre. Ved sangen ville den vantro søster ikke være med; hun ville ikke hen 
til bordet, nej, hun kunde ikke synge. Underligt nok - ja, Herren er ikke afhængig af 
mennesker; denne aften blev Marie grundig vakt, og siden kunne hun være vor forsanger. 
Men hvor var missionær Friis blevet af? - Han skulle aftenen før holde et møde i 
Fogderup. Vi var urolige ved det hele, og min mand kørte næste morgen derover for at se, 
hvorledes det forholdt sig. Der sad missionær Friis, og mødet hos os havde han anmeldt 
til otte dage senere. Da min mand kom hjem, gik han straks over til præsten, men der var 
ikke tale om, at han kunne have forset sig. Og dog - da postkortet kom frem, passede det 
godt nok, og næste søndag måtte præsten tilstå, at han havde taget fejl. 
 
 

 
Kortskitse over en del af Bedsted by ved Sivkrovej og Kirkegade. Det 
skraverede område udgør 1010 m², og var det areal, som gårdmand Hans 
Jessen Hansen lod frastykke sin toft for at forære det til Indre Missions 
Samfund. I forvejen var der her i toftens nordlige ende blevet frastykket et 
areal til et parcelhus. Heri boede i 1896 Hans Clemmensen. Skitsen er 
hentet fra Bedsted Grundakter, Bd. 2, bl. 4. Landsarkivet i Aabenraa. 

 
 

Vi var til spot og foragt i den første tid. Det kunde ske, når vi kørte gennem byen, at de 
tog hatten af for os. Engang om vinteren skulle min mand og hans broder til Lø-
gumkloster. Da der lå megen sne, mente vi ikke, det kunne lade sig gøre. Det var blevet 
bestemt, at jeg skulle komme med til Terp. Men om middagen, sagde min mand: „Jeg 
tror, vi kan køre, nu kom mælkevognen fra Terp". Vi ville helst med hverandre og kørte 
så af sted. Et stykke vest for Terp var en hel flok mænd ved at kaste sne. Men min mand 
ville nu være vis på sin sag og gik derfor hen til snekongen, Fr. H., og spurgte, om vi 
kunne komme igennem, da han ellers ville lade befordringen stå i kroen og gå. Men der 
blev sagt, at vi nok kunne komme frem. Da vi imidlertid kom lidt længere ned, opdagede 
vi, at de havde sat sneen op foran os. Vi måtte holde, kunne ikke komme fremad og heller 
ikke vende om. Og så begyndte det: „Hør, hvor de beder!" Ja, det gjorde vi også i det 
stille, thi vi sad fast, og min mand skulle til Kloster. En anden sagde: „Du må ikke 
bande!". En tredje: Det er godt I har så god en lære, det har jeg ikke." - Jeg véd ikke, hvor 
længe vi holdt, det forekom mig længe, og vi var i nød; men på én gang sagde min mand: 
„Nu skal I have tak, nu kan jeg køre det igennem!" Foran os lå der en drive, og i stedet for 
at gøre vejen fri, havde de endnu hobet en del sne oven på, men min mand havde det 
sådant, at han følte, han skulle køre, så slog han til hestene, og vi kom godt igennem. Det 
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var et Guds under, at vognen ikke væltede. Mændene, der til dels var min mands 
ungdoms- og legekammerater, stod som forstenede og støttede sig til deres skovle. 
Snekongen var helt hvid i ansigtet. 
Ja, det var jo som Guds ord siger, „enhver, som vil leve gudeligen i Jesus Kristus, skal 
lide forfølgelse." Men hvor var vi dog velsignede folk, der havde en Gud og Fader, som 
således kunne komme os til hjælp. Det var en bestyrkelse i troen. Da vi kom ned til vor 
familie, bøjede vi knæ og takkede Herren. 
Det var en velsignet tid. Og hvilken glæde var det så at se en synder segne ved korsets fod 
og så blive oprejst ved blodets kraft! Hvor stort var det, når en synder omvendte sig og 
kom til hvile i, hvad der er erhvervet for os på korset og skænket os i dåben. 
 
Vor nærmeste nabo havde barnedåb. De havde nu talt om, hvordan de skulle bære sig ad 
med os. De kunne jo, trods det underlige, der var sket med os, alligevel ikke sige noget 
ondt om os. Resultatet blev så, at vi blev med indbudt. Men vi, hvad skulle vi nu gøre? 
Guds ord var vi ikke ret meget kendt med endnu, men vi bad meget, at Gud dog ville vise 
os, om vi skulle gå. Vi kom med; og trods dette, at vi intet sagde, men kun var stille 
vidner, forstyrredes dog hele gildet. De havde altid drukket tæt og danset. Men da min 
mand sagde: „Nej tak, jeg drikker ingen punch", så sagde de alle nej. Hen på aftenen 
sagde en kone: „Det er dog et underligt barsel du holder, Iver, ikke engang barnets skål er 
bleven drukket." Nej, den blev ikke drukket. Bagefter sagde manden og konen til 
hinanden, at sådan barnedåb skulle de ikke fejre mere. Det gjorde de da heller ikke, for 
næste gang var de bleven omvendt, og jeg tror nok min mand stod fadder. 
Ja, Gud ske lov, det gik fremad med Guds rige. Et par vintre kom der en hel flok, og vi 
begyndte med at holde samtalemøder, symøder og pigemøder rundt omkring i hjemmene. 
 
Hvor var denne første tid dog en skøn tid! Hvor var vi nidkære for sjæles frelse! Hvor 
tiggede vi Herren, når der var møde, at sende nogle hen, og vi sagde det, til hvem vi traf. 
De trængte jo alle til omvendelse og syndernes forladelse. 
 
En aften, da vi havde møde, var vor skrædder også kommet hen. Hans kone og moder 
vilde gerne engang med, og han var da kommet til at love sin hustru, at han ville gå med 
denne aften. Ved denne lejlighed fortalte missionæren et meget alvorligt træk om en mand, 
som kaldtes „stærke Jakob", hvem Herren var bleven for stærk. Vi havde været så glade 
for, at de kære folk var kommet til mødet, men nu sad vi og var bekymrede og så bange 
for at manden, som også hed Jakob, skulle blive vred; thi det var nøjagtig hans liv, der 
blev skildret, og vi havde dog aldrig talt et ord om ham til missionæren. Men Herren fik 
det vendt til det gode og blev også denne Jakob for stærk. Det var vor kære, velsignede 
missionær, J a k o b  B r i n k ,  som dengang kom med. 
 
Til sidst blev vort hjem for lille til de offentlige møder. Det blev derfor besluttet, at der 
skulle bygges et missionshus. For os havde dette først den følge, at vi blev udvist. 
Min mand var dansk undersåt. Da huset nu skulle bygges, var han hos amtsforstanderen 
for at melde det til ham. Han sagde derved, at han gav byggegrunden til huset. Da blev 
amtsforstanderen ærgerlig og sagde: „Du husker vel nok, at vi nemt kan puste dig væk?" 
„Ja," svarede min mand, „dersom Gud tillader det!" „Gud!" gentog han, „det har Gud 
ikke noget med at gøre." Få dage efter havde vi så udvisningsordren. 
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Det var en svær tid. Vi stod med 7 børn og skulle om kort tid rejse fra gården. Men hvor 
så vi dengang Guds kærlighed imod os også igennem hans børn. En dag, da vi bagte, talte 
vi med hverandre om, at det vel var sidste gang i dette vort hjem. Da kom posten med et 
brev fra broder Abkjær i Bolderslev. Han skrev: „Bereder Eder kun med alt, at I kan rejse, 
men jeg vil dog meddele Eder, at missionsbestyrelsen er i gang angående Eders 
udvisning." Enden blev da også, at de måtte tage udvisningsordren tilbage. 
 
En Mand i Korup, som også glædede sig til vor udvisning, sagde: „Nu skal vi se, om far 
kan hjælpe „Præsten" i Bedsted, som han altid beråber sig på." Deres pige, som havde 
troende forældre, hørte det, og da udvisningen var tilbagekaldt, sagde hun til sin husbond: 
„Så hjalp far ham dog!", hvorpå hun fik et bittert svar. 
Ja, vor Jesus drager frem sejrende og til sejr, det kan ingen menneskelig magt forhindre. 
Nu er der i vor by et stort samfund og andre vanskeligheder at kæmpe med som i den 
første tid. Det er godt, at Jesus endnu er med i skibet og viser sig stærk i at hjælpe dem, 
hvis hjerte er helt med ham. 
Min mand er nu hjemme hos Jesus og snart, håber jeg, må vi samles for i al evighed med 
hverandre at lovprise ham, der som på ørnevinger bar os gennem alle fortidens dage. 
Vore børn har som Guds børn deres hjem blandt Guds folk. Hvilken nåde, tænker jeg tit, 
når vi sidder samlet i familiekreds: alle børn og svigerbørn ét i Herren. 
Gud være lovet! 

