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Forsidebilledet
viser Johan Thomas Lundbyes grav på Bedsted kirkegård. Ved et rent tilfælde kom senere også
hans mor, Cathrine Lundbye til at hvile ved siden af sønnen. Hun ville besøge hans grav i Bedsted,
men døde ved ankomsten til Aabenraa 12. jan. 1863.
Billedet er taget af Henning Haugaard, maj 1996.

Meddelelser
Den 26. april 1998 er det nøjagtigt 150 år siden, at maleren Johan Thomas Lundbye blev dræbt ved
en vådeskudsulykke syd for Bedsted. En stor del af indholdet i dette hefte handler derfor om ham.
Der skal desuden gøres opmærksom på, at der på dagen afholdes en mindegudstjeneste med
kransenedlægning og med efterfølgende sammenkomst i skolen, hvor man bl.a. kan se en
mindeudstilling med nogle af hans billeder.
Næste nummer af Brudstykker af Bedsted sogns historie, nr. 25, vil omhandle flere af sognets
tidligere og nuværende firmaer og forretninger.
Med venlig hilsen
Henning Haugaard
Brændkjærgade 46
6000 Kolding

ISSN: 1903 - 8828
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Mindeblad over 3 års krigen

Mindeblad for den tapre landsoldat, tilegnet De Danske Våbenbrødre i 3 års krigen 1848-50. I
midten ses et billede af Den Tapre Landsoldat i Fredericia, og rundt langs kanten er nævnt
alle de steder, hvor der fandt slag sted, bl. a. også slaget ved Bedsted den 4. juni 1848. De
større slag er skrevet med en kraftigere skrift.
Mindebladet, der er en smule formindsket, er hentet i Det Kongelige Biblioteks Billedsamling,
nr. 1911 - 14 814: Almindelige og ukendte situationer 1848-50, folie 1. Bladet indgik
oprindelig i Ludvig Vindings (1839-1890) samling, og blev købt af Det Kgl. Bibliotek i 1911.
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Johan Th. Lundbye
som menneske og kunstner
Barndomstiden
Johan Thomas Lundbye blev født i Kalundborg, som den mellemste af i alt 7 brødre. "Han var et
usselt barn, ja ofte døden nær, med et legemes svaghed, hvorfor der gik læge til os daglig i mere end
et år", skrev moderen efter Lundbyes død til kunsthistorikeren N. L. Høyen.

Lundbye: Selvportræt med øjenskærm. Tegnet med blyant 5. april 1837.
Lundbye var da kun 18 år. Billedet, der måler 16 x 10 cm er i privateje. Den
unge Lundbye boede på dette tidspunkt hos sin ældste bror på Kastellet. Frølich fortalte senere, at der gik den historie, at Lundbyes bror var blevet
spurgt, om han havde en bror, der var maler af profession. “Nej af lidenskab!”
havde svaret været.

I skoven risled den klare å,
En blodig vildand bag sivet lå,
Af jægerens bøsse var den dræbt,
Den havde sig hen til reden slæbt.
Nu stod omkring den de ællinger små,
De kunne det slet ikke ret forstå,
De krøb under vingen, men den var slap “Vågn op, søde mor, rab, rab, rab, rab!”
Så åbned de alle smånæbbene vidt:
“Vi er så sultne, giv os lidt!”
Men moderløs var de arme små O, har du en mor, da skøn derpå!
Lundbye: “Den dræbte and”. Tegning med pen fra 1843, der sammen med ca. 50 andre
lignende dyretegninger blev brugt som illustrationer i H. V. Kaalunds “Dyrefabler”, der
udkom 1844.
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Som dreng ville han hellere sidde og tegne end at lege soldat. Det blide i hans psyke havde han
fået i arv fra moderen, til hvem han i høj grad følte sig knyttet. Hun værnede om den skrøbelige
dreng og støttede ham i hans store lyst til at tegne.
Hos sin far fandt han derimod ingen forståelse. Han forbød ham på det strengeste at tegne, og da
forbudet blev trosset, måtte drengen to gange brænde alle sine tegninger. Men faderen måtte dog
bøje sig til sidst, og i en alder af 14 år blev drengen taget ud af Efterslægtens Skole og begyndte
som elev i Johan L. Lunds Tegnestue. Det blev dog den kendte museumsmand, Christian Jürgensen
Thomsen, der ledte ham ind på dyremaleriet, ved at opfordre ham til at tegne køer og heste.
Familien boede først i Kalundborg, hvor faderen var stabskaptajn. Herfra flyttede den til
Kastellet i København, senere til Frederiksværk, hvor faderen endte sin løbebane som chef for
raketkorpset. De tre steder fik stor betydning for Lundbyes senere valg af motiver. Han blev derved
fortrolig med et bredt udsnit af den danske natur, som han satte sig for at male, med det ønske og
håb om, at bonden fremover ville fare mere skånsomt frem mod sine gravhøje. Den historiske
interesse havde Lundbye fået som barn gennem læsningen af B. S. Ingemanns romaner. Som
voksen læste han først poesier af Christian Winther og Oehlenschläger, senere Grundtvig, Blicher
og Kierkegaard. Alt sammen blev en forudsætning i hans billedproduktion.

J. Th. Lundbye: Køer vandes ved et gadekær, Brofelde. 1844. 25,5 x 41,5 cm. Statens
Museum for Kunst. På baggrund af kunsthistorikeren N.L. Høyens foredrag i marts 1844:
Om betingelserne for en skandinavisk nationalkunsts udvikling, begav Lundbye og hans
kollegaer sig ud i det danske landskab og nedfældede skitser herfra. De officielle værker
skulle gerne vise et dansk landskabs traditionelle træk og komponenter.
Lundbyes malede straks bl. a. en studie af nogle køer ved et gadekær, som han tilsendte.
N. L. Høyen: “Hermed sender jeg Dem en skizze til vandingsscenen. Jeg ser godt alle dens
mangler og frygter endog at stillingerne af køerne ere så flygtige, at måske ikke engang
Akademiet vil antage den. Lige meget - jeg har virkelig kun ringe sands for Concours nu,
men har dog dette parti så kjært, at det skulle glæde mig, om også De ville opfordre mig til
at udføre det” (Brev til N. L. Høyen, 16. juni 1844. Det kgl. Bibliotek)

Uddannelsen og vennerne.
Lundbye blev uddannet på Kunstakademiet i årene 1833-42, og sammen med sit medfødte talent,
sin rastløse flid og sin store evne til stadig at lade sig inspirere af naturen, udvikledes han i løbet af
forbavsende få år til en stor kunstner. Han fyldte sine billeder med en lyrisk, romantisk og
stemningsfuld naturopfattelse, der således gjorde ham til en af guldalderens betydeligste
landskabsmalere. Hans hovedambition var, som han selv udtrykte det, at skildre det kære Danmark i
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et storstilet landskabsmaleri uden smålig skelen til den topografiske nøjagtighed, men med ønsket
om at tegne det typiske i det danske landskab.
En betydelig rolle for ham som maler var også bekendtskabet med den 8 år ældre Christen
Købke. Købkes far var i en årrække bagermester i det militære bageri på Kastellet, så de to unge
kunstnere var i drengeårene naboer. Særlig i Lundbyes tidlige portrætter er påvirkningen fra Købke
synlig. Men ikke mindst igennem det kammeratlige samvær med jævnaldrende malere som Peter
Christian Skovgaard, Dankvart Dreyer, Thorvald Læssøe, Lorenz Frölich samt billedhuggeren Jens
Adolf Jerichau modnedes han som kunstner og menneske.

Lundbye: Stendysse. Tegningen blev benyttet som illustration i J. J. A. Worsaaes
bog: “Danmarks oldtid” fra 1843. Lundbye yndede især at tegne oldtidsminder.
Tiden er Dansk Guldalder, hvor datidens kunstnere i høj grad kiggede bagud i tid
og romantiserede den.

Lundbye blev en af kunsthistorikeren Høyens mest lydhøre elever, idet han fulgte hans
opfordring med at tage ud i landet og male det danske landskab. - Han tog fra hovedstaden hjem til
egnen omkring barndomshjemmet i Kalundborg eller slog sig ned hos en onkel i Vallekilde
præstegård. Sammen med P.C. Skovgaard malede han bl.a. i sommeren 1843 en masse motiver ved
Sjællands nordkyst, især i landsbyen Vejby og dens omegn.

J. Th. Lundbye: Portræt af Louise Marie Neergaard. 23. maj 1841. 21 x 17 cm. Den Kongelige
Kobber-stiksamling. Lundbyes dagbog “Et år af mit liv”, der dækker perioden 24. marts 1842 til 3.
april 1843 med tilføjelser fra september og december 1843 og april og maj 1844, er først og
fremmest en beskrivelse af hans liv i den periode, hvor han var dybt forelsket i Louise Marie
Neergaard. Hendes familie ejede Vedbygård ved Ruds Vedby, hvor Lundbye ofte kom. Efter at
have afsluttet den væsentligste del af “Et år af mit liv” tilføjer Lundbye den 27. april 1844: “Lad mig
atter vende tilbage - Lad mig i tanken tit vende tilbage til billedet af det yndige, stille væsen, der
tidligt gjorde et dybt indtryk på mig. Hun er her i byen; Louise Neergaard! ydmyg og beskeden
hævede min følelse sig til dig, den er ren og ubesmittet, jeg kan ikke fordømme den. Men mange
gange er det ønske steget hos mig: hvad mon Louise tænker om mig; mon hun har bemærket, at
jeg har hende kær? Det ønske lever endnu - er det syndigt, da vil jeg også kvæle det, og ene glæde
mig ved, at jeg har kendt en så elskelig pige -“. (Fra “Et år af mit liv”, side 158).
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Lundbye sluttede sig især til Lorenz Frølich, hvad også en rig brevveksling vidner om. Mens
Frölich uddannede sig videre i Tyskland fulgtes han med Skovgaard ud i det danske landskab,
medens man ser en lidt mere svingende tilknytning til Jerichau samt malerne Dreyer og Læssøe.
For Lundbye blev kunsten og samværet med kammeraterne det egentlige indhold i tilværelsen.
På ydre begivenheder var hans korte liv ikke rigt. Den største må vel hans eneste udenlandsrejse
siges at være. Han drog af sted i juni 1845 og tog via Tyskland og Schweiz til Marseille og derfra
med skib til Rom. Her blev han fra midten af juli 1845 til sidst i februar 1846 og fortsatte så sydpå
til Napoli. I april og maj besøgte han bl.a. Firenze og Milano og lagde derefter hjemrejsen over
Belgien og Holland med ophold i Antwerpen, Brügge, Haag og Amsterdam. I juli 1846 var han
atter tilbage i København.

J. Th. Lundbye: Portræt af maleren Lorenz Frølich (1820-1908). Marts 1838.
Pen, 23 x 16 cm. Den kongelige Kobberstiksamling. Lundbye og Frølich var gode
venner gennem mange år og skrev utallige breve til hinanden. Ifølge bogen om
Lorenz Frølich er der heri gengivet en stor mængde breve mellem dem. Det første
brev fra Lundbye til Frølich er i bogen skrevet 1. juli 1838; det sidste 14. april 1848,
blot ca. en måned før han dræbtes ved Bedsted.

Karakteristik af Lundbye.
Mange år efter Lundbyes død gav Lorenz Frölich ham følgende smukke skildring af hans
personlighed: "Hans natur kan man betegne som udpræget dansk ligesom hans gode danske navn.
Vil man søge spor af det franske fra mødrene slægten, da fremtrådte dette tydeligst i hans mørke
hår, hans brune øjne og den elegance, hvormed han førte sine redskaber. Han var blevet sund og
kraftig, lidt over middelstørrelse med stærk knoglebygning. Hans træk var ikke regelmæssige, men
mundlinien var meget fint og smukt tegnet, øjnene dybtliggende, blikket blidt og glansfuldt, håret
blankt med et smukt fald. Hertil havde han en velklingende, blød og bøjelig talestemme med en
særdeles ren betoning.
Han var tillige livlig og fordomsfri, og sådan som han var, vandt han i almindelighed ganske
dem, han kom i berøring med. I vennekredse var han den meget velsete, der i høj grad bidrog til
vort samværs behag”.
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Fra Lundbyes malebog: “Trolddom og Hule-tanker”. Det var hans mere eller mindre private
malebog, hvori han tegnede sig selv som nisse og med en vis selvironi. “Jeg har at melde mig
hjemkommen til tjeneste”, skriver Lundbye ved tegningen, idet han nu igen er tilbage i Danmark,
og klar til at male de elskelige og kære dyr han savnede mens han var på rejse i Italien.

Dagbogsfortælleren.
Lundbye var i modsætning til mange af sine malervenner flittig med pennen. Han var en stor
brevskriver og gennem mange år førte han trofast dagbog. Gennem disse kan man nøje følge hans
sindsstemninger, der ofte svingede stærkt. Sikkert er det også, at han i perioder havde mange
vanskeligheder med sin malestil. Tvivl og usikkerhed meldte sig ofte hos ham. Efter et mislykket
frieri bestemte han sig i februar 1845 til at søge et rejsestipendium til Italien for at hente ny
inspiration.

J. Th. Lundbye: En dansk kyst, motiv fra Kitnæs ved Isefjord. 1842-43. 188,5 x 255,5 cm.
Statens Museum for Kunst. Lundbyes dagbog, Et år af mit liv, har på en af de første sider denne
programerklæring: “Hvad jeg som maler har sat som mit livsmål er: at male det kære Danmark, men
med al den simpelhed og beskedenhed, som er så karakteristisk for det, hvilken skønhed er der
ikke i disse linier i vore bakker, der er så yndigt bølgedannede, at de synes at være dukkede op af
havet, i det mægtige hav ved hvis bredder de stejle gule klinter står, i vore skove, agre og heder?”
(Fra “Et år af mit liv”, side 47)
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Efter hjemkomsten tegnede fremtiden sig lys for Lundbye. Han nød almindelig anseelse som vor
første landskabs- og dyremaler og fik næsten solgt alle sine billeder. Ingen skulle da ane, hvor kort
en tid han endnu havde tilbage at virke i.
Da krigen brød ud i begyndelsen af 1848 blev også han grebet af den almindelige
krigsbegejstring, og i sin glødende kærlighed til fædrelandet meldte han sig som frivillig. Gribende
er det at læse de sidste ord, han skrev i sin trofaste dagbog for lørdag den 15. april 1848: "I dag er
jeg indtrådt i armeen i 3. bataljons 2. kompagni, hvor også Sven (Grundtvig) er. På mandag
marcherer vi over Korsør til Sønderborg osv., vel lige til Rendsborg. Om en vildsom kugle .... da vil
den kun bringe et hjerte til ro, der lider af smertelige sår. Gud velsigne Danmark! og min moder!".
Produktionen
I de 29 år han kun fik lov at leve i, nåede Lundbye alligevel at male omkring 400 oliebilleder,
hvoraf næsten halvdelen er sjællandske motiver fra egnene i Hornsherred, Isefjord, Arresø og den
Nordsjællandske kyst. Billederne findes i dag spredt ud over hele landet. Mange i privat eje, mens
de øvrige i Danmark findes på nedennævnte kunstmuseer: Den Hirschsprungske Samling, Statens
Museum for Kunst, Den Kongelige Kobberstiksamling, Ny Carlsberg Glyptotek, Thorvaldsens
Museum, Davids Samling, Helsingør Bymuseum, Ordrupgårdsamlingen, Frederiksborg Museet,
Malerisamlingen på Nivaagård, Vestsjællands Kunstmuseum, Bornholms Kunstmuseum, Aarhus
Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum, Storstrøms Kunstmuseum, Ribe
Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum.

J. Th. Lundbye: Præsten N. F. S. Grundtvig taler for en forsamling i Borchs
kollegium. December 1843. Pen og akvarel, 21 x 22 cm. Frederiksborg Museum. Billedet viser Grundtvig holde en af sine mange forelæsninger, som Lundbye gerne
kom og hørte. Den 20. dec. 1843 holdt Grundtvig dette års sidste forelæsning. Af
tegningen fremgår det, at der også er mange kvinder blandt tilhørerne, hvilket var
nyt på denne tid.

Lundbye blev også kendt som en fremragende og produktiv tegner, hvoraf de fleste i dag
befinder sig i Kobberstiksamlingen og i Den Hirschsprungske Samling. Hans produktion menes at
være på omkring 1500 pennetegninger. Han strøede om sig med pennerids, enten direkte efter
naturen eller efter hukommelsen.
Han udførte mange tegninger som forlæg til xylografen og træskæreren, Andreas Flinchs
almanakker og andre lignende publikationer, men bedst kendt er nok hans illustrationer til H.V.
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Kaalunds “Fabler for Børn”, der udkom i 1845. Nogle af tegningerne blev af Adolph Kittendorff
dog først omdannet til litografier. Lundbye udførte også flere raderinger.
Sammen med Frölich udsmykkede Lundbye 1838-39 spisestuen på landstedet Valhøj, og i 1842
et andet privat hjem sammen med Skovgaard.