 
Kilde: 
• "Kom og Se", Kristeligt Søndagsblad nr. 10, søndag d. 5. marts 1933 og nr. 11, søndag d. 12. marts 

1933. Bladets redaktør var pastor Hans Chr. Larsen, Hellevad. Heri artiklen: "Morgengry i Bedsted", 
side 145-48 og 160-65. De to nævnte søndagsblade er lånt af gårdmand i Bedsted Hans Knudsen.  

Oplysning:  
• Redaktøren af det kristelige søndagsblad, Hans Chr. Larsen blev født i Østerby ved Medelby 3. sept. 

1874, søn af snedker Mogens Larsen og Maria Hansen. Gift 15. sept. 1902 med Margaretha Grau, født 
i Kina 1. dec. 1874, datter af skibskaptajn Hans Grau og Ellen Wollesen. Hans Chr. Larsen blev 
uddannet til missionær i Breklum. Derefter præst i Kliplev, og fra 1921-37 præst i Hellevad. I 1937 
emigrerede han til Australien, hvor en søn var missionær. Her i Queensland døde Hans Chr. Larsen 3. 
maj 1966. (Dansk Præste- og Sognehistorie, Haderslev stift, side 443. 1980.) 

 
Noter til artiklen: 
1. Hanne Kjestine Hansen, født 25. maj 1861 som datter af gårdmand i Bedsted Christian Petersen og 
Marie Kjestine Riggelsen. I 1883 blev hun gift med Hans Jessen Hansen, født 12. sept. 1854, søn af 
gårdmand i Terp, Johannes Jessen Hansen og Cathrine Marie Petersen. Hans Jessen Hansen døde 26. jan. 
1918 og Hanne Kjestine døde 12. jan. 1932. 
2. Kolportør. Person, der udbreder skriftligt materiale eller sælger bøger ved personlig henvendelse til 
kunden. 
3. Min mands bror og hustru. Gårdmand i Terp, Jes Peter Hansen (1853-). Gift i 1884 med Anne Bothilde 
Petersen (1862-), datter af gårdmand i Kassø, Hjordkær sogn, Peter Petersen og Cathrine Petersen. 
4. Min mands søster, Cathrine Hansen. Født i Terp 28. feb. 1859, død 8. maj 1894. Gift 1885 i Bylderup 
kirke med gårdmand i Bredevad, Hans Peter Petersen, født 29. juni 1857, død 31. dec. 1937. 
5. Pastor Bahnsen = Rudolph Bernhard Bahnsen, født 4. aug. 1854, søn af snedker Lorenz Bahnsen og 
Mette Barsøe. Gift 9. maj 1885 med Ane Margrethe Mamsen, født 23. feb. 1858, datter af gårdmand 
Christian Thomsen Mamsen og Petrine Petersen. 
Bahnsen var præst i Bylderup 1882-94. Her satte han sig dybe spor. Han var en fremragende 
vækkelsesprædikant, og havde stor kirkegang, der skyldtes hans forkyndelse. (Dansk Præste- og 
Sognehistorie, Ribe stift, side 1253. 1972.) 
6. Brudgommens bror. Han var præst og bror til gårdmand i Bredevad, Hans Peter Petersen. 
7. Svoger fra København = Christian Bendixen Kjær (1856-), søn af gårdmand i Svejlund, Jens Esbensen 
Kjær og Christine Benedicte Møller. I 1879 blev han gift med en søster til Hanne Kjestine Hansen, Anne 
Margrethe Petersen (1858-). Missionær i København og startede udgivelsen af Kristeligt Dagblad. 
8. Herrnhuterne. Evangelisk-Kristeligt Samfund, der udgik fra de "Bøhmiske Brødre". I 1722 fik en lille 
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flok af grev Zinzendorf tilladelse til på hans gods i Sachsen, at opføre byen Herrnhut, hvor de dannede en 
brødremenighed, hvis eneste rettesnor skulle være bibelen. Efter 1760 blev Brødremenigheden et 
selvstændigt kirkesamfund, der efterhånden spredtes over flere verdensdele. Herrnhuterne var bl.a. 
kendetegnet ved en stærk følelsesmæssig betonet forkyndelse med pietistisk islæt, og som 
vækkelsesbevægelse bredte den sig til de fleste evangeliske lande. I 1772 oprettedes Brødremenigheden i 
Christiansfeld. 
9. Peter Iver Petersen. (1861-1930). Murer og snedker i Foldingbro. Flyttede senere til Løgumkloster, 
hvorfra han virkede som kolportør og missionær. I daglig tale kaldtes han "Peter Iver". Gift med Maren, 
der var lam. (Sædekornet i 1911 og Indre Missions Tidende, 1959, side 111. Et billede af Peter Iver findes 
i Sønderjysk Månedsskrift 1955, side 161). 
10. Jørgen Friis. (1865-1924). Drev farveforretning i Haderslev, men stammede fra Stubbom ved 
Christiansfeld. Blev som 19 årig vakt og i 1888 antaget som missionær. Han førte en klar vækkelsesrøst 
med afgjorte standpunkter. Gennemkrydsede landsdelen med sin bogtaske og sin indtrængende 
forkyndelse. Gift med Susanne Sørensen fra Gram. (Sønderjysk Månedsskrift 1955, side 158.) 
11. Lars Birk. (1832-1924). Født i Starup ved Kolding, søn af skrædder, Lars Larsen Birk og Anne Marie 
Pedersen. Han var den første missionær, der virkede i Sønderjylland. Han var af den gamle skole, og 
havde god forstand på både jordiske og himmelske sager. Gift 1. gang 1864 med Margrethe Madsen (1839-
1865). Anden gang 1870 med Elsebeth Schmidt. (Sønderjysk Månedsskrift 1986, side 339-40. Billede af 
ham findes i samme, 1955, side 161.) 
12. Pastor Høeck = Johannes Heinrich Høeck, født i Flensborg 23. jan. 1850. Gift med Marie Gablenz. 
Høeck var præst i Hjordkær 1886-89. Han var digterisk begavet, og døde som præst i Hamborg 1921. 
(Dansk Præste- og Sognehistorie, Haderslev stift, Hjordkær sogn. 1980.) 
13. Peter Damm. Født i Tinglev 15. juni 1854, som søn af Peter Chr. Damm og Metta Cathrine Hansen. 
Flyttede til Bedsted fra Alslev og døde her ugift 24. marts 1895. Han var snedker og meget religiøs. 
14. Claus Thiesen. Præst i Bedsted fra 1878-1909. Døde i Flensborg og blev begravet i Bedsted. Se også 
side 165. 
15. En troende sypige = Anne Løbner, født 9. juli 1869, datter af smed i Bedsted Johannes Jessen Løbner 
og Anna Marie Petersen. Gift 1899 med Mathias Hansen, født 18. apr. 1874, søn af Marie og Hans 
Andersen i Draved. Se billede af ham i tillægget side 89. 
16. Anne Løbners søster = Marie Løbner. Født 15. apr. 1874. Død 27. okt. 1943. Gift med Paul J. 
Paulsen. 
17. Fr. H. Er muligvis identisk1'med Franz Hansen, født 30. sept. 1862. Han var parcellist på Terp 
Nørremark. Snekonge i Terp.. 
18. Vor nærmeste nabo = Iver Andersen. Født 19. feb. 1854. Gift 1880 med Mette Kirstine Pørksen, født 
23. apr. 1855. Iver Andersen var rebslager og boede i huset, Tjørnevej 1. 
19. Vor skrædder = Jacob Davidsen Brink. Født 23. sept. 1860, søn af inderste i Stenderup Jes Jessen 
Brink og Karen Bruun. Gift to gange. I 1886 med Metta Kathrina Kling (1863-1887) og i 1889 med Anne 
Marie Bøhm (1863-). 
Jacob D. Brink blev i 1897 antaget som rejseprædikant og virkede i de første år ud fra sin bopæl i Bedsted. 
Fra 1899 blev han de unges særlige fører, men nu med bopæl i Bolderslev. (Sønderjysk Månedsskrift 
1955, side 159. Et billede af ham findes i "Den Nordslesvigske Kirke", af H. Hejselbjerg Paulsen. 1945-
48.) 
20. Missionshuset. Indviet 25. nov. 1896. Er Sønderjyllands næstældste. Se mere om dette hus side 307-
12. 
21. Amtsforstanderen = Jep Hinrichsen (1845-1912). Gårdmand i Terp og amtsforstander indtil sin død i 
1912. 
22. Broder Abkjær. Han var en af de bærende kræfter omkring Indre Mission i Bolderslev. H. P. Abkjær 
var købmand og lægmand i Bolderslev. 
23. En mand i Korup. Er ikke identificeret. 
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Herredssegl- og kort 
 