J. Th. Lundbye: Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde. 1846-47. 36 x 43 cm. Den
Hirschsprungske Samling. Højen indgik også i et maleri ti år tidligere. Om det senere maleri skriver
Lundbye: “Et lille efterårsbillede fra Vallekilde: En lille grøn høj på marken mod en ganske klar kold
luft, hvorover glider mange små, isolerede skyer uden alle de bløde løsrevne smådele som på en
varmere dag kunne forbinde og tilsammen give indtrykket af en trykkende hede. Det har jeg villet
undgå, det er efterår og kvæget går løs, en dreng vogter det, og på højen er et par tjørne som have
bøjet sig for de idelige vindstød fra nordvest...”. (Dagbogsoptegnelse, 16. jan. 1847).

I et selvportræt fra 1841 malede han sig selv som en alvorlig und mand, og i hans personlige
malerbog, der bar titlen: Trolddom og Huletanker fra 1846-48 viser hans tegninger den hjemvendte
kunstner. Heri portrætterede han mest sig selv som en nisse og med stor selvironi, som ellers ikke
kendetegner hans øvrige værker.
Kilde:
• Dansk Biografisk Leksikon 1981. Bind 9. Ang. Lundbye og andre medlemmer af slægten, side 182-87.
• Hans Edvard Nørregaard-Nielsen: “Dansk Kunst”. Gyldendal 1983. Heri om J. Th. Lundbye side 216-23.
• Hans Edvard Nørregaard-Nielsen: “Dansk Kunst 2 - Biografier”, ved Marianne Wirenfeldt Asmussen og Peter
Kühn-Nielsen. Gyldendal 1983. Heri om J. Th. Lundbye side 178-79.
• Fogtdals Kunstleksikon, bd. 7. Redaktører: Bjarne Jørnæs og Peter Michael Hornung. Forlaget Pelle Fogtdal 1990.
Heri om Lundbye side 127-28.
• Se også artiklen om Lundbye side 24-27 samt forvarslet om hans død side 28.
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Johan Th. Lundbyes slægt
Slægtens stamfar var Christen Lundbye. Han blev født 1738 i Lundby i Brarup sogn på
Nordfalster, hvorfra han tog sit navn. Han var søn af inderste i Lundby, Rasmus Hansen Boesen.
Christen Lundbye var først godsforvalter på Lolland, blev derefter hof- og stadsretsprokurator i
København og til sidst byfoged og byskriver i Frederikssted på St. Croix, hvor han døde 47 år
gammel i 1786. Han var gift med Marie Elisabeth Schäfer (1739-1807). I ægteskabet fødtes 6 børn,
hvoraf tre døde som små. De tre efterlevende sønner var: Henrik Wilhelm Lundbye (1772-1830),
der blev chargé d´affaires i Tunis, Joachim Theodor Lundbye og toldinspektør i Rudkøbing, Hans
Christian Lundbye (1782-1843).

J. Th. Lundbye: Oberstinde Cathrine Lundbye, f. Bonnevie (1792-1863), Lundbyes moder.
Tegnet i maj 1845. - I november 1836 tegnede Lundbye et billede af sin mor, som en pendant til
portrættet af faderen. Hans egne ord om moderens fortræffelige karakter er uendelige. Det følgende
citat fra Lundbyes dagbog giver et indblik i de spændinger og følelsesladninger, som opstod i
hjemmet pga. faderens hidsighed: Jeg husker en nat på Frederiksværk, da fader var bleven vred på
mig, som jeg troede uden at jeg havde fortjent det. Det foranledigede et af de gruelige krampeslag,
hvoraf Sigvard (en yngre bror) en tid led. - Jeg lå om natten i samme værelse som den kjære bror,
jeg lyttede til hans åndedræt for at forvisse mig om at han sov nu trygt og vilde vågne styrket næste
morgen. Hen på natten åbnedes døren i det forreste værelse og min elskede moder trådte ind. Hun
kunne ikke sove af angst for Sigvard, hun havde listet sig op for at se til ham. Jeg lå og græd, hun
satte sig på kanten af sengen og jeg hvilte mit hoved mod hendes trofaste bryst, hun bad til Gud for
os børn og sagde mig: Fader var ikke mere vred". (Madsen 1949, side 19).
J. Th. Lundbye: Oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841), kunstnerens far. 1836.
Tegningen er lavet som et forstudium til et oliemaleri af faderen. Portrættet af Lundbyes far er udført
nogle måneder efter at faderen var blevet udnævnt til chef for raketkorpset i Frederiksværk, og han
og Lundbyes moder var flyttet fra Johan Thomas og den tidligere bolig i Kastellet til en ny
embedsbolig ved Frederiksværk. Efter faderens død i 1841 karakteriserede Lundbye ham således:
"Når jeg nu tænker mig ham, er det som den kraftige, strenge, men ubøjeligt redelige og virkeligt
dygtige embedsmand...". (Madsen 1949, side 16).
"Den kære afdøde var ikke af dem, hvis kærlighed prægede sig i hans væsen, han var i det hele
taget mere streng og bitter end kjærlig i omgang, og dog lyver jeg ikke, når jeg siger: at han var en
sjælden kjærlig familiefader...". (Henriksen 1920, side 60)

910
Af disse blev Joachim Theodor Lundbye far til maleren, Johan Thomas Lundbye. Han blev født
15. marts 1778 og døde i Frederiksværk 14. juni 1841. Han blev sekundløjtnant i artilleriet før han
var fyldt 18 år. I 1806 udnævntes han til stabskaptajn og chef for kadetkorpset. I 1828 blev han
major, 1830 overtøjmester, 1836 chef for raketkorpset og i 1840 blev han udnævnt til oberst. Senere
blev han ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.
Den 22. februar 1810 blev Joachim Theodor Lundby gift i Kalundborg kirke med Cathrine
Bonnevie, født 17. juni 1792, død i Aabenraa 12. jan. 1863 og begravet på Bedsted kirkegård 20.
jan. 1863.
Hun var af fransk afstamning. Allerede i det 13. århundrede træffes navnet Bonnevie i Frankrig. I
1600-tallet flyttede flere brødre, bl.a. Honoré Bonnevie på grund af epidemier, hungersnød og høje
skatter til Norge. Han var født i Antibes i Provence, var oprindelig katolik, men blev i 1715
protestant. Senere flyttede han til Danmark, blev vinhandler og købmand i Odense. En søn af ham
med samme navn, Honoré Bonnevie blev læge i Mandal i Norge. Af dennes 10 børn blev den fjerde
ældste, Emanuel Bonnevie far til Cathrine Bonnevie og morfar til Johan Thomas Lundbye. Han var
toldinspektør og justitsråd i Kalundborg, og hustruen var en norsk købmandsdatter ved navn Anna
Clara Gundersen.
Cathrine og Joachim Theodor Lundbyes fik i deres ægteskab 7 sønner:
1.

Christen Carl Lundbye, født på Samsø 12. april 1812, død på Frederiksberg 2. jan. 1873. Han blev
1821 volontør ved artillerikadetinstituttet. 1826 stykjunker, 1830 sekondløjtnant. 1930-34 gennemgik
han den militære højskole. Blev 1838 premierløjtnant og 1841 kaptajn. I 1844 ansattes han som
konstruktør ved artilleriet og blev 1854 major. I 1856 oberst og samme år krigsminister. I 1857 tillige
marineminister.

Johan Th. Lundbye: Christen Carl Lundbye, Malerens bror, der senere
blev oberst og krigsminister. 1840. 29 x 24 cm.

Afskediget som minister 1859. I aug. 1863 på ny krigsminister i regeringen Monrad og var således
ansvarlig ved rømningen af Danevirke i krigen i 1864. Atter afskediget som minister 18. maj 1864.
Gift i København 1. gang 17. juni 1844 med Louise Wilhelmine Lundbye, født 10. dec. 1818, død 20.
maj 1845, datter af toldinspektør i Rudkøbing Hans Chr. Lundbye og Eva Emilie Holtzhäuser. Gift 2.
gang 16. nov. 1849 på Frederiksberg med Emilie Cathrine Bjerre, født i København 1. jan. 1825, død på
Frederiksberg 2. aug. 1924, datter af brygger Johannes Nicolai Bjerre og Mette Marie Weile. (Dansk
Biografisk Leksikon. Bind 9. 1981, side 182-83).
A. Agnete Lundbye født 5. aug. 1856, død 1927. Gift 9. apr. 1880 med revisor i Århus, senere
proprietær Hans Broch Broge, født 19. feb. 1852, død 1921.
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2.

Emanuel Andreas Lundbye, født 11. jan. 1814, død 16. jan. 1903. Han var major ved 21. bataljon i
Flensborg. Blev senere oberst samt chef for officersskolen. Gift 1. gang 4. okt. 1848 med Emilie Sophie
Riedevaldt (1819-1867). Gift 2. gang 29. aug. 1872 med komtesse Ida Octavia Petersdorff, født 12.
sept. 1836, død 6. juni 1895.
A. Emilie Lundby, født 14. apr. 1858, død 1944. Gift 2. apr. 1886 med generalmajor Peter Frederik
Møller, født 4. marts 1855, død 1943.
B. Christian Ludvig Lundbye, født 3. juli 1873, død 22. maj 1947. Uddannet som jurist og blev efter
genforeningen udnævnt til stiftamtmand over Sønderborg amt. Da Sønderborg og Aabenraa amter i
1931 blev sammenlagt udnævntes han i stedet til stiftamtmand over Haderslev amt. Tog sin afsked
i 1944. Hans hovedopgaver var afviklingen af amtsbanerne og udbygningen af vejnettet. (Sprogforeningens Almanak 1948, side 82-84).

C.

Gift 8. okt. 1903 med Emma Alice Nissen-Sommersted, født 7. juli 1880.
a. Anna Merete Lundbye, født 26. aug. 1904.
Johan Thomas Lundbye, født 27. aug. 1874, død 26. dec. 1951.
Blev 1899 cand. polyt. i ingeniørfaget. Senere blev han selv lærer og professor ved polyteknisk
læreranstalt i København. Fra 1905-25 var han tillige lærer i bygningshygiejne ved kunstakademiet.
I 1929 skrev han Den Polytekniske Læreanstalts historie i anledning af dens 100 års jubilæum. I
1934 skrev han om Danmarks veje i oldtid og middelalder. Gift 25. sept. 1931 i København med
Alexandra Ludvigsen Farre, født 2. aug. 1896, død i København 19. dec. 1991, datter af
godsforvalter Hans Peter Farre (1862-1944) og Emilie Ludvigsen (1873-1949). (Dansk Biografisk
Leksikon. Bind 9. 1981, side 183).

3.

Theodor Louis Lundbye, født 22. juni 1816, død 1907. Proprietær på Norkjær. Gift 22. feb. 1845
med Frederikke Leger, født 10. apr. 1815, død 23. juni 1886.
A. Theodor Emanuel Lundbye, født 16. maj 1847, død 1934. Dekorationsmaler. Gift 16. juni 1876
med Louise Vilhelmine Ryder, født 26. okt. 1850.
a. Louis Theodor Lundbye, født 23. sept. 1877, død 1940. Ingeniør og cand. polyt. Gift 31. dec.
1902 med Ellen Kathrine Nielsen, født 4. okt. 1876.
1. Mogens Johan Thomas Lundbye, født 21. okt. 1904.
B. Philip Julius Bornemann Lundbye, født 25. marts 1849. Proprietær. Gift 19. juli 1874 med Petrine
Margrete Bøggild, født 23. maj 1847. Helsingfors.
a. Charlotte Margrethe Lundbye, født 9. maj 1875. Gift 21. sept. 1897 med Emanuel Isakson
Yliniemi, født 25. okt. 1860. Amerika.
b. Annette Elisabeth Lundbye, født 25. juli 1876. Gift 8. dec. 1904 med handelsrejsende, Erik
Hansen Hermansen. Helsingfors.
c. Balthasar Christopher Bornemann Lundbye, født 30. apr. 1881. Handelsmand. London.
d. Louise Frederikke Lundbye, født 4. feb. 1886.
e. Philip Julius Bornemann Lundbye, født 30. jan. 1890.
C. Johan Carlo Lundby, født 6. maj 1851.

4.

Johan Thomas Lundbye, født i Kalundborg 1. sept. 1818. Dyre- og landskabsmaler. Meldte sig
frivilligt til 3 års krigen og blev dræbt af et vådeskud ved Bedsted 26. apr. 1848.
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5.

Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye, født 16. juni 1820, død 1864. Han var kaptajn og kompagnichef
i Fredericia. I krigen i 1864 deltog han som bataljonskommandør, men faldt ved Dybbøl 18. april 1864.
Gift 8. aug. 1852 med Charlotte Caroline Auguste Ernst, født 6. nov. 1824.
A. Frederik Theodor Lundbye, født 23. apr. 1853.
B. Cathrine Sophie Lundbye, født 16. marts 1857.
C. Hanne Elisabeth Lundbye, født 5. okt. 1859. Gift 5. okt. 1859 med grosserer, Frederik Ernst.
D. Ernst Lundbye, født 27. aug. 1861. Kompagnichef i Fredericia.
E. Ingeborg Lundbye, født 27. sept. 1863. Gift 12. okt. 1893 med kaptajn og kompagnichef, Villiam
Schwarz, født 29. apr. 1862

6.

Honoratus Rudolph Lundbye, født 3. okt. 1821, død i København 5. juni 1888. Jurist og kaptajn,
senere ekspeditionschef ved statsbanerne samt herredsfuldmægtig i Aabenraa. Gift 1. gang 12. okt.
1852 med Christine Sophie Blume (1822-1881). Gift 2. gang 14. juli 1887 med Abel Cathrine Berg,
født 14. dec. 1835.
A. Marie Cathrine Sophie Lundbye, født 24. feb. 1858.
B. Niels Blume Lundbye, født 20. apr. 1862, død 24. nov. 1889. Herredsfuldmægtig i Aabenraa. Gift
9. dec. 1887 med Emilie Anna Blume, født 31. juli 1861.

7.

Joachim Emil Lundbye, født 22. okt. 1826, død 18. feb. 1897. Han var under treårskrigen løjtnant og
senere kaptajn. Stationsforstander og postekspeditør i Vejen. Gift 9. nov. 1860 med Elise Birgitte
Jespersen, født 25. feb. 1835.
A. Theodor Henrik Lundbye, født 21. sept. 1861. Stationsforstander og postekspeditør. Gift 17. juli
1888 med Christiane Marx, født 21. marts 1862. I Brabrand.
a. Ejner William Emil Lundbye, født 9. maj 1889.
b. Aage Marx Lundbye, født 27. okt. 1890.
B. Cathrine Caroline Lundbye, født 25. apr. 1863. Gift 6. maj 1890 med stationsforstander og
postekspeditør, Frederik Christian Møller Honum, født 18. juni 1862.
C. Elisabeth Margrethe Lundbye, født 23. nov. 1865. Gift 16. nov. 1894 med bogholder, Peter
Waldemar Steen, født 1. jan. 1869. Esbjerg.
D. Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye, født 12. maj 1867. Lokomotivfører ved statsbanerne. Gift 28.
dec. 1897 med Marie Gerdine Hansen, født 29. apr. 1872. Århus.
a. Lilli Marie Lundbye, født 12. sept. 1900.
b. Eyvind Joachim Nicolaj Lundbye, født 12. apr. 1902.
c. Rigmor Nicoline Lundbye, født 21. nov. 1903.
d. Emilie Sigrid Gerdine Lundbye, født 9. okt. 1905.
E. Emil Berg Lundbye, født 24. marts 1872.
F. Laura Johanne Lundbye, født 18. jan. 1880. Gift 12. apr. 1902 med handelsrejsende, Julius
Bernhard Hansen, født 1. juli 1879. Århus.
a. Rita Birgitte Lundbye, født 1903, død 1994. Gift med restauratør Knud Juul Madsen, født
1896, død 1969
1. Niels Juul Madsen, født 1941. Kantinebestyrer. Gift med Gudrun Margrethe Frandsen,
født 1940.
b. Axel Emil Bernhard Lundbye, født 1905, død 1968. Grosserer. Gift 1932 med Else Kjærsgaard Sørensen, født 1909.

Vagn Lundbye
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1.

2.
3.
4.

Vagn Lundbye, født i Vanløse 22. nov. 1933. Premierløjtnant i Prinsens Livregiment.
Lærereksamen fra Århus Seminarium 1961. Lærer i Vejlby, Risskov og Humble.
Debuterede som digter i 1966 med romanen “Signalement”. Har siden udgivet flere digte,
noveller, romaner samt skrevet dramatik til film og teater. Fået tildelt flere litteraturpriser.
Gift 1. gang 1961 med Lone Kingo Petersen, født 1940. Gift 2. gang 1995 med Gabriela
Barbara Walter, født i Schweiz 1970. Bopæl: Bymøllen, Rudkøbing.
A. Kaare Lundbye, født 1964. Lærer og journalist
B. Camilla Lundbye, født 1968. Stewardesse.
C. Sune Oliver Lundbye, født 1996
Aase Lundbye, født 1935, død 1975. Skuespiller og laborant.
Stig Lundbye, født 1938. Galoptræner og antikvitetshandler.
Lone Lundbye, født 1940. Sygeplejerske.