 
 

 
 
 

Specielt fremstillet kort over Nørre- og Sønder Rangstrup herred, hentet fra Thorkild Gravlunds bog. På 
kortets venstre side er Nørre Rangstrup herreds segl fra ca. 1325 indsat. Der kendes ikke et segl specielt for Sønder 
Rangstrup herred, men da de to herreder oprindelig var samlet under et stort Rangstrup herred, kan det derfor godt 
tænkes, at de to ørne skal symbolisere de to herreder. Et eventuelt segl med to ørne og med teksten SØNDER 
RANGSTRUP HERRED vil da i så fald være gået tabt. 

 
Af kortet fremgår det også tydeligt, at begge herreder har adgang til havet. Sønder Rangstrup herred mod øst 

ved Genner Bugt og Nørre Rangstrup herred mod vest ad Gels Å via Fladså til Ribe. Om herrederne kan der 
læses mere side 64-67. 
 
Kilde: 
Thorkild Gravlund: "Herredsbogen - Sønderjylland og øerne". Aschehaug og Co. København 1930. Angående kortet, side 16. 
Trap, Danmark. Haderslev amt. Gads Forlag 1965. Angående herredsseglet, side 349. 
Poul Brebo Grandjian: "Slesvigske Købstæders og Herreders Segl indtil 1660". København 1953. 
Angående seglet og dets tekst: Seglets motiv er to jævnsides og indadseende ørne. Rundt langs kanten ses med latinske bog-
staver teksten: SECRETUM • NOR • RANGSTORP • HÆRETH. På Nationalmuseets 2. afdeling forefindes et eksemplar (D. 
10.753), bronze-stampe fra omkring 1300-25 (tavle 11 f) samt en gibsafstøbning (tavle 11 g). 
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Sandemandshvervet 
 
 

Hvervet som sandemand var en af de tidligste opgaver, der af de øverste myndigheder blev lagt 
ud blandt bondefolkets beføjelser. Institutionen går med sikkerhed tilbage til Valdemar Sejrs Jydske 
Lov fra 1241. Hvervet som sandemænd var kun forbeholdt visse ansete slægter, og kun bønder 
kunne blive sandemænd. Det var et udpræget æres- og tillidserhverv, og ofte gik det i arv. 

 
Sandemændene blev udnævnt af kongen, og udnævnelsen gjaldt for livstid. I hvert herred skulle 

der være 8 sandemænd. Efter tur skulle mindst to ad gangen give møde på tinge sammen med 
herredsfogeden. Deres opgaver var mange og alsidige. De skulle foretage undersøgelser og sværge 
"sandheden" i de forskellige sager, såsom markskelsstridigheder, slagsmål, drab og andre 
straffesager, og deres afgørelser fik nærmest domsmæssig betydning, idet afgørelsen ikke senere 
kunne ankes. 

 
Foruden deltagelse i de juridiske sager havde sandemændene også andre småforretninger at 

varetage. Det kunne være, at medvirke i boniteringssager eller deltage som taksatorer, 
vurderingsmænd eller mæglere. 

Danske Lov fra 1683 indførte efter jysk mønster sandemandsbegrebet for hele landet, men 
ophørte efter nogle årtiers forløb helt. 

Fra Bedsted sogn kendes navnene på enkelte sandemænd fra den senere middelalder, men også 
her synes der ikke at have været sandemænd i funktion mod slutningen af 1700-tallet. 

 
Kendte sandemænd fra Bedsted sogn: 
 

1.  Marten Jensen, gårdmand i Bedsted. Han nævnes 1477 og 1512. 

2.  Jens Martensen, gårdmand i Bedsted. Sandsynligvis søn af ovennævnte Marten Jensen. Han 

nævnes 1512 og 1535. 

3.   Ebbe Jensen, gårdmand i Mårbæk. Han nævnes 1505 og 1535. 

4.   Nis Jensen, gårdmand i Terp. Født ca. 1644, død 1720. 

5.  Jens Nissen (1690-1754). Gårdmand i Terp. Søn af ovennævnte nr. 4. 

6.  Hans Brodersen (1726-1782). Kogsbølgårdmand i Terp. Søn af gårdmand i Terp Broder 

Hansen og Karen Kæstensdatter. Gift med Bodil, en datter af ovennævnte nr. 5. 
 
Kilde: 
H. Hejselbjerg Paulsen: "Sønderjyske Slægter". 1941. Om sandemænd side39-40. 
Oplysning:  
Danske Lov blev udgivet 1683 og var inddelt i 6 bøger og byggede i hovedsagen på ældre dansk ret. For enkelte bestemmelsers 
vedkommende er Danske Lov endnu gældende. 
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Jens Peter Holm: Klog mand i Arndrup 
 
 

Jens Peter Holm var landmand ude på heden syd for Arndrup. Han havde overtaget den lille 
ejendom efter sine svigerforældre omkring 1895. Han blev født i Emmerske ved Tønder 6. juli 
1867, som søn af kolonist, Martinus Rasmussen Holm og Johanne Petersen. I 1895 blev han gift med 
Anna Dorthea Knudsen, født 10. sept. 1869, død 17. jan. 1939, som datter af landmand Hans 
Knudsen og Kirsten Marie Jacobsen. 

Foruden at være landmand var Jens Peter Holm også Der blev ofte sendt bud efter ham, til både 
dyr og mennesker. husslagter. Når der et sted på egnen var nødslagtning, var han altid parat til at 
hjælpe. Han huskes derfor altid som en venlig og tjenstvillig mand. Han var en flittig kirkegænger, 
der hver søndag cyklede til kirke. 
 
 

  
Jens Peter Holm 

 
 

Der var endnu en ting Jens Peter Holm mestrede. Han var byens, ja endog hele egnens "kloge 
mand" eller mirakeldoktor. Næsten alle slags sygdomme forstod han sig på. Mange af 
helbredelsesmetoderne er desværre gået tabt, efter at Jens Peter Holm blev kørt ihjel ved det store 
vejkryds i Arndrup 29. okt. 1939. Han blev 72 år gammel. I ægteskabet med Anna Dorthea Knudsen 
fødtes 8 børn, heriblandt Nis Holm (1903-1969), der overtog ejendommen efter forældrene. 

Enkelte af de behandlingsmetoder Jens Peter Holm benyttede, når der var bud efter ham, og som 
er blevet husket, gengives her: 
 
Tromsyge hos en ko klaredes ved, at man jog en ca. 10 cm lang syl ind i koens vom, præcis en håndsbredde 

fra rygsøjlen midt på dyret. På sylen sad et rør, der skulle blive siddende i koen en dags tid, så luften kunne 

komme ud. Denne maveluft var uliderlig stærk. (Mathias Holm). 

 

Engelsk syge hos børn helbredtes med en salve Jens Peter Holm fik fra apoteket i Løgumkloster. Salven, hvis 

indhold er ukendt, skulle smøres på alle leddene, og hele vejen rundt på kroppen, jævnligt i tre uger. Efter den 

tid skulle det syge barns undertøj tages af og brændes. Så ville sygdommen gå over. Vedkommende barn 

skulle dog også hver dag i denne periode spise en teskefuld levertran. (Mathias Holm). 
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Kirtler helbredte Jens Peter Holm med følgende opskrift på medicin: Han indsamlede en hunds afføring, 

tørrede den i ovnen, hvorefter den knustes i en morter. Indholdet blev nu siet, hvorefter pulveret blev indbagt 

i pandekager, grød eller budding. (Helga Kyllingsbæk). 

 

Åreladning af hest. Det kunne komme på tale, hvis hesten blev stiv. Der blev så lagt en stram snor omkring 

hestens hals, hvorefter man skar et snit ved halsen og på brystpartiet. Omkring en halv spand blod åreladedes. 