Kilde:
• Dansk Biografisk Leksikon 1981. Bind 9. Ang. medlemmer af slægten Lundbye, side 182-87.
• Kristine og Poul Bonnevie: "Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930". Oslo 1931.
• Th. Hauch-Fausbøll: Slægtshåndbogen. 1900. Heri om Lundbye slægten, side 557-63.
• Vagn Lundbye: Oplysninger i brev af 9. feb. 1998.

Beretninger om Lundbyes død
og begravelse 26. april 1848
1. Ludvig Schraders indførsel i Bedsted kirkebog:
"Den 26. april jordedes her på kirkegården, en ved den danske armés
gennemrejse, ved uforsigtighed skudt frivillig, ved navn Johan Thomas Lundbye,
dyremaler, en søn af oberstløjtnant Lundbye, 30 år gammel".
Kilde:
• Bedsted kirkebog over døde. I stedet for ordet dyremaler havde præsten først skrevet ordet landskabsmaler, som en
eller anden derefter lod overstrege.

2. Emanuel Lundbyes beretning om broderens død:
"Den 26. april 1848 blev jeg beordret til at ride sydpå fra Kolding. Opgaven gik
ud på at finde 3. Liniebataljon, som under tilbagetrækningen fra Flensborg var
blevet væk for den danske Generalkommando.
Ærindet passede mig udmærket, fordi det gav mig lejlighed til at hilse på min
yngre broder, Johan Thomas, der få dage forinden havde meldt sig frivilligt.
I lang tid krydsede jeg rundt i det natlige Sønderjylland uden held. Ved en bro
traf jeg en bonde, der fortalte, at han nogle timer forinden havde måttet stå ved
broen med en staldlygte og lyse vej for "en hoben heste og soldater, der skulle
nordpå". Han mente godt nok, at soldaterne bar et 3-tal på skuldrene, men ellers
var det mest trætheden i ansigterne, der var mest iøjnefaldende.
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Jeg vendte nu min hest og gav mig til at lede længere nordpå. Ved daggry fandt
jeg den forsvundne styrke. Den lå og sov på en åben mark, og varsomt begyndte
jeg at gå fra mand til mand, i den hensigt at finde min broder.
Jeg fandt ham ikke og vækkede til sidst en kaptajn, for at få at vide, hvor
musketer, Johan Th. Lundbye befandt sig. Det varede lidt før kaptajnen forstod
hvad jeg ønskede at vide, men til sidst tog han sig sammen og fortalte, at Lundbye
var død af et vådeskud dagen før.
Bataljonen havde gjort holdt uden for den lille landsby, Bedsted, hvor styrken
"stængede af og satte geværerne i pyramide". Det var en klar forårsdag, og den
store hede ved Bedsted var et godt sted at holde hvil, og mange tog sig en lur i
solen. Johan Thomas Lundbye stod og tegnede en dragon, som lå og sov med
hovedet på sin ligeledes sovende hest. Nu blev der blæst signal til afgang. Lundbye
pakkede sin skitseblok sammen og begav sig hen til geværerne sammen med Svend
Grundtvig, der ligesom malerne Carlo Dalgas og P. C. Skovgaard også havde
meldt sig frivilligt.

Carlo Dalgas (1821-1851) meldte sig frivillig i krigen sammen med sine to brødre, og ved
begyndelsen af det følgende års felttog udnævntes han til sekondløjtnant ved 10. lette bataljon.
Under oberstløjtnant Ræder foretog denne bataljon et resolut angreb fra Sønderborg den 13. april
og kastede fjenden tilbage, hvorved det lykkedes andre danske tropper at erobre to saksiske
kanoner. Da modstanderne søgte at omgå bataljonens højre fløj, blev det kompagni, hvor Dalgas
gjorde tjeneste, sendt frem for at hindre det, hvad også lykkedes efter en hård kamp. Det tyder på
en betydelig koldblodighed hos Dalgas, at han midt under denne kamp, hvori han, som Svend
Grundtvig siden berettede “var dygtig med” har kunnet ridse den lille skitse ned, som han derefter i
et brev sendte til søsteren Susette.
I 1850 på årets sidste dag blev Dalgas, der nu var avanceret til premierløjtnant, hårdt såret ved
Möhlstedt. den 2. jan. 1851 døde han på lazarettet i Slesvig.
Tegningen af Carlo Dalgas er lavet af P. C. Skovgaard ombord på skibet “Iris” på vej til Sønderjylland 18. april 1848.

Idet han nåede sin plads i geleddet, løb nogle soldater ind mellem
geværpyramiderne foran Lundbye. En ung soldat kom til at vælte en pyramide, og
i faldet gik et af geværerne af. Kuglen ramte Lundbye, gik ind ved venstre
mundvig og skråt op i hjernen. Han var død med det samme. Et dybt suk var alt,
der hørtes fra ham, idet han sank om på jorden.
Der var kommet feltlæger til med det samme, forsikrede kaptajnen, men alt liv
var udslukt. De havde lagt liget på en hestevogn og kørt det til Bedsted. Jeg måtte
forstå, at det skulle gå stærkt. Det var begrænset, hvor længe bataljonen kunne
vente med den videre fremrykning mod nord. Der var ikke tid til at tømre en kiste
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sammen, men inde i skolen var hans lig blevet indsyet i et rent, hvidt lagen. En
bonde, som hed Hans Krüger og som boede lige i nærheden, var kommet til med et
dannebrogsflag og havde svøbet det om den døde. Med det om sig, kom Lundbye
med nogle få hastige ord i jorden".
Kilde:
• Johan Thomas Lundbye 1818-1848: "... at male det kjære Danmark". Katalog udarbejdet i forbindelse med
Lundbyeudstillingen på Thorvaldsens Museum 1994. Heri artiklen: “Mellem to storke” af Vagn Lundbye, side 11623.
Oplysninger:
• Oberst Emanuel Andreas Lundbyes svigerdatter, Alexandra Lundbye, der døde i København den 19. dec. 1991 har
under en samtale fortalt, hvorledes hendes svigerfar resten af sit liv havde været dybt forarget over den udrustning,
som 3. liniebataljon var forsynet med. En ting var, at der ikke havde været udstillet vagtposter ved den sovende
styrke, værre var det, at de geværer, som de slet uddannede soldater var udrustet med, var i så dårlig stand, at de var
til fare for deres ejere. Dertil kom et alt for ringe fodtøj samt civile klæder, som det var svært at holde varmen i.
Ifølge Alexandra Lundbye nægtede hendes svigerfar resten af århundredet at være sammen med de danske
politikere, som havde ansvaret for de elendige omstændigheder, hvorunder 3. bataljons frivillige blev sendt ind i 3
års krigen.
• Hans Krüger: På dansk Hans Kromand. Han boede tæt på degnens hus og er med stor sandsynlighed Hans Sørensen
Møller (1813-1884), der var gårdmand og kromand i Bedsted. Han boede på gården, Sivkrovej 25.

“Johan Thomas Lundbyes begravelse på Bedsted kirkegård, tegnet af Carlo Dalgas som
var til stede”, står der over og under tegningen. Tegningen er lavet med pen, pensel og
sepia 26. april 1848 og måler 14 x 18 cm. Findes i privateje.
Man ser at de store træer ved diget er stynede og lige uden for diget en rytter, der hilser,
mens liget sænkes i graven.
Det fremgår også af tegningen, at mange fra byen, især koner med børn deltager i
bisættelsen.

3. Svend Grundtvigs brev til forældrene:
“Gabel, mellem Ribe og Haderslev, fredagen den 28de april 1848.
Kære Venner!
Det synes mig nu en uhyre lang tid siden jeg sidst lod høre fra mig; det er dog
kun 6 dage. At I i disse dage ingen efterretninger have fået herfra, kan vistnok, i
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forbindelse med rygtet om krigens seneste gang, have vakt sørgelige anelser om
min og mine krigskammeraters skæbne. Men det har været mig aldeles umuligt at
få skrevet siden løverdag.
Søndag morgen kl. 6 rykkede vor bataljon ud af Flensborg sønderpå, og siden
den tid har jeg ikke været af klæderne før nu i nat. Vi rykkede som sagt
påskemorgen sydpå eller rettere mod sydvest, thi vi skulle nok posteres mellem
Slesvig og Husum. Da vi imidlertid kom til Langstedt på Vejen til Treia, hvor vi
skulle have været hen, hørte vi heftig skyden sydpå og en dragon kom jagende med
det budskab, at en batalje var begyndt den morgen udenfor Slesvig. Vi gjorde da
holdt ved Langstedt og udsendte patruljer mod syd, og hen ad aften fik vi den
besked, at vor armé vel havde holdt stand hele dagen og kæmpet som løver, men
dog så sig nødsaget til ved daggry at forlade Slesvig. Vi fik ordre til at trække hen
til chausseen, for at hjælpe til at dække tilbagetoget. I mulm og mørke marcherede
vi altså ad slette veje hen til Oversee, hvor vi bivuakerede om natten. Her så vi
vogne i lange rækker føre bagagen og de sårede nordpå, og efter at være
marcheret endnu et stykke vej sydpå, mødte vi endelig armeen, der med
fuldkommen orden drog mod Flensborg. Vi sluttede os hertil og ankom til
Flensborg ved middagstid, uden at have mærket noget til fjenden. Om
eftermiddagen kl. 6 blæstes appel og alt trak sig nord ud af byen og op på højderne
ved og i linie med Bau.

Svend Grundtvig (1824-1883). Han var litteraturforsker og sprogmand. I 1838 begyndte
han at studere gammel folke-digtning og slog i 1843 til lyd for en bedre udgave af de
danske folkeviser. Meldte sig i 1848 som frivillig og deltog bl. a. i slaget ved Isted 1850.
Docent i nordisk filologi ved Københavns universitet fra 1863. Virkede som kaptajn i
krigen 1864. Fra 1869 havde han titel af professor. Svend Grundtvig udgav bl.a.
Danmarks Gamle Folkeviser I-IV (1853-1883), der senere blev videreført og afsluttet af
Axel Olrik og andre folke-mindeforskere. Gamle danske minder i folkemunde I-III (185461). Danske Folke-eventyr I-III (1876-83).
Tegningen af Svend Grundtvig er lavet af P. C. Skovgaard ombord på skibet “Iris” på vej
til Sønderjylland 18. april 1848.

Den nat tilbragte vi under våben på en åben mark, og inden dagen gryede næste
morgen (tirsdag) drog vi af sted mod nord. De øvrige tropper var i forvejen draget
ad Sønderborg til, men vi dannede tilligemed et batteri og en hel del hestefolk
arriergarden, der skulle tage imod fjenden og opholde ham, medens den øvrige
styrke med bagagen trak sig tilbage. Denne hærafdeling, der nu er højre
flankekorps, kommanderedes af general Wedell og består af 3die bataljon, 4de, 5te
og 6te dragonregiment og halvdelen af 3die, samt Marcussens batteri.
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Vi kom den dag til Tinglev, uden at komme i træfning med fjenden, der
imidlertid var os i hælene. Fjendens fortropper stod kun en mils vej fra os, og vi
måtte derfor holde os slagfærdige. Næste morgen kl. 4 marcherede vi til Bedsted,
hvor vi holdt hvil i omtrent 6 timer, og om aftenen sildig kom vi til Toftlund,
hvorfra vi i morges marcherede hertil Gabel.
Jeg har nu gjort en ordentlig marchprøve, døjet kulde og søvnløshed, hunger og
tørst, tunge hedeveje og stærke regnskyl, alt under den hele tunge oppakning,
hvoraf jeg intet har reduceret. Det har været drøjt, men dog ikke mere end jeg
kunde tåle, og man lærer ved en sådan lejlighed at tage sig sammen, thi det nytter
ikke at give efter, man må af sted. Det var et stort held, at vi på denne march ikke
blev nåede og angrebne af fjenden; han havde kunnet slagte os som kvæg:
Kavaleriet var så godt som ubrugeligt, thi alle hestene var så udmattede, at de
måtte bæres på sporerne og næppe kunne gå, end sige løbe. Vor bataljon er en så
rå udisciplineret horde af feje trælle, der er drevne fra ploven med ydre og
ingenlunde ved indre kald; den kan ikke marchere ordentlig og den lystrer ikke.
De frivillige er langtfra at være yndede, ilde anskrevne hos soldaterne,
underofficererne ser meget skævt til dem, fordi de frygter deres avancement. Det
er uhyggelige forhold at tjene under.

Johan Thomas Lundbye (1818-1848).
Tegningen af Lundbye er lavet af P. C. Skovgaard ombord på skibet “Iris” på vej til
Sønderjylland 18. april 1848.
Peter Christian Skovgaard (1817-1875) fik sin uddannelse som maler fra J. L. Lunds atelier.
Hans malerier er tilknyttet den folkelige danske landskabstradition. Hans billeder er tegnet i
klare og lyse farver og bygget over et simpelt kompositionsskema. Karakteristisk for hans
billeder er det monumentale format, det rene landskabelige motiv, hvor figurerne, hvis der er
nogen, altid kun er staffage. Til hans hoved-værker hører bl.a.: Udsigt over Skarrit Sø (1845),
Landevej ved Vognserup (1849), Bøgeskov i maj (1857) og En sjællandsk landevej (1864).
P. C. Skovgaard blev far til bl.a. Joachim Skovgaard, der udsmykkede domkirken i Viborg med
freskomalerier.

Endelig må jeg fremtvinge en efterretning, som er for sørgelig til, at jeg vil dvæle
ved den, og som jeg så længe som muligt har opsat her at meddele. Min trofaste
ven og sidemand Lundbye er borte. Han er falden, ikke for en fjendtlig kugle, men
ved et vådeskud af vore egne. Det er rædsomt, og det har rystet mig dybere, end at
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jeg kan forvinde det så snart. Det var ved Bedsted, hvor vi stod opmarcherede. Der
kommanderedes “træd an”, og vi frivillige af 2. kompagni var straks på vor plads,
mens 1. kompagni endnu tøvede. Vi stod i geleddet, 1ste kompagni, der stod en
halv snes skridt foran os, trådte hen til sine geværer, der stod i pyramider. En
soldat sparkede ved den her i bataljonen stadige skødesløshed til en sådan
pyramide; den faldt, og et skud gik af; kuglen peb forbi øret af mig og knuste min
sidemands hoved. Han var død i det samme; intet skrig kom over hans læber. Han
har ikke følt noget øjebliks smerte. Lægerne styrtede til og erklærede ham straks
for stendød. Bech, Brandis, Dalgas, Lütken og jeg fulgte vor afsjælede ven til
jorden samme dag. Han jordedes på Bedsted kirkegård; Dannebrog var bredt over
hans båre, der bares af os og en del deltagende bønder, og dette flag fulgte ham i
graven. Præsten, en alvorlig, venlig mand, kastede jord på ham i graven og talte
nogle inderlige ord derved. Vi tilkastede graven og måtte straks marchere videre.
Overvældet af den dybe sorg og af den bitre følelse, at det var mellem hans
mordere jeg stod, trådte jeg straks hen for min kompagnichef og tilkendegav, at
jeg ikke længere ville tjene i bataljonen. Kun så længe den endnu på sit tilbagetog
er udsat for fjendens angreb og deraf flydende tilintetgørelse, anser jeg det for min
pligt at følge den. Så snart den er i sikkerhed, og det er den nok allerede, træder
jeg ud. hvor jeg da går hen, ved jeg endnu ikke.
Kolding d. 28de april, midnat.
For to timer siden kom jeg hertil med major Blom, Lütken og Carlo. I morgen
drager vi atter til vort korps. jeg længes nu efter den dag, da jeg kan udtræde af
dets forhadte rækker. Fjenden synes at have slået sig til ro ved Apenrade. Vor hær
skal nok trækkes til Kongeåen, for så vidt den ikke står på Als. Hvorledes vore
sager egentlig står, derom har jeg intet begreb. Jeg er her tilskuer og det langt
fjernere end om jeg sad i København. Jeg er dybt nedslået ved tabet af min
trofaste ven. Jeg kunne have båret det, om han var falden på ærens mark for
fjendehånd, men nu er han myrdet ved den udisciplinerede horde, hvoraf han som
jeg var medlem. Jeg kan ikke længere udholde det i dens midte. Jeg kan - det har
erfaringen lært mig - udholde strabadser så godt som de andre soldater, men jeg
kan ikke udholde de omgivelser, hvori jeg lever.
Jeg har i dag her i byen opfyldt det sørgelige hverv at melde Sivard Lundbye sin
broders tab. Det vil falde mange flere end ham og mig hårdt på hjerte: Hans gamle
moder, Skovgaard, Frölich, Høyens og jer. Gud lade os samles hisset. Gud bevare
Danmark, som han ofrede sit liv, men som han dog havde tjent bedre med sin
vante id end ved at trække i den røde trøje. Gud være med eder! Tænker på og
føler med
Eders inderlig hengivne
Svend Grundtvig
PS: Major Blom beder mig hilse min familie og anmoder den om at bringe til
hans families kundskab, at han befinder sig vel”.
Kilde:
• "N. F. S. Grundtvig og hans nærmeste slægt under treårskrigen - En brevveksling". Udgivet af Ingeborg Simesen.
Gads Forlag. København 1933. Heri brevet fra Svend Grundtvig til forældrene, biskop, forfatter og salmedigter
m.m., Nicolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) og Elisabeth Blicher (1787-1851), side 4-7. Enkelte små
passager er udeladt. - Heri også billedet af Svend Grundtvig side 88 og Carlo Dalgas side 32.
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4. Christian Frederik Lütkens brev til sin familie:
"Da vi på retræten stod ved Bedsted og geværerne var opstillede i pyramider,
blev vi kaldt i gevær. Vi frivillige af 2. kompagni stod alt på vor plads, medens
foran os, 1. kompagni ilede til deres våben, og det gjorde de uordentligt og
støjende, en pyramide faldt om, et skud gik af, og vor kære ven, landskabsmaler
Lundbye segnede straks om, skudt gennem hovedet og var stendød.
Han var et elskværdigt, stille og beskedent menneske, af en næsten
overmenneskelig skikkelighed og godmodighed, og hvorfor skulle det lige være
ham, som vi mistede? - Aldrig skal jeg glemme ham, da han lå der med et gabende
sår i kinden! - Det har også gjort et dybt indtryk på hele armeen. Løjtnant Høst
segnede af hesten, da han hørte det.
Vi kørte Lundbye til Bedsted, syede ham ind i et par lagener, hæftede et
dannebrogsflag over hans bryst, ledsagede ham, båren på en båre af de deltagende
bønder, til kirkegården. Præstens korte tale, så vel som degnens vrælen gjorde et
blandet indtryk på mig. Jeg vidste ej, om jeg skulle væmmes eller opbygges
derved".