(Martin Michelsen). 

 

Fjernelse af tarrer på kreaturer og vorter på mennesker. Man skulle stjæle et stykke flæsk, og med det smøre 

og indgnide gevæksterne. Derefter skulle man begrave flæsket. Når flæsket var rådnet ville også tarrerne og 

vorterne være væk. (Martin Michelsen). 

 
Kilde: 
• Mathias Holm, Løgumkloster: Oplysninger om sin far i samtale af 16. okt. 1984. 
• Martin Michelsen, Korup: Oplysninger fra 1987. 
• Helga Kyllingsbæk, født Holm, Trørød: Oplysninger om sin farfar i brev af 15. sept. 1990. Heri også billedet af Jens Peter 

Holm. Det er fra 1936, hvor han da er 69 år gammel. 
 
 
 
 

Jordskælv i Agerskov 1757 
 

Otto Christensen Riese var præst i Agerskov fra 1747-1779. I 1757 oplevede han et jordskælv i 
Agerskov. Om dette jordskælv skrev han i en indberetning til sine foresatte, følgende: 
 

Mellem den 1. og 2. januar har man her i Agerskov midt i byen ved nattetid hen imod kl. 
12 hørt en lyd, der mindede om et fjernt tordenbrag Denne lyd blev indtil den 19 ikke hørt 
igen Den 19. om aftenen fornam man i landsbyen atter en heftig brusen. Den var som et 
kraftigt vindstod Den 22. om aftenen hørte man bruset betydelig stærkere, som var det 
bulderet af en nær torden, så min nabo ligeledes blev opmærksom på det, fordi det gentog 
sig efter et kvarter Dette hørtes atter om morgenen ved syvtiden og fortabte sig den 23., 
da der søndag aften omkring kl. 7 ½ blev hørt en langvarig torden som en mumlen, ikke 
bare af mig, men også af alle omkring mig boende naboer, navnlig i huset hos Schmidts. 
Den 24. om morgenen blev det atter hørt af alle og ligeledes om aftenen kl. 9 og tirsdag 
morgen kl. 9.  
Den 4. februar viste sig følgerne af dette buldrende tordenvejr, idet uden forudgående lyd, 
uden andre spor eller angivelser hele mit hus fik et stød så det rystede, og næppe var det 
forbi, forend der fulgte et andet af samme heftighed Fordi dette dumpe brøl formodentlig 
kom langt nede fra jorden, så mærkedes det ikke af alle beboere I begyndelsen hørte 
beboerne mod syd det bedst, og jeg hørte det kun én gang i præstegården. Beboerne tro-
ede mig ikke at stemmen skulle komme nedefra men troede det måtte være en torden 
frembragt i skyerne, men da de store stod kom og gentog sig, vandt sandheden I husene 
har man hørt lydene betydelig stærkere end på den åbne mark, og vi opholdt os i husene 
Man taler om Roost, trekvart mil herfra at man der ligeledes har hørt de samme stod og 
det underjordiske bulder 
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Kilde: 
• Sønderjysk Månedsskrift 1954. Heri artiklen om jordskælvet i Agerskov, side 15. Som kilde angives her "Schleswig.- 

Holstein.- Lauenburgische Landesberichte" fra 1846. 
 
 
 
 

Pyramidekraft i Øster Terp 
 
 

I 1985 byggede Ingrid og Christian Brodersen i Øster Terp en såkaldt helsepyramide ved siden af 
deres gård. Christian Brodersen døjede en del med gigt og havde derfor søgt alternativ helbredelse i 
en lignende pyramide i nærheden. Christian Brodersen blev herved så begejstret for pyramidens 
helbredende virkning, at han og hustruen besluttede, at de ville undersøge mulighederne for selv at 
få etableret en helsepyramide. 

 
 

 
Her foran helsepyramiden ses Ingrid og Christian Brodersen sammen med deres 
yngste barn, Mette. De er her fotograferet kort efter pyramidens opførelse i oktober 
1985. Billedet er hentet fra Løgumkloster Avis. 

 
De begyndte at studere alt hvad der fandtes af litteratur om pyramider og deres muligheder for 

helbredende virkning på en lang række sygdomme. Året efter blev den bygget ud fra de erfaringer 
som allerede ægypterne benyttede sig af, da de byggede de kæmpestore bygningsværker. 

 
Selve konstruktionen af pyramiden, dens placering, dens udstyr og opbygning er en hel 

videnskab for sig. Princippet for den 16 m² store pyramide er, at den efter sigende kan opfange 
livsbefordrende kosmisk strålekraft eller energi ude fra rummet. Virkningen af denne kosmiske 
stråling fra verdensrummet anerkendes, men kan ikke måles. Kendsgerningen er at det hjælper. Ved 
for eksempel regelmæssigt 2-3 gange om ugen at sove til middag i pyramiden har både Ingrid og 
Chr. Brodersen oplevet en tydelig opladning af øget velvære og energi. 
 

Pyramiden er en formindsket udgave af de matematisk nøjagtige mål efter den mange tusind år 
gamle Keops Pyramide i Ægypten. Dens sideflader skal ligge nøjagtig efter verdenshjørnerne. I den 
skiferklædte bygnings top findes en lille kobberpyramide, der er forbundet med kobberrør, der 
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sluttelig føres via en ledning ned til de to brikse i rummet. Her lægger man sig på ryggen med 
ledningsforbindelse til panden, samt til hver tommelfinger og storetå. Den bagerste del af vristen 
anbringes samtidigt på et vinkelbøjet kobberrør, der ender i to håndtag, som man skal tage fat i. Alle 
disse ledninger ender til sidst i et fire meter langt rør, der har forbindelse ned til underlaget. På den måde skulle det 
således være muligt at få de kosmiske stråler igennem sig før de udlades til jorden. 

 
Briksene i pyramiden udgør en plus- og minusside for henholdsvis mænd og kvinder. Derfor skal der enten 

være et par fra hvert køn i pyramiden eller kun en ad gangen. 
Rækken af lidelser man kan søge lindring for er lang. Eksempelvis: Gigt, kronisk hovedpine og 

kredsløbsforstyrrelser. Selve behandlingen er ufarlig. Hver behandling varer ca. 3 kvarter og kan gentages med et 
par dages mellemrum. 
 

 
Helsepyramiden i Øster Terp ses her øst for stuehuslængen ved gården "Søndergård", 
Visbjergvej 30. I dag ejes gården af gårdmand Mathias Brodersen, en søn af Ingrid og Chr. 
Brodersen, Løgumkloster. 

Om gårdens historie kan der i øvrigt læses side 444-49. Billedet er hentet fra Løgumklos-
ter Avis, 29. okt. 1985. 

 
Kilde: 
• Christian Brodersen, Løgumkloster: Oplysninger om helsepyramiden. 
• Løgumkloster Avis for 29. okt. 1985. 
• Oplysning: Forskerne mener også, at der i pyramiderne eksisterer kræfter, som under meditationsophold afklarer de psykiske 

passager, der kan have været blokeret. Den kosmiske kraft, der hentes ned virker således som igangsætter. 
• Oplysning: Man har også konstateret, at ting, der opbevares i en pyramide, kan holde sig frisk meget længere end udenfor 

pyramiden, pga., ab molekylerne med de akkumulerede energier låses fast. 
 
 
 
 
 

Tur til Helligkilden i Hellevad 
 

Flere steder i landet fandtes i tidligere tid hellige kilder. Vandet fra disse tillagde man en helbredende kraft, 
som ofte var størst på bestemte dage i året. Sankt Hans aften var kildevandet særligt virksomt. Mange syge 
mennesker nærmest valfartede denne aften til helligkilderne i håb om at blive helbredt. 

 
Også helligkilden i Hellevad kunne helbrede, mente man, og for de penge, man opkrævede for vandet ved 

kilden fik Hellevad kirke en gang et nyt blytag, ligesom også de fattige blev betænkt. I en avis fra 1830 stod der 
følgende: "Den i fordum dage så meget berømte og besøgte sundhedsbrønd ved Hellevad, som i de senere år har 
været i forfald, er nu istandsat og til tjeneste for enhver, som ønsker at benytte sig deraf". 
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I Sprogforeningens Almanak for 1897 fortæller I. V. Nissen følgende historie om sin far, der omkring år 1800 

spadserede fra vestegnen for at hente kildevand i Hellevad til sin syge datter, Maren. 
I. V. Nissen skriver: 

 
Så vidt jeg kan huske ret, var det ved den tid, vi skrev 1800, at min søster Maren, der døde 
i foråret 1840, var så meget dårlig i sine ben, så hun kunne hverken holde ud at gå 
eller tåle at sidde stille. Min moder siger da til min fader: ”Hør ved du hvad, sådan kan 
det ikke blive ved at gå med Maren. Hun må have hjælp, hvis hun da ikke skal gå som 
stakkel alle dage. Du skulle dog i morgen, det er jo midsommernat, føre hende til 
Helligkilden der henne ved Hellevad. Hvad hjælp der kan fås, det ved jeg ikke; men 
mange søger derhen, og somme kommer sig, det er vist”. ”Ja,” siger han, ”vi er jo kun 
småkårsfolk og har hverken heste eller vogn; men dersom du tror, at det kan gå an, og 
det kan hjælpe pigen, så vil jeg i morgen aften, når jeg kommer fra arbejde, gå over til 
kilden og hente os vor 4-planker flaske fuld af vand”. ”Jeg har rigtignok hørt”, siger 
moder, ”at skal det gå ret til med en kilderejse, da må den syge selv ofre en skilling i 
kilden eller i blokken, bede et Fadervor, selv øse vandet op og drikke samt vaske det 
dårlige lem med en slat vand af en ny skål og derefter kaste skålen bort eller ned i 
kilden; men da vi ikke kan få pigen derhen ved egen hjælp, gå du så, som du siger, 
derover og hent os noget vand i vor krusflaske. Maren og jeg vil da bede hjemme, og 
Vorherre hjælper os nok”. 
Næste dags aften efter endt arbejde tiltrådte min fader sin vandring fra Visbjerg til 
Helligkilden, iført sine alterklæder: sko med store spænder, hvide strømper, 
knæbenklæder, sid vest, langskødet frakke og sort uldhat; thi efter hans mening var 
kilden lige så hellig som sakramentet. Uagtet det tilendebragte dagsarbejde og de dårlige 
ben (de havde været brudte begge) kom han dog til stedet inden klokken 12; kilden lå 
lidt oppe i bakkefaldet nordvest for Hellevad by, som den har givet navn, og hvis kirke 
er bygget for de rige gaver, der faldt i kildens blok. Endnu i 1851 sås kilden som en 
stensat brønd med særdeles klart og godt vand, hvis overflade næsten dækkedes af den 
fine, grønne andemad. Måske kilden eller spor af den findes endnu. 
Fader så straks, at her var mange folk, som alle ville øse på det bestemte klokkeslag; men 
endelig lykkedes det ham at få ofret en skilling og få sin flaske fyldt og anbragt i 
baglommen af den langskødede frakke. Nu gik det så godt eller rettere sagt så småt 
hjemad, som de gamle, dårlige og skævt sammensatte ben kunne bære den 
arbejdstrætte krop. For at forkorte vejen lidt tog han en stikvej over Visbjerg enge, og 
glad var han, da han i morgentågen skimtede de første huse i byen. Han glædede sig til at 
se sin lille yngste datter rask, sin kone glad, og han forestillede sig bedre dage end de, 
han hidtil havde kendt. I disse glædelige tanker kom han til et led med tre hængende 
svingler, og medens han bøjede sig ind mellem svinglerne, huskede han ikke på flasken i 
det lange skød, endog den trolig havde dasket ham på det ene ben ved hvert skridt fra 
kilden til ledet. Nu kom det sidste dask ikke på hans gamle ben, men mod den hårde svin-
gel. Flasken gav et knæk, og vandet lå på jorden. 
Nu stod han der ”på en måde”, som en af vore digtere udtrykker sig. Gå til kilden igen 
magtede han ikke, det var jo også en dag for sent, en skilling til et nyt offer ejede han 
ikke… Hjemme lå den syge pige, hendes håb var tilintetgjort, hvilke følger kunne det 
have, endnu et helt år til kildetid, et år fuld af møje og lidelse, hvad ville kone og datter 
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sige, hvad ville folk tænke og tale. Han syntes sig forladt af Gud og givet til spot for 
mennesker. 
I disse sørgelige tanker og midt i sin nød kommer han i hu, at konen i det nærmeste 
hus ejede en flaske bestemt mage til den sønderdelte. Endnu er der ingen oppe i byen, og 
han lister sig hen til huset, vækker folkene og betror manden og konen sin nød og sit 
uheld. Han beder dem fortie det hele og låne ham flasken, som han fyldte med frisk 
vand ved nærmeste brønd. Ægteparret lovede ham at tie, og hvad sjældnere er, de holdt 
det. Pigen er sjæleglad, drikker vandet, prøver at røre benene, og jo mere hun prøver det, 
des bedre kan hun gå. Pigen blev rask. Det hele havde været vokseværk.  

 
 
 
Kilde: 
• Peter Hansen: "Småglimt fra Hellevad sogn". 1980. Side 25-27. 
• Sprogforeningens Almanak 1897. Heri artiklen "Helligkilden ved Hellevad" af I. V. Nissen. Side 55-57. 
 
 
 
 
 
 

Frostskader 31. maj 1819 
 

Christian Thomsen Bargum var præst i Ravsted fra 1801 og indtil sin død i 1847. I 1819 skriver 
han i kirkebogen om de ødelæggelser afgrøden blev udsat for ved den nattefrost, der raserede 
egnen, natten til den 31. maj 1819. Han skrev følgende: 

 
"Vinteren 1818-19 var usædvanlig mild og tør. I marts måned havde vi det skønneste forårsvejr man 
kunne tænke sig. Allerede i april stod frugttræerne i fuld blomst, og 1. påskedag den 11. april var der 
fuld græsning til kvæget. Kreaturer og heste græssede da ude over alt. Rugsæden stod så smukt, at 
ældre folk aldrig havde set den skønnere. Den 11. maj stod den allerede godt i skred. Alle og enhver 
ventede sig derfor en velsignet høst. Pinseaften den 29. maj så man overalt rugen dræ, mens byg og 
havre stod tæt på markerne. Frugttræerne var afblomstrede, og æbler og pærer var i utallig mængde 
ansat på størrelse med en valnød. Ikke et træ stod uden frugt, og græsset i engene var i god vækst. 
Pinsedags eftermiddag, den 30. maj faldt der tilmed en kvægende regn, og mand og mand imellem 
glædede man sig til den herlige høst, der var i vente. 
 
Men lige så lykkelig man havde sluttet denne dag med tanken om den kommende tids rige 
velsignelse, lige så mistrøstige og modløse så alle ud om morgenen den 31. maj. Om natten havde 
det nemlig frosset hårdt. Vinduerne var tæt tilfrosne, og ude på markerne var vandet dækket af et 
fingertykt lag is. Træer stod som livløse med vissent løv og sorte frugter. Havens urter var alle 
frosne og rugaksene var blevet helt hvide. Byg og havre var ligesom den tidligt såede boghvede 
totalt ødelagte. Ude i engene så det ud som midt om vinteren. Folk frygtede en stor hungersnød. En 
tid trøstede man sig med, at kornet kunne nå at rette sig, men det viste sig snart, at det var og blev 
ødelagt". 

 
Kilde: 
• Tønder amtsarkiv: Sager angående den i året 1819 ved nattefrost forårsagede skade på kornet. Artiklen har også været trykt i 

Sønderjysk Månedsskrift 1957, side 103-5, ved H. y. Gregersen. 
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• Oplysninger: Pastor Bargum fortæller videre i sin beretning om katastrofen, at folk var bange for at anvende rughalm, som 
var det eneste de fik ud af årets høst. Man troede nemlig, at kvæget ville få lungesyge af at spise utærsket halm. Men sådan 
gik det ikke. Hurtigt fandt man ud af, at kreaturerne meget gerne ville have det utærskede rughalm og heller ikke tog skade 
af det. Man levede ikke længere i fortidens overtroiske tid. 

• Til alt held for landet var det kun en stribe på nogle få mils bredde ned over det slesvigske midtland som det gik så hårdt ud 
over. De hårdest ramte egne var sognene på den såkaldte Tinglev Hedeslette. 

 
 
 
 

Tiedje-Linien - alternativt grænse forslag 1920 
 
 

At grænsen i 1920 mellem Danmark og Tyskland blev fastlagt ved hjælp af en international 
kommission ved vel de fleste, men kun de færreste, at der udover den endelige grænsedragning, der 
stort set fulgte danskeren H. V. Clausens forslag, den såkaldte "Clausen-Linie", også var tale om 
andre forslag, som for eksempel "Tiedje-Linien". 