Lundbyes grav på Bedsted kirkegård, lavet som en radering af A. P. Madsen i 1854, da
han nogle år senere kom gennem Bedsted, og ville besøge sin faldne kammerats grav.
A. P. Madsen (1822-1911) var dyremaler, grafiker og arkæolog. Han meldte sig i 1848
som frivillig og blev samme år udnævnt som løjtnant. Under hele krigen fulgte hans
skitsebog ham, og i denne har han dels i blyant og dels i vandfarve i et meget beskedent
format gengivet scener af livet i felten, portrætskitser af soldaterkammerater, raske rids af
landskaber, slotte, kirker og bondehuse, kort sagt alt hvad der tilfældigt kom indenfor
hans synsvidde. Hans akvareller giver de nydeligste små landskabsbilleder fra jyske og
fynske egne. En del af hans skitsebogsblade findes nu på Koldinghus.
Kilde:
• Johan Thomas Lundbye 1818-1848: " ...at male det kjære Danmark". Katalog udarbejdet i forbindelse med
Lundbyeudstillingen på Thorvaldsens Museum 1994. Side 30-32.
Oplysninger:
• Christian Frederik Lütken var også frivillig soldat. Han skrev et brev hjem til sin familie, dateret 28. april 1848.
Brevet er fundet af forfatteren, Vagn Lundbye i Det Kgl. Bibliotek, NKS 3351,4. Lütken blev senere professor i
zoologi ved Københavns universitet.
• Degnen i Bedsted, Jes Povlsen (født i Bedsted 26. feb. 1790, død samme sted 3. feb. 1855). Uddannet fra Tønder
Seminarium i 1811. Blev herefter ansat i Øster Terp som enelærer, indtil han i 1840 overtog lærer- og degneembedet
i Bedsted efter Hans Jørgens Jepsens død.
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5. H. C. Andersens noterer i sin dagbog:
"Lundbye stod melankolsk og lænede sig til geværet. Nogle bønder gik forbi
hvor de andre geværer tæt foran ham var opstillede, og kom til at støde dem
omkuld. Man hørte skuddet og så derefter Lundbye styrte til jorden, skudt neden
fra kæben opad, munden flænget og et stykke kød med skæg bortskudt. Han
udstødte et par svage suk. Blev svøbt i et dannebrog og lagt i jorden".
Kilde:
• H. C. Andersens dagbøger 1845-50. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København 1974, bd. 3.
Heri side 108 om dagbogsoptegnelsen for 13. maj 1848. H. C. Andersen havde på Fyn ført en samtale med nogle af
de officerer, der havde været til stede i Bedsted, bl.a. løjtnant Drejer ved jægertropperne.
Oplysninger:
• H. C. Andersen (1805-1875). Han behøver vel ingen nærmere præsentation.
Litteratur om Lundbye:
• Karl Madsen: “Johan Thomas Lundbye 1818-1848”. København 1895. Udgivet af Kunstfore-ningen til dens
medlemmer på 70 årsdagen for foreningens stiftelse den 11. nov. 1895. 284 sider.
• “J. Th. Lundbye: Dagbogsoptegnelser”. I udtog ved Karl Madsen. Gyldendalske Boghandel. København og
Kristiania 1918. Trykt i 500 eksemplarer. 64 sider.
• Lorenz Frølich: “Egne optegnelser og breve til og fra hans slægt og ungdomsvenner - Ungdomstiden og Joh. Th.
Lundbye”. København 1920. Samlet og udgivet af F. Hindriksen på hundredårsdagen for kunstnerens fødsel.
• H. V. Kaalund: “Fabler for børn”. Et halvt hundrede billeder, tegnede af J. Th. Lundbye til tekst af Kaalund.
Fjortende oplag. Gyldendalske Boghandel. København 1947.
• “Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848”. Udgivet af Viggo Madsen og Risse See. Gyldendalske
Boghandel, Nordisk Forlag 1949. 426 sider.
• J. Th. Lundbye: “Trolddom og Huletanker”. En rejsedagbog med vejledende tekst til skitsebogen ved Eigil H.
Brünniche. Faksimilegenoptryk. København 1953.
• Johan Thomas Lundbye: “Et år af mit liv”. Indledning og noter ved Mogens Lebech. København 1967.
• Aage Marcus: “Danske Landskabstegninger af Johan Thomas Lundbye”. København 1968. Angående 37
tegninger af Lundbye.
• “Johan Thomas Lundbye: Rejsedagbøger 1845-46”. Redigeret af Bjarne Jørnæs. Udgivet af Den Kongelige
Kobberstiksamling. København 1976. 350 sider.
• Bente Skovgaard, Else Lofthus og Peter Nørgård Larsen: “Sommerrejsen til Vejby 1843 - J. Th. Lundbye og P.
C. Skovgaard”. Udgivet af Statens Museum for Kunst 1989. 95 sider.
• Johan Thomas Lundbye: “. . . at male det Kjære Danmark”. Udstillingskatalog. Thorvaldsens Museum 1994. 236
sider.
• Tegninger og Huletanker. Johan Thomas Lundbye 1818-48. Udstillingskatalog på Den Hirschsprungske Samling.
1998. 386 sider.

Treårskrigen 1848-50
I begyndelsen af 1800-tallet gærede det mange steder i Europa med social uro og bonderejsninger. I
Schweiz udbrød der borgerkrig i 1847, men det blev revolutionen i Paris den 21.-24. feb. 1848, der for alvor
satte Europa i brand. På få uger havde den revolutionære bølge bredt sig ud over hele Europa. Kun i Rusland
og Storbritannien overlevede de bestående regimer.
Her endte det med treårskrigen 1848-50, mellem på den ene side Danmark og på den anden side slesvigholstenerne samt Preussen og Det Tyske Forbund. Det ældgamle og meget indviklede grænseproblem om
Sønderjyllands statsretlige stilling fik nu en ny karakter på grund af den vågnende nationalisme og de
folkelige bevægelser for med- eller selvbestemmelse.
Efterretningerne om omvæltningerne i Paris nåede til Kiel fra Altona den 28. feb. 1848 og dagen efter til
Roskilde, hvor bisættelsen af Christian 8. netop fandt sted.
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Oprøret i Rendsborg 24. marts 1848. Denne dag ilede Prins Frederik af Nør til Rendsborg, hvor han fik kommandanten til at samle soldaterne. Prinsen optrådte i den uniform,
han som dansk general før havde haft lov til at bære. Han ses til hest i færd med at
oplæse en proklamation fra den provisoriske regering i Kiel. Den fortalte om revolution i
København, hvor kongen var faldet i hænderne på en folkehob, der havde tvunget ham til
at tage et nyt ministerium, som var imod hertugdømmernes rettigheder. - Hermed var
oprøret en kendsgerning og borgerkrigen uundgåelig. Tegningen er hentet fra Frits Holst
og Axel Larsens bog: Felttogene i vore første frihedsår, fra 1888.

Den slesvig-holstenske bevægelse fra ca. 1830 ønskede dels en fri forfatning for hertugdømmerne, dels
Slesvigs indtræden i Det Tyske Forbund, som Holsten og Lauenburg allerede tilhørte. Dens modstykke i
Danmark var nationalliberalismen, der dels ønskede og fik en ny grundlov for kongeriget, og dels ville
genforene hele Sønderjylland med dette (Ejderpolitikken). I den nationale strid var der to mellemstandpunkter, dels den konservative politik (Helstatstanken), der ville bevare status quo, dels selvbestemmelsestanken, der ville dele Sønderjylland ved afstemning langs sproggrænsen. En sådan deling blev
foreslået af slesvig-holstenerne, men afvist fra dansk side. Martsrevolutionen i Tyskland og martsministeriets dannelse i København udløste den første opstand.

En række frivillige soldater i treårskrigen, tegnet af F. C. Lund.
F. C. Lund (1826-1901) gik frivillig med i krigen og blev såret i slaget ved
Fredericia. På grundlag af sine skitser og erindringer fra kampene malede han i de
følgende år adskillige store slagbilleder, hvoraf flere findes på Frederiksborg.

23. marts 1848 proklameredes i Kiel en provisorisk regering, der i løbet af få dage opnåede kontrol med
det meste af hertugdømmerne. I Nordslesvig holdt bondestanden dog fast ved Danmark. Den danske hær var
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i en ringe forfatning, men nationalbegejstringen var enorm. Den 29. marts rykkede de første danske tropper
ind i Slesvig, og danske orlogsskibe ankom til Aabenraa og Sønderborg, og den 9. april besejrede den danske
hær på ca. 11.000 mand en langt mindre slesvig-holstensk styrke ved Bov og kastede dem tilbage til
Rendsborg.
Kongen af Preussen og Det Tyske Forbund besluttede at komme oprørerne til hjælp, og under ledelse af
den preussiske general Friedrich Wrangel angreb 32.000 mand med 74 kanoner de danske stillinger ved
Slesvig påskedag 23. april.
Den 24. apr. fandt en træfning sted ved Oversø. Den forårsagede panik i den danske hovedstyrke, der stod
i Flensborg. Hæren blev straks trukket til Als og til Fyn, hvorefter Wrangel besatte hele Sønderjylland og
fortsatte endda ind i Jylland. Hidtil havde Danmark ikke fået støtte fra stormagterne, men da Wrangel
overskred Kongeåen, truede Rusland med at bryde forbindelserne med Preussen, hvorefter Wrangel fik ordre
til at rømme Jylland. Han trak sig med hele hæren tilbage til egnen omkring Kværs. Der fandt næsten daglig
små fægtninger sted. Fra Als foretog Hedemann og Schleppegrell et angreb på Dybbøl 28. maj. Sejren her og
den følgende ved Nybøl 5. juni vakte atter begejstring hos den danske befolkning, men modvilje hos
stormagterne.
Den 4. juni 1848 kom det til et mindre slag ved Bedsted. (Se nærmere om dette slag side 922)
Nogen tid efter ebbede kampene ud. En våbenhvile på 7 måneder blev sluttet i Malmø 26. august 1848.
Stormagternes mægling gjorde det klart, at valget stod mellem en helstat eller den deling, som slesvigholstenerne på ny havde tilbudt. Men folkestemningen i Danmark gik stærkt ind for Ejder-politikken, og
Frederik 7.s indblanding gjorde delingstanken uigennemførlig. Regeringen gik af, og Novemberministeriet
fik til opgave at genåbne fjendtlighederne 3. april 1849.
To dage efter gik linjeskibet “Christian 8.” og fregatten “Gefion” tabt, da de efter hærens ønske måtte
foretage et sømilitært uforsvarligt indfald i den snævre Eckernförde Fjord. Den danske hær bestod nu af
41.000 mand, mens tyskerne og slesvig-holstenerne tilsammen mønstrede godt 65.000. Over for denne
overmagt besluttede man at trække danskerne nordpå. På årsdagen for slaget ved Slesvig led den danske hær
nederlag ved Kolding, hvorefter de tyske forbundstropper besatte området til Århus. General Rye trak sin
brigade ud på Mols, mens brigaden under de Meza forblev på Als. I Fredericia stod 7000 mand under
kommando af oberst N. C. Lunding indesluttet af 14.000 slesvig-holstenere. Lunding ønskede at gøre udfald,
hvad overgeneralen Bülow billigede. Rye og de Meza blev i stilhed trukket til ad søvejen.
Slaget ved Fredericia 6. juli 1849 blev en stor dansk sejr, men hvor general Rye faldt ved Treldeskanse.
Fire dage efter sluttedes våbenhvile med Preussen, og i et helt år var slagmarken overladt til diplomaterne,
der imidlertid slet ikke havde løst de virkelige problemer, da den endelige fred blev indgået 2. juli 1850. Et
par dage efter erklærede repræsentanter for England samt Rusland, Frankrig og Sverige-Norge, at det danske
monarki skulle være udeleligt, og arvefølgen skulle sikres for at bevare ligevægten og freden i Europa.
Aftalen, den såkaldte London-protokol, blev underskrevet den 2. aug. 1850 og senere tiltrådt af Østrig, men
ikke af Preussen. Slesvig-holstenerne gav imidlertid ikke op, men bragte med tyske frivillige, styrken op på
ca 34.000 mand, som tog stilling ved Isted, hvor de 25. juli blev angrebet af 39.000 danskere under general
Krogh. Efter en lang og forbitret kamp, hvor bl. a. Schleppegrell og Læssøe faldt, sejrede danskerne i det
største slag, Danmark i historisk tid har udkæmpet.
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Slaget ved Slesvig 23. april 1848. Efter nederlaget ved Bov den 9. april var slesvigholstenerne søgt tilbage til Rendsborg, hvor der stod en tysk forbundsdivision. Danskerne
fulgte langsomt efter og nåede Slesvig den 11. april. Den danske hær talte ca. 12.000
mand og de forenede tyske styrker ca. 30.000 mand. Med 20.000 mand, slesvigholstenere og preussere, angreb Wrangel den 23. april den danske hær, som han på
baggrund af slesvig-holstenske meldinger havde undervurderet. Selvom den danske hær
måtte vige for overmagten, kæmpede den med så stor tapperhed, at slaget ved Slesvig
regnes for et af de mest hæderfulde i dansk krigshistorie.
Tegningen, der er hentet fra Frits Holst og Axel Larsens bog: Felttogene i vore første
frihedsår fra 1888, viser en episode fra slaget, hvor Würtzen med sit 6. dragonregiment
redder to danske kanoner fra at falde i fjendens hænder.

Efter slaget ved Isted besatte danske soldater atter Danevirke. Slesvig-holstenerne forsøgte flere gange
angreb, ved Mysunde 12. sept. og 4. okt. ved Frederiksstad, som oberstløjtnant Helgesen med held
forsvarede mod stormen. Under pres fra Rusland og Østrig måtte Preussen affinde sig med, at et østrigsk
hærkorps blev sendt til Holsten for at afvæbne den slesvig-holstenske hær.
Den 12. januar 1851 proklameredes standsningen af fjendtlighederne. I Danmark fejrede man sejren. Den
danske hær havde jo indtaget hele Sønderjylland, og oprørerne vandt hverken løsrivelsen eller Slesvigs
deling. Man overså, at Danmark heller ikke havde vundet, hverken militært eller politisk. Krigens udgang var
blevet bestemt af stormagterne, især Rusland, der ville have ro.
Kilde:
• Gyldendal og Politikens Danmarks Historie. Bind 10: 1800-1850. Side 327-354.
• Lorenz Rerup: “Slesvig og Holsten efter 1830”. Politikens Forlag 1982.
• Frits Holst og Axel Larsen: "Felttogene i vore første frihedsår". København 1888.
• Holger Hjelholt: "Sønderjylland under treårskrigen - Et bidrag til dets politiske historie" I-II. Gads Forlag. 1959.
• Johannes Nielsen: Treårskrigen 1848-51. Tøjhusmuseet 1981.