 
 

 
Kort over det sønderjyske område som var impliceret i folkeafstemningen i 1920. Der blev oprettet to 
zoner, hvor der skulle stemmes henholdsvis 10. februar og 14. marts. Ud over den indtegnede og 
endelige grænsedragning ses også den såkaldte "Tiedje-Linie", der gennemskar Møgeltønder, Abild, 
Øster Højst, Bjolderup, Uge og Kværs sogne, og som desuden ville have gjort Bedsted til et grænsesogn 
langs skellet til Ravsted sogn. Tallene på kortet angiver procenttallene af de danske stemmer ved valget. 
Om afstemningsresultatet, specielt for Bedsted sogn skal der henvises til side 232-35. 
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Hvis dette forslag var blevet gennemført, var grænsen kommet til at gå langs sogneskellet 
mellem Bedsted og Ravsted sogne. En grænse her er for os i dag en sær tanke, men sådan kunne det 
være gået! Og hvad ville det ikke have betydet for vort sogn fremover! Forestil at Arndrup Mølle og 

Skovbovad havde været toldsteder, og syd herfor, i Tyskland, butikker og benzintanke i massevis ved både 

Korskro og Hejsel, men især i Øster Højst og Ravsted. 
 
 
Forhistorien: 

Efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig fik Danmark igen mulighed for at få Sønderjylland 
tilbage. Der opstod dog snart en bitter strid om, hvor stor en del af Sønderjylland man skulle 
forlange tilbage. Den danske regering gik ind for, at man kun skulle have det område, hvor 
befolkningen følte sig som danske. Det var vigtigt, at grænsen kom til at følge sindelaget så præcist 
som muligt. Ud fra denne tanke fastlagde man en zone, der skulle omfatte området mellem 
Kongeåen og en omtrentlig linie fra Flensborg Fjord til Vesterhavet. Flensborg kom således ikke 
med, da denne gamle danske by efterhånden var blevet for tysksindet. I 1912 stemte kun 4 % af 
indbyggerne i byen dansk. Derfor ville man ikke fra dansk side kræve Flensborg med, da det senere 
kunne føre til, at det tyske sprog igen ville trænge nordpå som det før var sket. I folketinget gik 
derfor alle ind for, at Flensborg måtte opgives. 
 

 
Johannes Tiedje blev født 7. okt. 1879 i Skrydstrup, som søn af præsten Detlev Tiedje og 
Wilhelmine Baxen. Han blev selv præsteuddannet, men blev i de første år herefter hjemmetysk 
skribent og politiker. I 1909 offentliggjorde han i bladet "Die Christliche Welt" en artikelserie om 
forholdene i Nordslesvig. Artiklerne vakte stor opsigt, da han heri skånselsløst angreb den tyske 
regerings fortyskningspolitik. Han hævdede, at den politiske sejr ville blive afgjort gennem em 
kamp mellem dansk og tysk kultur. 

I nogle år var Tiedje herefter præst i Kønigsberg, men blev i afstemningstiden kaldt til Berlin som 
det tyske udenrigsministeriums konsulent vedr. Nordslesvig. Her udarbejdede han det tyske 
forslag til en grænsedragning, den såkaldte "Tiedje-Linie" . 

Herefter blev Tiedje i 1922 ministerialråd i udenrigsministeriet samt referent i mindretalsspørgsmål. 
I 1933 skubbede de nye tyske magthavere ham ud i kulden, nu som arkivråd og igen i 1936, hvor 
han tvangspensioneredes. Efter krigen udnævntes han af den engelske besættelsesmagt til 
landråd i Flensborg. Året efter trak han sig tilbage pga. sygdom. Han døde her 18. maj 1946 og 
blev begravet i Øsby. 

Johannes Tiedje var gift to gange. Første gang 31. okt. 1909 med Julie Johanne Hansen, født i 
Bedsted 20. feb. 1888 som datter af gårdmand Hans Jessen Hansen og Hanne Kjestine Petersen. 
De to havde lært hinanden at kende i Øsby præstegård, hvor hun var ansat som hans fars 
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husbestyrerinde under hans rekonvalescens. Efter et ophold i Hannover, hvor de giftede sig, 
flyttede de til Königsberg, hvor Tiedje blev præst for en protestantisk frimenighed. Men 
ægteskabet holdt ikke. De blev separeret i 1915, og samtidig meldte han sig til krigstjeneste. I 
okt. 1918 blev de lovformeligt skilt. 

Hvordan gik det så videre med Johanne Hansen? Efter skilsmissen uddannede hun sig som 
socialrådgiver og fik ansættelse indenfor politiet. I 1945, i det sidste krigsår holdt hun hus for 
datteren Steffys mand i Prag, men ved kapitulationen forsvandt hun sporløst og ingen ved hvad 
der skete hende. En dødsformodningsdom blev udstedt over hende 31. dec. 1945. Hun levede 
og åndede for sin datter, der studerede nationaløkonomi i Hamborg, hvor hun også tog 
doktorgraden. 

Johannes Tiedje giftede sig anden gang 1. aug. 1919 i Berlin med Jenny Bargiel (1881-1965). 
Billedet af Tiedje er fra ca. 1905 og er hentet fra Jens Holdts artikel, side 113. 

 

På denne baggrund udarbejdede H. V. Clausen et dansk forslag til en sydgrænse for zone 1. 
Forslaget omfattede således også sogne med tysk flertal. Det gjorde ikke så meget, at der var et lille 
tysk flertal i Aabenraa og Sønderborg. Man forventede, at dette flertal ville forsvinde, når de tyske 
embedsmænd blev afløst af danske. Værre var det med Tønder og Højer. De havde begge et solidt 
tysk flertal og burde derfor gå til Tyskland. Når Clausen alligevel tog dem med under zone 1, havde 
det praktiske grunde, idet sognene mellem de to byer, Møgeltønder og Daler var rent danske. Hvis 
de skulle til Danmark og Tønder og Højer til Tyskland, ville man få et meget uhensigtsmæssigt 
grænseforløb. 

 
Fra tysk side var man således utilfreds med at en række sogne med tysk flertal skulle med til 

Danmark. De rejste derfor et krav om, at grænsen blev flyttet længere mod nord. Et tysk forslag blev 
udarbejdet af Johannes Tiedje, en præstesøn fra Skrydstrup og som var ansat som embedsmand ved 
det tyske udenrigsministerium i Berlin. "Tiedje-Linien" som hans forslag blev kaldt, var i store træk 
identisk med den linie man i London forhandlede om i 1864, og som også samtidig var en slags 
skolesproggrænse. Denne grænsedragning ville betyde, at Højer, Tønder og Tinglev, der havde tysk 
flertal, kom med til Tyskland. 

 
Som tidligere nævnt blev det Clausen-Linien der sejrede. Zone 1 blev godkendt af de sejrende 

magter fra verdenskrigen og nedskrevet i den fredsaftale, Versailles-traktaten, som blev indgået 
med Tyskland. Heri stod der også, at en international kommission, som en neutral myndighed, 
skulle gennemføre afstemningen, og på baggrund heraf forestå grænseflytningen. 

Der skulle også stemmes i en Zone 2, syd for Zone 1. Denne zone omfattede ca. 40 sogne, 
heriblandt øerne Før, Amrum og Sild, der fra gammel tid havde været stærkt knyttet til Danmark. I 
Zone 2 gjaldt den enkelte kommune. De der ved afstemningen, den 14. marts kunne opvise et flertal 
for Danmark, skulle i princippet også gå til Danmark, men valgresultatet viste klart, at ingen af 
disse sogne opnåede et sådant flertal. 
 

Kilde: 
• Svend Skovmand: "Dansk Grænseland". Udarbejdet af Grænseforeningen. 1991. Heri afsnittet om den nye grænse 

af 1920. Side 31-35. 
• Jens Holdt: "Johannes Tiedje, en tysk grænselandspolitiker", artikel i Sønderjysk Årbog 1960, side 109-70. 
• Oplysning: Hans Victor Clausen (1861-1937). Dansk historiker med et særligt godt kendskab til sønderjyske 

forhold. 
• Oplysning: Johannes Tiedjes bror Theodor W. Tiedje var præst i Ravsted 1910-21, i årene 1914-21 var han også 

samtidig præst i Bedsted. Se mere om Theodor Tiedje side 167. 
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Poststempler og -mærker 
 

Nu om stunder er også poststempler blevet samleobjekter, ligesom for eksempel frimærker har 
været det i lange tider. De første poststempler vi har kendskab til i Sønderjylland, stammer fra den 
tyske tid, mellem 1864 og 1920. I denne periode anvendtes omkring 240 forskellige stempler. 
 