Slaget ved Bedsted 4. juni 1848
Vreden over at have måttet rømme Jylland havde endnu ikke sat sig hos den tyske general
Wrangel, da han natten til den 29. maj fik melding om, at general Halkett var blevet angrebet ved
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Nybøl og havde måttet trække sig tilbage. Wrangel gav derfor straks befaling til, at alle hans tropper
skulle samles i egnen nord for Flensborg, hvor han opslog sit hovedkvarter.
En stor del af den danske hær, bestående af oberst Juels korps, talte 16 eskadroner og 2 batterier,
de jyske herregårdsskytter foruden fodfolket var blevet overført til Jylland i dagene 27.-30. maj.
Den rykkede nu gennem Kolding og ned i Nordslesvig, hvor det yderligere blev forstærket med 1.
reservejægerkorps, der kom fra Als.
Juels korps nåede Haderslev den 1. juni, hvor det opsatte sit hovedkvarter. Hos sig beholdt den
hovedstyrken, der var under ledelse af oberst Meyer, og for at få klarhed over, hvorvidt det var
forsvarligt at rykke længere sydpå, besluttede oberst Juel, at fremsende nogle kommandoer mod
Aabenraa, Rødekro, Bedsted og Løgumkloster.
General Wrangel, hvis ønske var at give danskerne den tro, at han ville angribe Juels korps,
befalede, at der den 4. juni skulle udsendes 2 kommandoer.

Vilhelm Ferdinand Würtzen. Ritmester.
Han blev født i København 19. april 1796, søn af kammerherre Carl Gottfried Würtzen
(1755-1817) og Valborg Lindam (1774-1804). I 1809 blev Vilhelm F. Würtzen kadet, 1813
sekondløjtnant i Jyske Regiments lette dragoner. 1824 premierløjtnant og i 1842 ritmester
i 6. dragonregiment.
I 3 års krigen udmærkede Würtzen sig under slaget ved Slesvig 23. april 1848 ved sit
berømte indhug mod fjenden, i det han reddede 2 danske kanoner fra at falde i
hænderne på den slesvig-holstenske hær, og igen senere samme år, da han deltog med
udmærkelse i kampen ved Bedsted, hvorfor han den 13. sept. 1848 blev udnævnt til
Ridder af Dannebrog.
I 1849 blev han udnævnt til major, 1851 til oberstløjtnant og efter krigen afskediget,
hvorefter han blev ansat som kommandant på Rosenborg. Vilhelm F. Würtzen døde 62 år
gammel i København 28. okt. 1858.

Den ene kommando under oberstløjtnant, Grev Waldersees ledelse, skulle bestå af 2 garderbataljoner og 2 eskadroner og gå mod Aabenraa. Den nåede byen tidligt om morgenen. Den danske
styrke, der fandtes i byen, bestående af en lille afdeling marinere gik efter en kort skydefægtning
igen om bord i flåden, der blev ledet af kaptajn Steen Bille. Tyskerne trak sig lidt efter tilbage og
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blev stående i skovene syd for Aabenraa til hen på eftermiddagen. Da den trak sig tilbage, blev byen
atter besat af kaptajn Ernst, der natten til den 4. juni var ankommet dertil fra Als med 27 ingeniører.

Friedrich Heinrich Ernst Wrangel (1784-1877), general for de tyske tropper.
Han førte overkommandoen over de tyske forbundsstyrker, der blev sendt til undsætning
for slesvig-holstenerne. Ligesom de danske hærførere var Wrangel ofte udsat for politisk
indblanding i sine militære dispositioner. Som preussisk officer skulle han samordne
forbundsenhederne og de slesvig-holstenske enheder, en vanskelig opgave han løste på
bedste vis.
Billedet er hentet fra Holst og Larsens bog: Felttogene i vore første frihedsår, fra 1888,
side 125.

Den anden tyske kommando, der bestod af 1 bataljon og som blev transporteret til vogns samt 1
dragonregiment, skulle under oberstløjtnant Paczinskys ledelse begive sig over Tinglev og Ravsted
og videre mod Alslev. Paczinsky nåede Ravsted kl. 13.30 og gjorde her et holdt for at holde hvil.
Under dette hvil fik han efterretning om, at der ved Bedsted stod en dansk eskadron i færd med at
affodre sine heste. Paczinsky afbrød straks hvilepausen for med sine dragoner at bevæge sig frem
og forsøge et overfald. Der fortælles, at de slesvig-holstenske soldater i timerne inden overfaldet
benyttede højen ved Martin Michelsens gård i Korup som udkigspunkt. Herfra kunne de overskue
danskernes bevægelser nord for Arnåen. Soldaterne skal oven i købet på gården have stjålet en
høne, som de tilberedte over et bål på højens top. Senere kom overfaldet, via broen ved Arndrup
Mølle. Broen var forinden blevet barrikaderet med nogle bondevogne, der tilfældigvis var på stedet.
Ved træfningen var der enkelte sårede. Derefter kunne de tyske tropper uhindret fortsætte nordpå.
På den danske side var ritmester Würtzen dagen før blevet sendt sydpå med 3 eskadroner, hvor
han strejfede rundt for at skaffe efterretninger om fjenden. Her havde han ved Løgumkloster fanget
2 tyske underofficerer og 20 menige af insurgenternes* tropper. General Wrangel ærgrede sig over
således at være omsværmet, og sendte derfor den 4. juni en større kommando på 1 bataljon og 1
dragonregiment ud for at rense egnen.
Også denne dag var ritmester Würtzen på færde for at skaffe efterretninger om fjenden ved at
sende dem ud i forskellige retninger. En af disse blev sendt mod Hellevad, mens de to andre
eskadroner gik mod Bedsted, hvortil de nåede kl. 10.45. Würtzen blev stående ved Bedsted, hvorfra
han af og til sendte små kommandoafdelinger ud i forskellige retninger, indtil han kun havde 1/2
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eskadron tilbage. Da tyskerne nærmede sig Bedsted fra Hejsel havde Würtzen netop afsendt 1/2
eskadron i retning mod Alslev under ritmester Brunckhorsts ledelse, men den var dog ikke længere
borte, end at den hurtigt kunne tilbagekaldes igen. Den halve eskadron søgte straks igen at slutte sig
til Würtzens kommando ved fra Bedsted at ride tværs over markerne. Würtzen trak sig nu på grund
af fjendens overmagt tilbage ad hovedlandevejen, der fra Bedsted fører mod Syvkro, og da ritmester
Brunckhorst stødte til, blev han på markerne på den nordlige side af vejen. Men så stødte
Brunckhorst på et gærde, der tvang ham til at søge ud på vejen. Derved blev hans dragoner blandet
med Würtzens.
Den derved opståede uorden hos de danske tropper udnyttede tyskerne til deres angreb. De
danske dragoner søgte nu at komme bort ved at give hestene fri tøjler.
Oberstløjtnant Paczinsky angreb med 1 eskadron på selve vejen og 1 eskadron mod Würtzens
venstre flanke. Würtzen selv fulgte de bagerste dragoner inde på marken. Da han så tyskerne rykke
frem til angreb, gav han signal til at vende om for at optage kampen. Men signalet blev enten ikke
hørt eller ikke forstået. Tyskerne, der var beredne på hurtige heste, nåede op til dem og nu begyndte
kampen.
Men da Würtzen var kommet forbi Sivkro, styrtede hans hest ved et spring over en grøft. Han
kom derved i klemme under hesten, så han ikke kunne komme fri. Han blev taget til fange og måtte
således tilbringe resten af sommeren i Rendsborg.
Forfølgelsen fortsatte indtil tyskerne nåede vejen til Klovtoft. Herefter vendte de om. - I alt havde
tyskerne fanget ritmester Würtzen, løjtnant Paulsen og 20 underofficerer og menige, hvoraf de 9 var
sårede. Af dem, der slap bort, var 4 dragoner såret. Af disse var en dødelig såret. Derudover mistede
danskerne 20 heste, hvoraf de 15 var sårede. Dog var der 2 af de tyske heste, der ved slaget blev
førerløse, og som derefter fulgte efter de danske dragoner.

Sådan kan man forestille sig de tyske tropper holde udkik efter de danske soldater
nord for Arnåen fra højen ved Martin Michelsens gård i Korup.
Oplysninger fra Margrethe Hansen fra juli 1994. Hun havde sine oplysninger fra sin
bedstefar, gårdmand i Korup, Peter Jacob Hansen. Tegningen er lavet af O.
Andersen og er hentet fra Holst og Larsens bog: Felttogene i vore første frihedsår,
fra 1888, side 108.
Kilde:
• N. P. Jensen: "Kampen om Sønderjylland 1848". Bd. 1. Gads Forlag. København 1913. Heri kap. 9 angående et
sammenstød ved Bedsted side 130-38.
• Frits Holst og Axel Larsen: “Felttogene i vore første frihedsår”. København 1888. Heri om slaget ved Bedsted side
225.
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• P. I. Liebe og E. Borgstrøm: "Biografiske Oplysninger om faste artilleriofficerer af Linien, der var tjenstgørende i
perioden 1764-1889". Det Kgl. Garnisonsbibliotek 1978. Heri oplysninger om Würtzen I bind 4, side 1049.
• V. Richter: "Den Danske Landmilitæretat 1801-1894". Bd. 1-2. Dansk Historisk Håndbogsforlag. 1977.
• Hans Petersen: "Mühlen und müller", artikel i årbogen: "Heimatkundliche Arbeitgemeinschaft für Nordschles- wig",
Heft nr. 18. 1968. Side 14-22. (Se også side 226).
• Margrethe Hansen (1900-1995): Oplysninger fra juli 1994, som hun havde fra sin bedstefar, gårdmand Peter Jacob
Hansen i Korup.
Oplysninger:
• Bille, Steen Andersen. Kaptajn i den danske flåde.
• Brunckhorst, David Frederik (1795-1872). Ritmester ved 6. danske dragonregiment.
• Ernst, Jacob Marius (1820-). Kaptajn ved de danske ingeniørtropper.
• Halkett, Hugh. Hannoveransk general, kommandør for forbundstropperne.
• Juel, Hans Adolph (1790-1874). Oberst for det danske rytteri, samt kommandør for "højre flankekorps".
• Meyer, Frederik Carl Emil. Oberst af fodfolket samt brigadekommandør.
• Paczinsky. Preussisk oberstløjtnant og kommandør for dragonregimentet.
• Waldersee. Greve og oberstløjtnant i den preussiske garde.
• Insurgenterne = oprørerne.

Var Øster Terp et selvstændigt kirkesogn?
I en afhandling fra 1938 af Aksel E. Christensen blev opmærksomheden første gang henledt på de
mange nedlagte kirker i middelalderen (1). Senere har Svend Gissel i sin undersøgelse om krise og
kapital i dansk senmiddelalder mere detaljeret fundet frem til, at der i tidsrummet 1315-1357 blev
lagt over 200 kirker øde i Danmark, heraf alene omkring 100 kirker i Nørrejylland (2).
Inden for det sønderjyske område har H. V. Gregersen arbejdet med emnet. Senest har han i sin
bog om det skæve Sønderjylland uddybet dette i forbindelse med forsvundne og nedlagte
kirkesogne vest for israndslinien, set i belysning af det klimaskifte, der fandt sted i senmiddelalderen, nærmere bestemt i årtierne omkring år 1300 (3). H. V. Gregersen har heri
oplysninger om fem kirker, der i denne periode og senere forsvandt fra landkortet. Det drejer sig om
Nybøl kirke ved Lilholt i Skrydstrup sogn, Arved kirke mellem Over- og Neder Jerstal, Ønlev kirke
syd for Nørre Ønlev i Rise sogn, Bjerndrup kirke i Kliplev sogn samt den oprindelige Genner kirke
i Øster Løgum sogn (4).
Ved mine studier af Bedsted sogns historie er jeg stødt på endnu en forsvunden kirke. En kirke,
der muligvis har stået i Øster Terp, og som allerede må være forsvundet før år 1300 eller i
begyndelsen af 1300-tallet. - Jeg skal i det følgende redegøre for de argumenter, der taler for
teorien, men som i sidste ende kun vil kunne af- eller bekræftes via arkæologiske undersøgelser på
stedet.
Sagnstof
Den gamle kirkeklokke, der endnu hænger i Bedsted kirkes tårn, skal ifølge et sagn være blevet
lavet i Øster Terp, et sted, som hed Helligdal. Hvordan dette sagn er opstået er helt uforklarligt, da
klokken beviseligt er støbt i året 1490 i den hollandske by Garup i provinsen Friesland sydøst for
hovedstaden Leeuwarden (5).
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Kortudsnit over Bedsted sogn ca. 1880. Den kraftig optegnede streg sydlig i sognet er
Arnåen, der tidligere adskilte Bedsted sogn fra Øster Højst sogn, hvortil Arndrup
hørte. Den næsten lodrette optrukne streg er Bolbro Bæk, der stadig adskiller
Bedsted og Øster Terp ejerlav fra hinanden. Bolbro Bæk udmunder i Arnåen syd for
Mårbæk. Den kraftige prik ved Bedsted er placeringen af Bedsted kirke. Prikken ved
Øster Terp er den mulige placering af en Øster Terp kirke.
Kortudsnittet er fra et Preussisk målebordsblad 1:25.000.

Sagnet om klokken findes første gang nedskrevet i 1754 af den daværende sognepræst i Bedsted
Carl Viborg (6). Han havde også hørt om sagnet og tilføjede: I klokkens indskrift nævnes stedet,
hvor klokken blev fremstillet, i Garup, der betyder, hvis det oversættes til dansk fra ældre plattysk
“Der-op”, og det vil sige oppe i Øster Terp.
Et sådant sagn kan ikke opstå af ingenting, men hvilken forbindelse kan der mon have været
mellem klokken i Bedsted kirke og Helligdalen i Øster Terp? Det, at sagnet eksisterer, indikerer, at
der kan være et korn af sandhed gemt heri, men hvad?
Johannes Mejers kort fra 1641
At ordet Helligdal ikke er grebet ud af den blå luft, kan ses på kartografen Johannes Mejers
landsbykort over Øster Terp fra 1641 (7), hvor “Helledals Acker”, er lokaliseret til sydøstskråningen i Øster Terp.
Ordet Helligdal røber uden tvivl forbindelsen til noget helligt. Kigger man nærmere efter blandt
navnestoffet på Mejers kort finder vi yderligere i samme område navne som Kirkebjerg, Kirkevej
og Sorthøj. Alle disse navne hører til på højdedraget øst og sydøst for Øster Terp.
Ord som Helligdal og Kirkebjerg er tydeligvis af kristen karakter, hvorimod ordet Sorthøj kunne
tyde på at være af førkristen oprindelse.
På det tilsvarende landsbykort over Bedsted står der også skrevet “Kirkebjerg” ved den
sandbanke, der i dag er bortgravet, men som tidligere lå lige øst for den stadig eksisterende Bedsted
kirke.
Øster Terps placering i landskabet
I dag udgør Øster Terp ejerlav hen ved halvdelen af det samlede sogneareal, der foruden Bedsted
og Øster Terp også består af landsbyerne Mårbæk, Gravlund og Arndrup. Mårbæk var i 1200-tallet
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sandsynligvis endnu ikke grundlagt. Gravlund og Arndrup blev først i 1500-tallet lagt ind under
Bedsted kirke fra henholdsvis Løgumkloster og Øster Højst sogne.

Udsnit af Johannes Mejers kort over Øster Terp fra 1641. Øst for landsbyen ses de
3 vange med navnene: “Osterwaing odr Kirchberg Acker” (Østervang eller
Kirkebjergager), “Schwarthuy Acker” (Sorthøjager) og “Helledals Acker”
(Helligdalsager). Fra landsbyen og østpå løber “Kirchweg” (kirkevej).

Det ældste Øster Terp, bestående af Overballe og Nederballe lå på toppen og nedad den nordlige
skråning af den ca. 3 km³ store bakkeø, der er helt afsondret fra den nordfor liggende og meget store
Toftlund Bakkeø. Fra Øster Terp med sit højeste punkt på 36 meter over havets overflade har man
en ganske god udsigt til den rundt om liggende og flade Tinglev Hedeslette, der ligger i et niveau
omkring 20 meter over havets overflade.
Øster Terp Bjerg er dog ikke den eneste bakkeø i sognet. Der findes endnu tre, der alle er mindre:
Bedsted Bjerg, Mårbæk Bjerg og Gravlund Bjerg. Ved sogneskellet mod vest til Nr. Løgum sogn
ligger Visbjerg, og nord for Bedsted ved landevejen mod Agerskov ligger Højholm, der i dag
nærmest er helt bortgravet.
Befolkningsudviklingen i Øster Terp
Befolkningstallet i 1200-tallet var formentlig større i Øster Terp end i Bedsted, og af den grund
ville det også have været helt naturligt om sognekirken havde ligget i Øster Terp. Jorden, der for
størstedelens vedkommende består af moræneler, var langt bedre end hedeslettejorden i Bedsted.
Alene af den grund må man forestille sig, at jorden i Øster Terp må have kunnet ernære et større
antal mennesker end Bedsteds jorde. Først hen i 16 og 1700-årene er befolkningstallet i Øster Terp
blevet overhalet af Bedsteds.
Navnet Øster Terp
Med muligheden for, at der lige siden bronzealderens dage har levet mennesker i Øster Terp, kan
man måske også udelukke, at byen er en af senvikingetidens udflytterbyer (8). Ordet Terp kan så
ikke være dannet ud fra “Torp” som almindeligvis antaget, men kan godt være meget ældre! Måske er stedet en såkaldt “Kirketorp”, der er af betydelig højere alder end man sædvanligvis
forestiller sig (9).
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Navnet Terp kan måske også være opstået udfra ordet “Terpen”, et ord, der er af hollandsk
oprindelse, og som er beslægtet med de gamle frisiske ord “werften” og “warften”. Det svarer nøje
til, hvad man i Holland kalder “terpen” = kunstige forhøjninger, de såkaldte værfter, hvorpå man
ude i marskområderne byggede sine gårde, for på den måde at sikre sig mod oversvømmelser (10).
Øster Terp er rigtignok ikke en kunstig bakke, men sammenligningen er tydelig nok. Jævnfør den
kendsgerning, at klokken i Bedsted netop er fremstillet i Holland. Var der mon i 1490 endnu i
befolkningen en gammel tradition om, hvorfra den stammede? - At byen så i dag hedder Øster Terp
er en nyere opfindelse. Sammensætningen træffes første gang i 1700-tallet og udelukkende for ikke
at forveksle byen med Vester Terp i nabosognet Nørre Løgum.

Fundamentet af Nybøl kirke - “Lilholt kapel” - mellem Vojens og Over Jerstal.
Kirken, der menes nedrevet omkring 1400, blev genfundet og udgravet af
Haderslev Museum i 1992-93.
Kirken er set fra vestsiden. I baggrunden det lidt smallere kor og
triumfbuefundament. Den tværgående jordvold i midten er efterladt af
arkæologerne med henblik på at iagttage kulturlags forholdene. Foto: Haderslev
Museum.

Kirkeudvidelse i Bedsted omkring år 1300
Man kunne måske fristes til at tro, når jeg i denne artikel argumenterer for en tidlig
middelalderkirke i Øster Terp, at der så ingen kirke var i Bedsted. - Men det er ikke rigtigt. Bedsted
havde også en kirke, og der må i så fald have været tale om to kirkesogne inden for det nuværende
Bedsted sogns område, adskilt fra hinanden af Bolbro Bæk.
Bedsted kirke menes at være opført i sten i årene omkring år 1200 (11). Om der så før denne blev
bygget, også har ligget en trækirke på stedet, kan ikke bevises, men meget tyder på det, da man ved,
at kirken er blevet bygget i flere omgange (Se side 942-44). Det er meget påfaldende, at kirken
allerede omkring år 1300 blev udvidet. En udvidelse af kirkeskibet til nær det dobbelte ved en
forlængelse mod vest. Dog stik imod H. V. Gregersens konklusioner, nemlig at området vest for
israndslinien blev affolket i forbindelse med klimaskiftet i årtierne omkring år 1300.
Den nævnte udvidelse af Bedsted kirke gav plads til cirka 100 personer ekstra, lige akkurat det
antal mennesker, jeg tror, på det tidspunkt må have boet i det “nedlagte Øster Terp sogn”.
Et andet forhold, som muligvis underbygger teorien er, at den største gård i Øster Terp, der var
beboet af en herredsfogedslægt, oprindelig anvendte den tilbyggede del af kirkeskibet som
begravelsesplads, mens den største gård i Bedsted, der også tilhørte en herredsfogedslægt, anvendte
den ældste og østlige del af skibet til sine begravelser.
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Et af de mest hyppige tegn på en nedrevet kirke er fund af
velbevarede menneskelige knogledele på et sted, hvor der ingen kirke
er. Her en velbevaret grav fra 1300-tallet ved Nybøl kirke. Foto:
Haderslev Museum.

Bedsted kirke er viet til to helgener
I 1514 omtales Bedsted kirke, at være viet til to helgener: Sct. Godehard og Jomfru Maria (12).
Det er usædvanligt for en kirke at have to værnehelgener, men det kunne skyldes, at Bedsted kirke
ved udvidelsen har overtaget noget fra den nedlagte kirke i Øster Terp! - Måske kan selve kirkens
relikvier være blevet overflyttet til Bedsted. det kunne forklare problemet med de to værnehelgener
samt det korn af sandhed, der lå gemt i sagnet, om at “noget” var lavet i Helligdal, og som nu
brugtes i Bedsted kirke!
Kilde:
• Artiklen har også været trykt i Sønderjysk Månedsskrift 1994, side 347-51. Her var overskriften: Var Øster Terp et
selvstændigt kirkesogn med eget kirkehus?
Noter:
• (1) Aksel E. Christensen: “Danmarks Befolkning og Bebyggelse i Middelalderen”, artikel i Nordisk Kultur 2. 1938,
side 38-39.
• (2) Svend Gissel: “Krise og Kapital i Dansk Middelalder”. 1974.
• (3) H. V. Gregersen: “Det skæve Sønderjylland! - Hvorfor?”. 1990.
• (4) Jf. note 3. Afsnit om senmiddelalderens ødelægning vest for israndslinien og fremgangen i egnene mod øst. Side
73-86.
• (5) F. Uldall: “Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker”. 1906. Side 192-95.
• (6) Bedsted præstearkiv 65 H 1: “En Geographisk og Historisk beskrivelse over Bedsted og tilliggende sognebyer”.
Af Carl Viborg, præst i Bedsted. 1754. Landsarkivet i Aabenraa.
• (7) N. E. Nørlund: “Johannes Mejers kort over det Danske Rige”. Bind 3 om landsbykort over Bedsted sogn i
Aabenraa amt fra 1641. 1943.
• (8) Sønderjyske Stednavne. Indledningsbindet. Udgivet af Stednavneudvalget. 1944. Heri om betydningen af ordet
Torp.
• (9) Sønderjyllands Historie, under redaktion af Vilhelm La Cour, Knud Fabricius, Holger Hjerlholt og Hans Lund.
Bind 1: Landet, Sproget og Tiden indtil 1241. Heri om ordet Kirketorp side 211-12.
• (10) Jf. note 9, side 317.
• (11) Danmarks Kirker. Aabenraa amt. Bind 22. 1965. Heri om Bedsted kirke.
• (12) Jf. note 11, side 58. I Hans den Ældres arkiv i Rigsarkivet læses: S. Goddehardi aut Maria Virginis.
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Hulrum under kirkens gulv
Hen imod slutningen af 2. Verdenskrig i 1945 modtog Bedsted Menighedsråd en opfordring fra
daværende provst Beyer, Rinkenæs, om at lade grave et hul i kirkegulvet, for deri at skjule kirkens
værdigenstande. Årsagen hertil var, at man frygtede, at krigshandlingerne skulle medføre
kirkeplyndring.
Pastor Lindberg Andersen, købmand Peter Petersen, begge medlemmer af menighedsrådet samt
kirketjener, Christian Andersen foranstaltede, at der blev gravet et hul i kirkens gulv. Heri anbragte
man kirkens selv samt mindre krucifikser.
Kort tid efter 5. maj 1945 kunne man igen tage tingene op og anbringe dem på deres rette pladser
i kirken. Hullet blev derefter tildækket med et cementdæksel, hvorover man lagde de sten, som i
øvrigt dækker kirkens gulv. Det er således umuligt at se, at der er et hulrum under kirkens gulv,
men det er der!
Kilde:
• Frederik Birkler, sognepræst 1974-92: Han skrev 30. aug. 1977 beretningen i overensstemmelse med den
mundtlige beretning, som han fik af tidligere købmand i Bedsted, Peter Petersen. Papiret opbevares i
præsteembedets arkiv i præstegården.
• I tilfælde af, at man måske en gang i fremtiden igen måtte få brug for det hemmelige hulrum, skal dets
præcise placering ikke røbes her, men henvises til præsteembedets arkiv.

Kirkens inventar
I artiklen om kirkens rørlige ting fra 1860, side 467-71 var medtaget alle de inventargenstande,
der var nævnt i det kirkeinventarium, der blev trykt i 1860.
Denne artikel er en slags fortsættelse, og i denne er der medtaget alle de dele, gamle som nye, der
kan ses i Bedsted kirke i dag, mens alt det, der har været brugt i kirken og som senere er forsvundet
eller fjernet, er beskrevet i en anden artikel. (Se side 939)
Alter, alterbord og altertavle. Alteret er middelalderligt. Det er opmuret af gule og røde,
pudsede munkesten (ca. 30 x 15 x 9,5 cm) og med en skalmur af mindre sten på bagsiden, hvor der
er en rundbuet og 35 cm høj niche.
I 1941 fjernedes på grund af altertavlens højde, alterets øverste rulskifte. Herved fandt man midt
på alteret et mørtelfyldt rum, ca. 25 cm x 26 cm og kun 4 cm dybt, der sandsynlighed er den
oprindelige helgengrav. Lige ud for bordets sydside ses rester af en gammel stærkt medtaget, svær
egeplanke, der muligvis stammer fra en ciborieopbygning.
Et alterbord skal stå helt fast og må ikke kunne rokkes. Uden om alteret er opbygget et alterbord.
Dets forside er gotisk med fire fyldninger. Nord- og sydsiderne er dækket af senere paneler, hver
med to fyldninger med skråkantprofiler på alle sider. Alterbordet er malet i lys egetræsfarve.
I 1750 bekostedes af kirkens indkomster et alterklæde. Det bestod af rødt skarlagen og kantet
med ægte sølvgalon. I 1860 nævnes det, at alterbordet er beklædt med en hvid alterdug, kantet med
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kniplinger samt et rødt fløjlsklæde med guldbort. Den nuværende hvide dug har en bort af ens kors.
(Se billedet side 690).
Ovenpå alterbordet står den sengotiske altertavle fra ca. 1525. (Se den særlige artikel om
altertavlen side 686-692).

Vinkande. Er af sterlingsølv. Højde 19 cm. Diameter foroven 8,3 cm. Bundens
diameter 12,8 cm. Kanden er fremstillet på Cohrs Sølvvarefabrik i Fredericia.
Under bunden står der skrevet: “Skænket af menigheden til Bedsted kirke 1976”.
Billedet er lånt af Frederik Birkler, 1992.

Bag på altertavlen står skrevet oplysninger om de to seneste restaureringer. Teksterne lyder: "I
årene 1941 og 1942 istandsattes Bedsted kirke, altertavlen, prædikestolen og kirkens 3 krucifikser
samt sidealteret under Nationalmuseet ved Peter Kr. Andersen" og "Kirken malet 1980 af A.
Schulz, H. Mikkelsen, K. Clausen og Å. Sørensen".
Alterkalk og -disk. Se en nærmere omtale af disse dele side 467.
Alterskranke. Den er rektangulær og opsat i 1980. Den erstattede den gamle og halvrunde
alterskranke fra ca. 1920. Denne havde svære træbalustre i nygotisk stil. Før 1920 havde kirken
ingen alterskranke, men derimod to knæleskamler, hvorfra henholdsvis vinen og brødet blev uddelt
under nadveren. I dag ses resterne af disse knæleskamler i tårnrummet i form af to renæssance
stolegavle med spids øvre afslutning. Spor på bagsiden af disse viser, at de har været fæstnet til
noget andet. De er egetræsmalede over en lys, grønlig farve. Indtil restaureringen i 1941-42 var den
store krucifiksgruppes to sidefigurer fastgjort til disse gavle.
Alterstager.
1. To stager af gotisk form fra 1550-1600. De er 40 cm høje og har svært cylinderskaft med tre
vulstringe ledsaget af småvulster. Ens fod- og lyseskåle med lidt svejet overside og hulstavprofil.
Nederst tre lave og måske afsavede ben.
2. To stager skænket til kirken i 1638. Rigt profileret skaft med barokt pæreled, men klokkeagtige
fod- og lyseskåle af renæssanceform. Midtpå er der ophængt symmetriske skjolde, hvorpå givernes
navne med graverede versaler står skrevet: "Claus Michelsen tho Terp anno 1638" og "Ellen
Clauses tho Terp anno 1638". Stagerne er 49 cm høje. (Se billedet af den ene stage side 468).
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Døbefonten. Er af granit. Den er 90 cm høj. Selve kummen har en udvendig
diameter på 68 cm, og en indvendig diameter på 52 cm. Kummens tykkelse er
således ca. 8 cm, og med en dybde på ca. 23 cm kan fonten således rumme 30-35
liter. På kummens yderside ses udhuggede arkader (= en række buer på søjler),
14 i alt. Den kvadratiske fod er 50 cm på hvert led og har på hjørnerne udhuggede
relief-hoveder. Oveni døbefonten på dåbsfadet ses dåbskanden fra 1936. Foto:
Henning Haugaard, februar 1993.

Døbefonten. Den er ligesom alteret et af de vigtigste inventardele i vore kirker. Døbefonten i
Bedsted står i vore dage ved triumfbuens nordlige væg. Den er meget gammel, fra romansk tid og
udhugget i granit. Måske er den ligeså gammel som selve kirken og udhugget af den samme
stenmester, der stod for kirkens opførelse.

Dåbsfad. Er af messing. Udvendig diameter 65 cm. Indvendig diameter 48,5 cm. Er
bekostet af menighedsrådet i 1937. Billedet er lånt af Frederik Birkler, 1992.
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Fonten består øverst af kummen, der hele vejen rundt har udhuggede arkader. Et kort cylindrisk
skaft. Dernæst et kegleformet stykke med 4 vulster og nederst en kvadratisk fod med 4 udhuggede
reliefhoveder med langt hår anbragt på hvert sit hjørne. En gang i fortiden er døbefonten brækket
midt over, men er siden holdt sammen ved hjælp af cement.
Oprindeligt stod døbefonten bagerst i kirken midt imellem de to indgangsdøre. Omkring 1754
stod fonten "oppe i alterets rum, vesten for skriftestolen". Oprindeligt blev børnene ved dåben
sænket helt ned under vandet, men da man senere symbolsk døbte børnene og der ikke var brug for
så meget vand anbragte man et almindeligt vandfad eller døbebækken i fonten. I 1912 skænkede
Jonas Gustavsons enke i Bedsted en tinskål til dåbsbrug. Tinskålen var antageligt et gammelt
svensk svendestykke. I dens bund sås fire stempler: Øverst et kronet "W". Derunder 2 ens utydelige
stempler, et C eller O over "DF", og endelig herunder et "p" i et fordybet rektangel efterfulgt af et 2tal. I 1965 siges tinskålen at stå i alterbordets niche.

Dåbskande. Er af messing. Højde med låg 25,4 cm. Bundens diameter 16,5 cm.
Diameter foroven 8,9 cm. Kanden bærer påskriften: “Bedsted Kirke - fra - Pastor
Høher - 1936”. Billedet er lånt af Frederik Birkler, 1992.

I 1937 skænkede menighedsrådet et nyt dåbsfad af messing. Dets udvendige diameter er 65 cm
og indvendige diameter 48,5 cm. Rundt langs kanten læses med latinske bogstaver: "LADER DE
SMAA BØRN KOMME TIL MIG FORMENER DEM DET IKKE THI GUDS RIGE HØRER
SAADANNE TIL BEDSTED KIRKE FRA MENIGHEDS-RAADET 1937". Året i forvejen havde
pastor Høher skænket en dåbskande af messing. Dens højde med låg er 25,4 cm. Bundens diameter
er 16,5 cm og lågets diameter er 8,9 cm. Dåbskanden bærer påskriften: "BEDSTED KIRKE FRA
PASTOR HØHER 1936". I midten af fadet ses et cirkelrundt monogram med bogstaverne I H S
indflettet i hinanden.
Indsamlingsbøsse
1. Den er af messing, rund med flad bagside og af ukendt alder. Den hænger på væggen inde i
kirken lige til højre for indgangsdøren. Højden er 16,5 cm. Bundens diameter er 14 cm og lågets
diameter er 11 cm. Tidligere var der en indsamlingsbøsse af træ, en såkaldt trætavle, til at samle
kollekter i, og sikkert identisk med den tavle, der nævnes i inventariet fra omkring 1754.
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2. Bøsse af træ. Den hænger i våbenhuset lige inden for døren. På bøssen står skrevet: Ydre
Mission.