 
Den nye og den afgående postekspeditør ved Bedsted posthus, Edle Holm og Ernst 
Hybschmann. De er her fotograferet på skiftedagen, 1. okt. 1965. Siden 1. feb. 1921 
havde Ernst Hybschmann været postmester. Han begyndte under trange kår på 1. sal i 
huset, Kirkegade 13. I 1925 flyttede han posthuset til Sivkrovej 15. Med hjælp fra 
hustruen Bothilde passede de desuden i årene 1937-54 også byens telefoncentral. 

Indtil 1. juli 1981 var Edle Holm (1915-) postekspeditør. Posthuset havde i disse år til 
huse på hendes private bopæl, Sivkrovej 25. Billedet er hentet fra Jyske Tidende under 
datoen 3. okt.  1965. 

 
 

Fra Bedsted sogn kendes 2 stempler fra denne periode, fra Mårbæk og Øster Terp. Efter 
Genforeningen blev antallet af postkontorer og dermed poststempler skåret ned, så der 
almindeligvis kun var et postkontor i hvert sogn. Dette første postkontor fik til huse i Bedsted, i 
Kirkegade på 1. sal i Hybschmanns købmandsbutik. I 1981 blev det igen nedlagt og hører i dag ind 
under hovedpostkontoret i Løgumkloster. Der er dog stadig en lille afdeling bevaret, idet Post- og 
Telegrafvæsenet har lejet et lille lokale, Sivkrovej 16, der alene fungerer som indleveringsposthus. 
 

 
  1.                             2.        3. 

1. 
Poststempel fra Mårbæk (Moorbeck) fra årene mellem 1867 og ca. 1890. I disse år var 
der postekspedition i Mårbæk, der dog var underlagt hovedpostkontoret i Løgumkloster. 
Stemplet er af preussisk type med dato, måned og år (1. marts 1880) samt timetal. Kik 
lige en ekstra gang i jeres skuffer og skabe for blandt samlere er dette stempel i en god 
kvalitet vurderet til ca. 1200 kr. I 1875 var posttaksten for et brev under 15 gram 10 
pfennig til indlandet, dvs. Preussen.  Et brevkort kostede 5 pfennig. 
2. 



 591

Poststempel fra Øster Terp (Osterterp) fra årene mellem ca. 1890 og 1920. I denne 
periode var der postekspedition i Øster Terp, overflyttet hertil fra Mårbæk, men stadig 
underlagt hovedpostkontoret i Løgumkloster. Stemplet er af preussisk type med dato, 
måned og år (16.juni 1915), timetal samt to stjerner.   Samlere vurderer dog kun dette 
stempel til ca. 25 kr. I 1918 var posttaksten til indlandet 15 pfennig for et brev under 15 
gram.  Et postkort kostede 10 pfennig. 
3. 
Postrutestempel- og frimærke fra togstrækningen Aabenraa-Løgumkloster. I den tyske tid 
medførte toget dagligt post-bureauvogne, og brevposten blev heri både sorteret og stemplet 
af den medfølgende postembedsmand. Til stemplingen anvendtes derfor et specielt 
rutestempel. Det var ovalt og indeholdt teksten "Apenrade - Løgumkloster, Bahnpost, Zug 
20", samt angivelse af dato, måned og år. (14. maj 1910)  
 
 

 
 

 
Godsfrimærker for Aabenraa Amts Jernbaner fra årene efter 1920. I den tyske tid 
ledsagedes godsbanepakker af små fragtbreve med eller uden påklistrede godsfrimærker. 
Da amtsbanerne i 1920 fik samarbejde med Danmarks øvrige stats- og amtsbaner om 
forsendelse af godsbanepost tryktes specielle mærker til Aabenraa Amts Jernbaner. Som 
motiv valgtes Aabenraa byvåben. Nærværende mærker er et 30 øres og et 90 øres 
godsfrimærke. 

 

 
                         1.                                                          2.                                                  3. 

1. 
Frimærke med poststempel fra Bedsted Lø fra årene mellem 1921 og 1981. I denne periode var 
der selvstændigt postkontor i Bedsted. (Se også side 213-14). Stemplet er en lille 2-ring af 
dansk rigsposttype med tværstykke, indeholdende dato, måned, år (24. feb. 1949), timetal og 
nederst tre stjerner. Posttaksten for et postkort var i 1949 til indlandet 15 øre. 
2 
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Frimærke med poststempel fra Løgumkloster. Siden 1981 har hele kommunens 
hovedpostkontor haft til huse i Løgumkloster. Stempelet er af typen en 1-ring med angivelse 
af dato, måned, år samt klokkeslæt. (20. aug. 1984, kl. 20.15). Nederst tre store stjerner. 
3. 
Poststempel fra Bedsted Brevindleveringssted. Stemplet er en 2-ring med tværstykke. 
Øverst ordet "Løgumkloster", nederst ordet "Bedsted" i parentes. I tværstykket læses dato, 
måned, år samt klokkeslæt (18. okt. 1988, kl. 17.00). 
 

 
 

 
Da Edle Holm 1. juli 1981 stoppede som postekspeditør blev også posthuset fra samme dato nedlagt og 
postadressen ændret fra "6252 Bedsted Lø" til "6240 Løgumkloster". Til erstatning for posthuset fik byen 
herefter kun et brevindleveringssted. Til dette formål lejede Post- og Telegrafvæsenet sig ind i bygningen overfor, 
Clausens tidligere slagterforretning, Sivkrovej 16. Som bestyrer udnævntes Jonna Nissen, Bedsted. 
Billedet er taget af H. Haugaard, juli 1991. 

 
 

 
Postkvitteringstempler fra Bedsted fra henholdsvis 1966 og 1983. Man bemærker, at der i 1966 står 
Bedsted Lø, men i 1983 kun Bedsted. 

 
 
Kilde: 
• "Sønderjyske Stempler 1864-1920". 1986. Heri Mårbæk-stemplet side 82 og Øster Terp-stemplet side 90. 
• L. H. Hansen: "Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926". 1982. Heri om rutestemplet side 263-64 og 

godsmærket side 261-62. Oplysning: Se også artiklerne om postvæsenet, side 213-14, og telefonvæsenet 
side 242-43. 
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Købmandsbranchen i Bedsted 1980 
 

 

Godt halvdelen af købmændenes kundekreds er faste kunder, mens resten er kunder, der kommer 
lejlighedsvis eller efter tilbudsvarer. Begge købmænd har desuden mange fælles kunder. Helt bevidst søger 
mange i byen at fordele deres indkøb ligeligt mellem de to forretninger, således at de støtter dem begge. En 
del af de faste kunder har endvidere bog hos købmanden. Der afregnes da i reglen den 1. i hver måned. 

I øvrigt kan man af kortet få et indtryk af, hvorledes kundekredsen fordeler sig på de to forretninger. Der 
er en tydelig tendens til, at man i byen handler hos den købmand, som bor nærmest ved, men ellers er 
monsteret ikke klart for resten af byens beboere. Blandt kunderne ude i ejerlaget har den længst etablerede 
forretning vel nok flest kunder. Dog søger folkene fra den nordvestlige del herudefra til den nærmeste butik. 
Endnu ser man dog også, at den købmand, som i starten dyrkede handelen med det øvrige opland mest, 
endnu har en del kunder derfra. At også slægtsrelationer kan spille en stor rolle for et handelsmønster ses i 
den tendens, at mange af beboerne i Øster Terp lægger deres handel i den ene butik. Konen herfra er nemlig 
medlem af en meget talrig slægt der. 
 