Indsamlingsbøsse. Er af messing. Alderen ukendt. Dens højde er 16,5 cm.
Bundens diameter 14 cm. Lågets diameter 11 cm. Billedet er lånt i 1992 af
daværende sogne-præst i Bedsted, Frederik Birkler.

Klokken. Den er fra 1490 og anbragt i tårnet. Den er nærmere beskrevet side 106.
Lysekroner. Ned fra loftet i skibet hænger over midtergangen to messinglysekroner. De er ens
og har hver 8 arme.
Mindetavle for legatstifteren Peter Petersen. Tavlen er fra 1875 og er nu anbragt oppe i
pulpituret bag orgelet. Indtil 1980 hang mindetavlen i norddørens niche. (Se billedet af denne
mindetavle side 683).
Nadversæt. Sættet består af vinkande, oblatæske, oblatdisk og sølvske.

Oblatæske, oblatdisk og sølvske. Æsken er af sterlingsølv. Højde med låg 7 cm.
Diameter på det bredeste sted 10,3 cm. Fremstillet 1976 på Cohrs Sølvvarefabrik i
Fredericia. Under bunden på oblatæsken står der skrevet: “Bedsted Kirke 1976”.
Disken er ligeledes af sterlingsølv. Højde 2,2 cm. Diameter 14 cm. Ligeledes
fremstillet på Cohrs sølvvarefabrik. Under bunden står der skrevet: Bedsted Kirke
1976”.
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Skeen er af forsølvet messing. Længde 15 cm. Selve skaftet er 9,5 cm lang. I
skeens bladformede hoved er der 10 små runde huller.
Billedet er lånt 1992 af daværende sognepræst i Bedsted, Frederik Birkler.

Vinkanden er af sterlingsølv og er fremstillet på Cohrs sølvvarefabrik i Fredericia. Kanden er 19
cm høj. Bundens diameter er 12,8 cm og diameteren foroven er 8,3 cm. Kanden har under bunden
følgende indskrift: "Skænket af menigheden til Bedsted kirke 1976".
Oblatæsken er også af sterlingsølv og fremstillet samme sted som kanden. Dens højde inkl. låg er
7 cm. Dens bredeste diameter er 10,3 cm. Under bunden står skrevet: "Bedsted kirke 1976".
Oblatdisken er ligeledes fremstillet af sterlingsølv, og ligeledes på Cohrs sølvvarefabrik i Fredericia. Dens højde er 2,2 cm og diameteren er 14 cm. Under bunden står skrevet: "Bedsted kirke
1976".
Sølvskeen er af forsølvet messing. Den er 15 cm lang, hvoraf skaftet alene er 9,5 cm. I skeens
bladformede hoved er der 10 huller.
Orgel. Det er anbragt oppe i pulpituret bagerst i kirken. Det nuværende orgel stammer fra 187778. Det består af 5 stemmer, manual og pedal. Prisen den gang var 2150 mark. Udført af
orgelbygger, Johann Färber, Tønning. Facaden, der er i nygotisk stil, har tre lige høje tårne med
spidsbuede åbninger for piberne. Orgelet er indbygget i et samtidigt og enkelt fyldingspulpitur,
bygget af snedker i Bedsted, Wilhelm Bøttner.
Processionskrucifikser. Processionskrusifikser blev i middelalderen ved forårstid i forbindelse
med tilsåningen anvendt af præsten, der bar det i procession ud på markerne for at velsigne
afgrøderne.
1. Fra begyndelsen af 1400-tallet. Ifølge inventariet af 1754 blev det skænket kirken af Claus
Michelsen og hustru i Terp, og ophængt i hans kvindestol. Figuren er 69 cm høj. Det samtidige kors
er en afkvistet træstamme ("Livstræet fæsted i graven rod") med firkantede korsarmsender, hvori
der er små hjørnegruber om det hulede evangelistfelt. Den lodrette korsstamme ender i en tap. I
1941-42 blev det restaureret og herved blev en sekundær staffering fremdraget. I de fire
evangelistfelter læses med forgyldt frakturskrift de 4 kardinaldyder: "Sacht Modighed" - "Kier
Lighed" - "Lydach Tighed" - "Ydmy Dighed". (Se billedet side 105). Krucifikset hænger i dag på
nordvæggen ovenover den oprindelige kvindedør.
2. Fra slutningen af 1400-tallet og af samme type som det store krucifiks (Nr 3) og med samme
cirkulære, hulede evangelistfelter på det samtidige kors. Figuren er 59 cm høj. Stafferingen er den
samme som på nr. 1. Krucifikset hænger i dag over korbuen (Se billedet af dette side 102).
3. Fra slutningen af 1400-tallet. Det er sengotisk. Den velproportionerede og 135 cm høje
Kristusfigur hænger på et kors med skråkanter og hulede skiver langs kanten og hulede
evangelistfelter. De to ret flade sidefigurer, der forestiller Maria og Johannes, er 84 cm høje
inklusive sokkel. Stafferingen, der svarer til og er samtidig med altertavlen, blev fremdraget i 1941.
Inden restaureringen hang krucifikset over korbuen, mens sidefigurerne var fastgjort til de to
knæleskamler (Se også under alterskranke side 931). I dag hænger krucifiksgruppen på nordvæggen
i skibets østlige ende.
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Prædikestolen med tilhørende lydhimmel. Prædikestole kom på mode efter reformationen og
bruddet med den katolske kirke, da prædikenen nu blev en væsentlig del af gudstjenesten.
"Prædikestolen skal være herligt opbygt ved kirkens søndre side, nær et vindue til gavn for præsten,
besynderlig, når han ældes og hans øjne dummes", således lød retningslinierne for prædikestolenes
placering, da man fra de øverste kirkemyndigheder gav anbefalinger om anskaffelse af
prædikestole.

Også i Bedsted gik man efterhånden ind for de nye tanker og fulgte direktiverne til punkt og
prikke. Prædikestolen, der ses i kirken, blev dog først anskaffet omkring 1660 og er i udseende
meget beslægtet med prædikestolen i Hellevad. Den er et renæssancearbejde, bestående af en
rektangulær opbygning med tresidet karnap og med en tilhørende lydhimmel ovenover.
Prædikestolen blev anbragt på det murfremspring hvor Sct. Godehard (kirkens værnehelgen) med
al sandsynlighed tidligere havde stået. Dens udsmykning består af 6 billedudskæringer, som fra
venstre mod højre forestiller: Bebudelsen, fødslen (Se billedet af denne side 173), dåben, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten. I de tilsvarende postamentfelter under billederne læses
med dansk indskrift 6 gamle tolinjede rim med kraftige og guldbemalede reliefversaler (Se de 6
vers side 105).
Over billedfelterne kan man med endnu større reliefversaler læse følgende fra Lukas evangeliet,
kap. 11, vers 28: SALIGE ERE DE SOM HØRE GUDS ORD OG BEVAR DET Lux XI. Under
det 2. og det 3. felt læses endvidere med småt: renoveret 1739, c v s, m j w, hvilket henviser til et
restaureringsår samt initialerne på de, der udførte arbejdet.
De enkelte felter er adskilt ved slanke søjler. Under disse er der nederst på prædikestolen anbragt
6 englehoveder.
Over prædikestolen helt oppe under loftet hænger den tilhørende lydhimmel. Den var ifølge
kirkens regnskab for 1736 helt forfalden, så en reparation nødvendigvis måtte udføres. At dette
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skete fremgår af et reliefskåret årstal: "1737", der sammen med initialerne "IIS" kan læses ved et
lille frisefremspring tæt ved sydmuren. Øverst ses også de fire evangelister.
Disse figurer, der er af egetræ og ses midt i portaltopstykkerne, er formentlig sammen med de 6
naive englehoveder (egetræ) under hængesøjlerne fra den oprindelige lydhimmel. Det øvrige af
lydhimlen er lavet af fyrretræ. Foruden de nævnte topstykker er der endnu to topstykker, der er
omgivet af rankeværk omtrent som altertavlens fornyede baldakiner.
Det vestvendte og nærmest trekløverformede felt er påmalet en himmelfartscene i meget mørke
farver. Det andet, der vender mod nord og er ovalt, indeholder alene teksten "RENOVATUM
1772".
Over de sekskantede frisefelter med spidser til siderne bærer den smukt udførte lydhimmel
følgende kraftfulde indskrift, der er hentet fra Paulus´ andet brev til Timoteus, kap. 4, vers 2:
PREDIK ORDET HOLD VED ITIDE I UTIDE STRAF SKIELD FORMAN MED AL
LANGMOD: DIGHED OG LÆR DOM 2 Tim 4.
På lydhimlens egetræsbemalede underside er der anbragt 10 guldbemalede stjerner, der
symboliserer stjernehimlen. Ned fra denne stjernehimmel svæver der med udstrakte vinger, en
guldhvid due, der er et symbol på Guds ånd, der skal hvile over præsten, når han fra prædikestolen
udlægger ordet.
I 1941 fremkaldtes en staffering på prædikestolen og lydhimlen, nogenlunde svarende til den, der
blev afdækket på det øvrige inventar med hovedfarverne: vissengrønt og rødt samt lidt guld.
Præstetavler. To hvide tavler med sort skrift i sort ramme, 64 x 43 cm. På tavlerne er nævnt alle
de kendte præster, der har virket ved Bedsted kirke. Tavlerne blev ophængt i blændingerne i
våbenhusets vestvæg 1. søndag i advent 1995.

To præstetavler. Tavlerne blev ophængt i våbenhuset i forbindelse med en
gudstjeneste første søndag i advent 1995. I alt er 37 præster nævnt på tavlerne. Dog
har det ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, hvem, der var præst i
perioderne før ca. 1280 og i årene mellem ca. 1350 og 1444. Foto: H. Haugaard, maj
1996.

Salmenummertavler. I kirken hænger 3 nyere tavler med tilhørende tal, der viser hvilke salmer,
der skal synges. Ifølge inventariet fra ca. 1754 blev der i 1745 anskaffet fire sorte bræddertavler, da
man samtidig indførte nye salmebøger til offentligt brug.
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Salmenummertavlernes øverste trekantstykke er fremhævet i en grøn farvetone med en rød stribe.
Selve tavlens tal er sorte, der således står skarpt på den hvide baggrund.
Salmebogsreol. Den er af træ, nærmest sortmalet og hænger til højre for døren, når man går ud af
kirken. Der er 3 hylder med plads til ca. 36 salmebøger i alt.
En yngre salmebogsreol, næsten mage til den første hænger på modsatte side af indgangsdøren.
Denne er gråmalet.

Grundplan af Bedsted kirke. Den kraftige lodrette streg midt i tegningen viser placeringen af
kirkens oprindelige vestmur. Der var den gang vel kun plads til ca. 100 kirkegængere, som den
gang skulle stå. I dag er der i skibet på den nordlige side af midtergangen 21 stolestader med
plads til ca. 5 i hvert stade. Mod syd er der henholdsvis 14 og 5 stader med plads til 100
personer. I tårnrummet er der 6 bænke på hver side af midtergangen med plads til ca. 24
personer. Det vil sige, at der i kirken er omkring 225 faste siddepladser. Dertil kommer nogle
bænke i pulpituret samt løse stole, der bliver sat frem ved bestemte lejligheder. Tegningen er
lavet i 1: 200 og udført af arkitekt, Hans Lund, Rødding.

Sidealter. Maria med barnet. Det er fra den katolske tid, og står i skibets nordøstlige hjørne. (Se
billedet af dette med tilhørende tekst, side 469).
Stolestader. De er fra 1840-erne. De har glatte gavle med lave trekanttopstykker over en lille
profilliste samt døre, hvis fylding har en bred buetunge foroven. Farverne er grå og grønne med
gule eller røde profillister. Af stolestaderne fra før 1840-erne er et eksemplar opbevaret på museum.
Om et par ældre stolestadegavle kan der læses under alterskranke.
I alt er der i skibet 40 stolestaderækker, 21 i nordsiden og 19 i sydsiden, hvilke giver plads til ca.
200 personer. I tårnrummet er der 12 stolestader, hver med plads til 2 personer. Der er således faste
siddepladser til ca. 225 personer.
Oppe i pulpituret ved orgelet er der 6 løse bænke med plads til i alt 24 personer.
Tøjstativ. Tøjstativ af træ, der står inden for døren i våbenhuset.
Væglamper. I alt 7 hvide væglamper. Tre på hver side i skibet og 1 lampe, der hænger i korets
sydside.
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Vægskab. Det er sikkert middelalderligt, og er placeret i skibets væg nord for triumfbuen.
Døren, der måler 91 x 47 cm er sammenholdt af jernbånd foroven og forneden, samt af de to
gangjern med rundhovede søm, der ender i store rosetter. Muråbningen er kantet af nyere
fyrrebrædder. Selve skabet består af en udhulet egestamme med fals til døranslag i sydsiden og
indskudt bræt som loft. I stammen er opklodset et mindre egeskab med jerngitterlåge, hvis lodrette
sprosser er stukket gennem de vandrette. Låsen er af nyere dato.
Vægskabet er muligvis fra gammel tid blot et opbevaringssted for altervin og oblater eller
pengeskab. Måske kan det også have været benyttet som relikvieskab.

Billede af kirkens indre set fra skibets nordøstlige hjørne. Man ser orgelpartiet hævet op ved
hjælp af en del træsøjler. Til venstre i billedet får man et godt indtryk af hvor tyk kirkemuren er
ved indgangsdøren. Til højre for døren ses en hylde til salmebøger. Til venstre for døren
kirkebøssen, og ned fra loftet ses en af skibets to lysekroner. Foto: Henning Haugaard, 1995.

Kilde:
• Danmarks Kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 22. 1965. Aabenraa amt, Bedsted Sogn, side 58-76.
• Kirkeinventariet for Bedsted sogn af 22. okt. 1860.
• Frederik Birkler, Bedsted: Lån af fotos fra præstegårdens arkiv, samt oplysninger. Se også side 104-05.
• Kirkebladet for Bedsted Sogn, maj 1976: "Det nye altersølv er nu taget i brug og smykker kirkens alter ved
gudstjenesten. Det kom i alt til at koste 9.191,75 kr. Alle pengene blev samlet ind".
Oplysning:
• Oppe i orgelrummet står en gammel mørkegrøn trækasse (55 cm lang, 31 cm bred og 30 cm høj), en gammel bogstol
samt 6 bænke.

Kirkens aflagte inventar
En fortegnelse over alt det inventar og de genstande, som tidligere har været i brug i kirken, men
som i dag, enten ikke længere er i brug, taget væk eller er overleveret til et museum.
Alterklæde. Af rødt skarlagen og kantet af ægte sølvgalon. Blev anskaffet i 1750 og betalt af
kirkens indkomster.
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Alterkrucifiks. Af sølv, stående på en fod af ibenholt. Det forsvandt fra kirken omkring 1942,
ifølge oplysninger i 1975 fra smedemester Peter S. Bøje.
Alterkrucifiks. Fra slutningen af 1400-tallet. Af egetræ, der var guldbronzeret. Den 24 cm høje
figur, der var af gotisk type, havde smalt lændeklæde med midtsnip og flettet tornekrone på det
lokkede hoved. Det fandtes endnu i 1927 i kirken, ifølge en indberetning, men er senere (senest i
1965) forsvundet.
Begravelse under kirkegulvet. Ifølge Carl Viborgs beskrivelse i 1754 fandtes der straks inden for
kirkedøren i kirkegulvet en stor udhugget ligsten, hvorpå den udhuggede skrift var blevet ulæselig.
Gravstedet tilhørte den største gård, herredsfogedgården i Terp. (Se også side 140).
Bogstol. Af 1700-talstype med udsavede balusterben. Den stod i prædikestolen, og blev ifølge
Viborgs inventarium fra omkring 1754 brugt på kirkegulvet af degnen, når han skulle læse
forklaringen over evangeliet, når præsten af en eller anden grund var forhindret. - Endnu i 1965 stod
den inde i koret. I dag står den oppe i rummet ved orgelet.

Parti af kirkerummets bagerste del, tårnrummet. Det blev for en del år siden inddraget til
kirkerum. Man ser 5 stolestader i begge sider. Dog er der kun plads til to voksne på hver bænk.
Foto: Henning Haugaard, 1995.