 

 
Købmand I: Søren Hansen - Købmand II: Hans Hybschmann 

 
 
Begge købmænd bringer varer ud til deres kunder. Hos den ene købmand er det sønnen eller en dreng ude 

fra byen, som kører varerne ud på budcykel. Han har 4-5 varetransporter om dagen og dækker kun selve 
byen med denne service. Den anden købmand kører varer ud pr. bil. Her kører konen ud. Det er hovedsagelig 
de ældre personer i byen, der benytter sig af vareudbringningsordningen, og når købmandskonen er af sted, 
kan turen, om end den er kort, ofte blive langvarig. Alle steder er der tid til at snakke lidt. Enkelte steder 
sætter hun varerne på plads for de ældre, og andre steder kan hun f.eks. blive bedt, om hun ikke lige kan 
hjælpe med at lukke en genstridig konservesdåse eller et stramtsiddende skruelåg op. 
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Tjenstvilligheden i den henseende er høj. Om end den til tider kan være besværlig, især når en pensionist 
skal have 2 pund kaffe bragt ud, er den vel fra købmandens side et velovervejet led i en ellers umærkelig 
kamp om at holde fast på kundekredsen. Ligeledes kan man komme ud for, at spørger man efter en bestemt 
almindelig vare, som i øjeblikket kan være udsolgt, undersøger købmanden gerne, om han skulle have den 
pågældende vare i' sin egen husholdning, så kunden kan få det, han ønsker. Det er endnu i en vis udstrækning 
skik, at man ved den månedlige opgørelse af kontobogen, får lidt chokolade, en cigaret eller lignende, og 
sker det ikke, noterer især de ældre kunder det, ligesom de ved juletid forventer at få en kalender forærende. 
Ved runde fødselsdage, konfirmation, bryllup og lign. sender købmanden også gerne en opmærksomhed til 
størstedelen af de faste kunder. 

 
Oprindelig blev begge købmandsforretninger drevet som familieforetagender, hvor mand og kone selv 

passede bedriften. Kun hvis købmanden blev enkemand, blev der ansat en kommis i forretningen. Da den 
ældste af de to nuværende købmænd blev enkemand, måtte han således ansætte en kvindelig ekspedient til 
hjælp i butikken. Desuden har de dog begge i de seneste år haft yderligere ekstra hjælp. Den ene købmand 
har en ung pige ansat, der arbejder hele dagen, mens den anden har en deltids-dame, som bor i Bedsted, til at 
hjælpe sig på de travleste af ugens dage. 

 
I en tid, hvor butiksdøden diskuteres som et af de store problemer i debatten om vore landsbyer, er det 

altså lykkedes for to købmandsforretninger at overleve i Bedsted. Kundekredsen for begge butikker er blevet 
udvidet gennem antallet af tilflyttere til byen, og også plejehjemmets behov for fødevarer dækkes i en vis 
grad ved lokale indkøb, der fordeles lige mellem de to butikker. Oplandshandelen er derimod ikke øget i nær 
samme grad. 

I 1950-erne var der yderligere to butikker, der handlede med kolonialvarer i byen, høkeren og 
Tatoludsalget, og da de lukkede i 1960-erne tilfaldt også denne handel, om end den var mindre i omfang, de 
to købmænd. 

 
 

 
Begge købmandsforretninger i Bedsted er i tidens løb blevet moderniseret 
flere gange. På billedet ses Hybschmanns købmandsforretning i Kirkegade. 
Foto: Gudrun Gormsen, januar 1979. 

 
 
I tidens løb er der sket en forskydning i varesortimentet. Først gled handelen med brændsel og siden 

handelen med isenkram i større målestok ud. Samtidig har begge købmænd dog bevidst udvidet det øvrige 
vareudbud, og det er bl.a. sket i takt med et ændret forbrugsmønster af dagligvarer i kundekredsen. Man har 
udvidet med mælkeprodukter, brød og kager og sidst dybfrossent kød og pålæg, og man har nu et bredere 
udvalg af grøntsager og frugt. Sær^ lige ønsker som f.eks. champignons, auberginer, avocados osv. skal dog 
bestilles på forhånd. Butikkerne er endvidere blevet udvidet og moderniseret og omdannet til selvbetjening. I 
en tid, hvor forbrugerens indkøbsmønster påvirkes af vidt forskellige faktorer, kan de ydre rammer for 
handelen og den måde, man præsenterer sine varer på, også have en vis betydning for handelens omfang. 
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De behov, kundekredsen har for fødemidler, kan de få dækket hos den lokale købmand. I flere af de unge 
husholdninger har man desuden heller ikke råd til at købe overdådigt eller ekstravagant ind til kostholdet. 
Således har man heller ikke særlige vareønsker, som ikke kan tilfredsstilles. Købmandens økonomisering 
med varelageret lettes derved betydeligt. Når der ikke er en vis efterspørgsel på særlige varer, behøver han 
ikke at føre disse med risiko for en mere svingende afsætning heraf. 

I forbindelse med en diskussion af indkøbsmønsteret spiller det også en rolle, at der i byen findes mange 
hjemmegående husmødre, som ikke råder over en bil til daglig og altså ikke kan tage udenbys for at købe 
dagligvarer. 

Der findes familier, som fredag aften eller lørdag formiddag kører de 12 km til Løgumkloster for at 
handle i brugsen, men mange mener, at det er for dyrt, dels på grund af de nuværende høje benzinpriser, dels 
fordi man i en butik, hvor vareudbudet er så stort, er tilbøjelig til at købe meget mere varieret og mere 
uøkonomisk ind, dvs. man køber mere end det, der er nødvendigt til husholdningens forbrug. 

 

Kilde: 
• Palle Ove Christiansen: "Fire Landsbyer, en etnologisk rapport om nutidige livsformer". 

Landsbykommissionen 1980. Side 379-82. 
 
 
 
 
 

Nyt købmandspar ind bag disken 
 

- Helga Hansen siger stop efter 24 års virke i købmandsforretningen - 

 
 
 

 
Anette Brodersen har hjulpet sin bedstemor, Helga Hansen i forretningen. Fra på lørdag er det Bent 
Jensen, der har sin hjælper Thomas på armen, og Vivian Schmidt, der overtager styret i Bedsteds 
eneste dagligvareforretning. 
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Købmandsforretningen i Bedsted har fået ny ejer. Helga Hansen, som har drevet forretningen alene det 
sidste års tid, har solgt den til Bent Jensen og Vivian Schmidt, Arndrup ved Bedsted. Overdragelsen sker på 
lørdag, d. 1. december 1990. Købmandsforretningen er i dag Bedsteds eneste dagligvareforretning. 

 
Sammen med sin nu afdøde mand, Søren Hansen, overtog Helga Hansen forretningen i 1966, efter 

købmand Peter Petersen. Ved fælles flid og dygtighed blev forretningen drevet frem til den førende af Bed-
steds dengang tre købmandsbutikker. Da Søren Hansen døde i 1989, fortsatte Helga Hansen forretningen, 
dygtigt hjulpet af sine to børn, Bente og Jørn, samt medhjælperne Birthe Larsen og Lajla Pedersen. 

 
Helga Hansen lagde dog ikke skjul på, at hun gerne ville sælge forretningen, hvis den rigtige køber 

indfandt sig. 
At drive forretning i dag i et lille samfund, er en kæmpeopgave, især når man er alene og ikke helt ung 

længere. Da Bent og Vivian meldte sig som købere, slog Helga Hansen straks til.  
 
De er unge, de er kendt af de lokale, og de er initiativrige. Det er det, der skal til, hvis Bedsted skal bevare 

sin dagligvareforretning, siger Helga Hansen, der er 57 år, og fra 1. december bosætter sig i Løgumkloster. 
 
Bent Jensen er 27 år, udlært slagter og arbejder på slagteriet i Bylderup-Bov. Bent Jensen har ingen erfa-

ring som selvstændig forretningsdrivende, men da han er et kendt ansigt i området, ser han fremtiden 
fortrøstningsfuldt i møde. I sin fritid er han en dygtig ringrider, som har vundet mange præmier i årenes løb. 
Også som fodboldspiller er han kendt. På grund af mangel på tid, er fodboldspillet dog blevet forsømt de 
seneste år. 

 
Vivian Schmidt er 24 år, og udlært som ekspeditrice i Aabenraa. Hun har siden bl.a. arbejdet hos Fakta i 

Middelfart, og det bliver da også hende, der i det daglige skal stå for ekspedition og indkøb. Vivian Schmidt 
vil i begyndelsen klare sig med en enkelt medhjælper. I sin fritid er hun meget interesseret i heste og 
ringridning. 
 
Kilde: 
• Artikel samt billede er hentet fra dagbladet Vestkysten, den 28. november 1990. 
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Busruter i Løgumkloster kommune 1979 
 
 

 
 
 
Kilde: 
• Palle Ove Christiansen: "Fire Landsbyer, en etnologisk rapport om nutidige livsformer". 

Landsbykommissionen 1980. 
• Heri afsnit 4 om det lokale beskæftigelsesmønster samt ovenstående kort over den kollektive transport, side 

399-404. 
 