Gravrammer. Ifølge præsten Carl Viborgs lå der i 1754 ud for alteret og ved degnestolen to
firkantede rammer over en præst og hans kone. (Læs om disse rammers tekst, side 158).
Hatteknage. Af smedejern og var anbragt i våbenhuset. Hatteknagen var meget enkel i sin
udformning. Den opbevares i dag på Aabenraa Museum.
Klingpung. Blev brugt til at indsamle penge i blandt menigheden ved gudstjenesterne. I 1965
nævnes den stadig at befinde sig i kirken, men er siden blevet fjernet fra kirken.
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Klingpungen var af nyere dato og bestod af et sort maskinbroderet fløjl, formet som en pose, der
var påsat en stang.
Klokke. Støbt 1615 af Berent Bodemann i Lübeck. Indskriften lød: “Mit Gottes hulf gus mich
Berent Bodemannn zu Lübeck Ao. 1615. Verbum domini manet in æternum”.
Ligklæde og -lagen. Ifølge inventariet fra omkring 1754 havde de tidligere præster ved kirken selv
bekostet ligklædet og lagenet og holdt det i stand. Senere gik delene af brug, da man omkring 1765
begyndte at farve ligkisterne sorte.
Messeklokker. To små klokker, der hver vejede knap 2 lispund. De var ophængt i en af kirkens
bjælker over degnestolen. Med disse klokker “klemtede degnen, når han trådte frem under korset
for at begynde eller ende gudstjenesten”. I 1842 afhændedes vistnok den ene klokke til sognefoged
Daniel Hinrichsen. Den anden “bedeklokke” omtaltes endnu at være i kirken i 1867.
Oblatæske. Af nyere dato, flad og trind, med stort “I H S” graveret på låget, som var kantet af en
bladkrans. Til sølvsygesættet hørte også en krystal vinflaske fra 1840, der sammen blev opbevaret i
et samtidigt fløjlsforet futteral, formet som en bog med guldsnit og spænder.
Oblatbeholder. Af pletsølv fra Lüdenscheid, Berlin.
Pengetavle. Eller indsamlingsbøsse. Af træ. Hang på væggen inden for døren og var til at samle
kollekter i. Blev senere omdannet til opbevaring af salmebøger.
Præstekonens stol. Allerede i 1737 omtales i regnskaberne præstens lukkede stol til kone og børn.
I 1754 stod den i skibets nordøstlige hjørne. I 1777 blev præstekonens stol (i Carl Viborgs tid)
fornyet. Den bestod af et panelværk med firkantgitter og en dør med bukkehornsbeslag. Den er i
nyere tid blevet lavet om og opstillet bagerst i kirken i tårnrummet. Dørens ranketopstykke omfatter
et lille ovalfelt, hvorpå der med hvid fraktur på blå bund står: “Præstekonens stol 1777”.
Røgelseskar. Formodentlig senmiddelalderligt. Af kobber, næsten kugleformet, båret oppe af 3
stænger fastgjort til en ring. Dens største diameter er 16,5 cm. I 1754 opbevaredes det bag alteret og
blev brugt af degnen “til at hente ild i, når der skulle sættes røgelse på ligene, hvilke stod på
ligbåren i kirken, sålænge prædiken varede, og derpå udbåret af kirken og begravet på kirkegården”.
(Se billede af røgelseskarret side 470). Røgelseskarret er opbevaret i Odense Bys Museum
“Møntergården”, som genstand nr. 61 / 1928.
Stolestader. Renæssance. De var højere og mere rummelige end de nuværende. De blev udskiftet i
1840. Et eksemplar er dog bevaret på museum.
Syvarmet sølvlysestage. Lysestagen blev skænket kirken i 1945 af købmand Peter Petersen,
Bedsted. Den stod på alteret midt imellem de fire store messinglysestager. Omkring 1975 i Frederik
Birklers embedstid blev lysestagen fjernet, fordi den i virkeligheden er en repræsentant for den
jødiske tro.
Sygekalk og -disk. Anskaffet i 1840. Kalken er 12,5 cm høj med symmetriske blade på den runde
fod og knap samt graveret kors på bægeret. På standkanten ses mesterens stempel “Holle”, der står
for L. H. Holle, Sønderborg. Angives at have lødigheden 13.
Disken, der har de samme stempler som kalken, har graveret, tredelt jordklode og kroner af kors.
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Sygekalk. Af tin. Sikkert den samme, der før 1770 blev skænket af pastor Viborg. Kalken er 11 cm
høj. Under bunden ses et rektangulær stempel (Justitia, for engelsk tin) for mesteren Johan Andreas
Ohrt, Tønder. Til denne tinsygekalk hørte en lille tinflaske med skruelåg og med et rum til oblater.
(Se billede af sygekalken side 468).
Sidealter. Bestående af bord og helgenfigur. Stod oprindelig i skibet ved triumfmurens sydside.
Alteret var forbeholdt kirkens værnehelgen, Sct. Godehard. Blev fjernet efter reformationen. På
samme sted står i dag prædikestolen.
Skriftestol. Fra første halvdel af 1700-tallet. Fra denne skriftestol er der bevaret et topstykke med
udsavet rankeværk, skriftsted med hvid fraktur samt spejlmonogrammet “R. C. M” (Initialer for
præsten, Rasmus Clausen Mönich). Skriftestolen er nu anbragt i tårnrummet, men fandtes tidligere
nord for alteret og “smukt malet”.
Et ældre fotografi af skriftestolen findes på Nationalmuseet.
Træ-kveridonner. Ifølge Carl Viborgs inventarium fra 1754 omtales heri “4 høje trækveridonner
(gueridon = en stor fritstående lysestage) med piquer i og to mindre dito at støtte alterlysene i ved
lig”. De to store lysestager, skænket af Claus Michelsen i Terp er af kirkens ældste “forbudne at
sætte på lig eller komme på alteret til privatbrug, da den ene af dem ved en lejlighed er blevet
beskadiget. I deres sted er kveridonnerne blevne forfærdigede på kirkens bekostning”.
Tinkalk. Stor kalk. Blev brugt “i fjendtlige tider” og opbevaredes i præstegården. Omtales i
Viborgs Inventarium.
Vinkaraffel. Af krystal fra 1840. I 1861 omtaler inventariet 2 glaskander til vin på alteret. Skænket
af pastor R. Jepsens (død 1844) enke.
Kilde:
• “Danmarks Kirker”, Bind 22. 1965. Aabenraa amt, Bedsted sogn. Heri om Bedsted kirke, side 63-73.
Oplysning:
• I 1736 overvejede kirkejuraterne at bygge et pulpitur eller “ambonium”, dvs. et forhøjet sted i kirken,
hvorfra evangeliet kunne blive læst. Det blev dog aldrig opført.

Kirken var oprindelig en stormands kirke?
Der har længe været en debat om, hvem der opførte de første kirker, og det ser nu ud til, at gåden
er ved at være løst. I lange tider mente man, at kirkerne naturligvis var opført af sognets bønder i
fællesskab; en tanke, der opstod i forrige århundrede, og var udsprunget af andelstanken i
demokratiets ungdom.
Indtil for få år siden antog man ligeledes, at vore landsbyer også altid havde ligget på det samme
sted, siden de blev grundlagt, som for Bedsteds vedkommende skete en gang i jernalderen mellem
år 500 og 800 (Se side 34). Fra samme tid menes også navnet at være opstået.
Opfattelsen af, at landsbyerne altid har ligget samme sted er også i de senere år blevet anfægtet
ved et afgørende gennembrud i bebyggelsesarkæologien. - Jernalderens og vikingetidens landsbyer
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var ikke stationære, men flyttede - med årtiers eller århundreders mellemrum - rundt inden for det
lokale ejerlav. Først tidlig i middelalderen, ca. år 1000-1300, ophørte disse flytninger i det
væsentlige, hvorefter bebyggelsen blev fastholdt, så den nogenlunde falder sammen med nutidens
placering.
Denne erkendelse er en væsentlig forudsætning for den nye kirketeori, og det vil bl.a. for
Bedsteds vedkommende betyde, at vi ikke uden videre kan regne med, at middelalderens
bebyggelsesmønster var etableret, da kirkens placering i landskabet blev bestemt.

Tegning af en oprindelig romansk landsbykirke, bestående af skib og kor og evt. apsis.
Skibet er skåret op, så man ind i den kan se den langt mindre trækirke, der i en overgang
måske har stået ind til det nye og større kor i sten.

Valget af kirkens placering må derfor i de fleste tilfælde allerede være tilendebragt med
rejsningen af stenkirkernes forgængere, dvs. én eller flere generationer af trækirker, opført i
perioden 1000-1150. Baggrunden har i hvert enkelt tilfælde været, at en i landsbyen har ønsket at
bygge en kirke, og bestemmende for valget af dens placering har derfor været datidens gårdes
beliggenhed i landsbyen. De administrative betingelser peger også klart mod en sammenhæng
mellem kirken og en gård, og den illustreres vel bedst ved trækirkernes - gennemgående - yderst
beskedne størrelse, der viser, at de oprindelig kun har været bygget til at skulle betjene bygherren
selv og hans husstand. Den status en sådan kirkebygning og kirkelig betjening gav, må have været
hovedmotivet bag kirkegrundlæggelserne. Datidens samfund var hierarkisk opbygget og blev i
landsbyerne styret af de største gårdmænd. Det er derfor også nærliggende at tro, at de som de
mægtigste i landsbyen, er gået i spidsen med at opføre en kirke ved deres gård.
De ovennævnte teorier er hvad videnskaben i dag er nået frem til, men hvordan kan disse teorier
præcist omsættes til hvordan forholdene var i Bedsted sogn?
Når kirken nu én gang ligger der hvor den ligger, må man først gøre sig den tanke, at her i dens
nærhed, lå så nok også datidens Bedsted. På et eller andet tidspunkt i eller omkring 1000-tallet har
den største af gårdmændene ladet en lille trækirke opføre tæt ved gården. Brændte den eller den
blev nedbrudt på grund af træs naturlige forgængelighed, blev en ny kirke blot opført samme sted.
Stedet var jo én gang for alle et helligt sted.
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Kirkens udvikling i 3 faser, udført som et tankeeksperiment!
1. Den lille romanske stenkirke havde små vinduer både imod syd og nord. De tillod kun lidt lys at trænge
ind i kirken, hvilket gav kirkerummet en dunkel belysning. Tagrygningen lå omkring en meter lavere end i
dag, som kan bevises af trekantgavlen over korbuen oppe på kirkeloftet. Der var to indgangsdøre; en
indgang fra syd for mændene og en indgang fra nord for kvinderne.
2. Udvidelsen i 1200-1300 årene har nu fundet sted. Begge indgangsdøre blev flyttet længere mod vest.
Senere blev kvindernes norddør dog tilmuret, og vinduerne mod syd gjort større.
3. “Den færdige kirke”, som vi ser den i dag, blev udført i 1500-tallet i den gotiske tid. Tilbygningerne: tårnet,
trappetårnet og våbenhuset er nu opført. En restaurering af tårnet blev foretaget i 1757, 1788 og sidst i 1929,
som det fremgår af murværkets jernstivere. I de nederste dele af tårnet er der anvendt kampesten, der
sandsynligvis tidligere havde siddet i soklen i skibets vestmur.
Den nederste tegning af kirken, som den ser ud i dag, er tegnet af arkitekt Hans Lund, Rødding. Samme
tegning har ligget til grund for de to første modeller.

Byens største gårdmand var også den mand, der bestemte mest i sognet. Han var nærmest byens
høvding og derfor den ansvarlige for alle de øvrige beboere i det lille samfund. - Han lod sin lille
kirke opføre på egen bekostning. Den udstrålede magt og som ejer af kirken var han også kirkens
administrator. - Han skulle give sin tilladelse til, når de øvrige i byen ønskede at benytte kirken i
forbindelse med hellige handlinger i familieøjemed, men som de naturligvis måtte betale for.
Den mand, der lod kirken opføre, kan meget vel tænkes at være en forfar til den mand, der langt
senere sad på sognets største gård, herredsfogedgården, hvis ældste kendte ejer kan føres tilbage til
1400-tallet.

947
En anden tanke er, at den storbonde, der lod kirken bygge i ca. 1000-tallet, måske selv er en
efterkommer af den landsbyhøvding, ved navn Bil, der gav bygden “Bilsted”, senere Bedsted, sit
navn en gang i folkevandringstiden, mellem år 500-800 (Om mandsnavnet Bil, se tillægget side
167).
Kilde:
• Ebbe Nyborg: “Kirke - sognedannelse - bebyggelse. Nogle overvejelser med udgangspunkt i et bebyggelses-projekt
for Ribeområdet”, artikel i Hikuin 12, udgivet af forlaget Hikuin i Moesgård. 1986. Side 17-44.
Oplysning:
• Teorien om Stormandskirken blev udviklet i 1980-erne ud fra et vekselspil mellem historie og arkæologi, der
samstemmende beretter om udgravede storgårde fra vikingetiden, hvortil der var opført en mindre kirkebygning.

Withs indberetning til Oldsagskommissionen 1808
Oldsagskommissionen blev nedsat i maj 1807, seks år efter slaget på Reden og knap et halvt år
før englænderne bombarderede København og sejlede bort med nationens stolthed, den danske
flåde. Man søgte herefter trøst i danskernes glorværdige fortid, og derfor skulle alle landets
sognepræster nu til at registrere de lokale oldsager for oldsagskommissionen.
De nationalromantiske følelser var blevet vakt, og som det går i dystre tider, kastede man blikket
bagud for at søge trøst i fortiden. Dertil kom, at udflytningen, som følge af landboreformerne og det
til dels deraf nødvendige vejbyggeri, truede mange fortidsminder. Det var derfor forståeligt, at man
ville gøre en indsats for at bevare og registrere mest muligt.
Oldsagskommissionen opstillede i alt 12 spørgsmål, som man lod trykke og via biskopperne tilgå
samtlige danske sognepræster, der skulle svare på, hvad de vidste og kendte til af relevante ting og
sager inden for deres embedsområder.
Det var dog ikke alle landets præster, der indsendte beretninger, men langt over 50 % svarede dog
på spørgsmålene fra oldsagskommissionen. Fra Bedsted sogn indsendte præsten, Johannes With,
følgende:
Efterretning angående oldsager
1. I Bedsted sogn, Aabenraa amt, er der ingen gravhøje, hedenske altre, tingsteder, store
opretstående sten eller runesten.
2. På klokken i kirketårnet er der en indskrift i munkeskrift øverst i rundingen, men ulæselig,
hvorfor årstallet ikke kan opklares: noget længere nede på klokken mod syd er et billede af Sankt
Nikolaj med navnet over hovedet i form af en halvcirkel St: Nicolaus, på nordsiden et billede af
jomfru Maria med barnet på armen og denne omskrift i form af en halvcirkel omkring hendes
hoved: ave Maria (1).
3. I et hjørne af kirken står jomfru Marias billede, dog kan man ikke med pålidelighed tillægge
dette en alder på tre hundrede år (2).
4. Tre krucifikser i kirken (3) og et røgelseskar bag alteret må anses for at være levn fra den
katolske kultus (4).
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5. På det sølvbæger, som bliver brugt ved kommunionen, er følgende at læse på foden: Petrus
Henning jussu Magistratus et Cura Johannis Petri Pastoris Bedstaedae fecit Apenradae, XXXIX
Loth. Længere oppe er der i en runding følgende at læse: Anno Domini 1592 PROCURATUS
CALIX AD USUM ECCLECIA. BEDSTADENSIS EMANUEL. Bægeret har også fået et krucifiks
påloddet samt billeder af Maria og Johannes. Omkring billedet af den opstandne frelser med en
sejrsfane læser man disse ord: Ego sum Via Veritas (note: hvor der skulle have stået Vita, er den
opstandne frelser afbildet) Nemo venit ad Patrem, Nisi per me (5).
6. Af ting, der skulle være udgravet af gravhøje eller flad mark, findes ingen, og ej heller oldsager
hos privatpersoner her.
Bedsted, i Aabenraa amt d. 30te december 1808.
I. With. Stedets præst.
P.M.
Vedlagte tegning af den i min beretning af 30te december f. å. nævnte indskrift rundt om klokken i
Bedsted, Aabenraa amt, bedes den kongelige kommission til opbevaring af oldsager godhedsfuldt
modtage, og det med forsikringen om, at der med hjælp fra den herværende skolelærer (Peter
Jespersen) er blevet anvendt al mulig møje, for at udfærdige samme så nøjagtigt som muligt. Da
skriften består af to rækker rundt om klokken, er tegningen foretaget ved begyndelsen af begge
linier fra vest mod syd, mod solens bane. Billedet af St. Nikolaj befinder sig mod syd, og det af
Maria mod nord, ikke langt fra klokkens rand, med omskriften: ave Maria, i form af en halvcirkel
omkring hendes hoved.
Bedsted, Aabenraa amt d. 29de september 1809.
Høfligst I. With. Præst her.
Kild
e:
• “
D
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s
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e
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s
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retninger til Oldsagskommissionen af 1807. Vest- og Sydjylland”. Redigeret af mag. art. Christian Adamsen og
museumsinspektør Vivi Jensen, Koldinghus. Wormianum 1995. Angående Bedsted sogn, side 250-54.
Oplysning:
• Johannes With skrev sin indberetning til Oldsagskommissionen på tysk, men er oversat til dansk af ovennævnte
bogs forfattere.
Noter:
• (1) Uldall nr. 54, side 192-94. Danmarks Kirker, Aabenraa amt, side 1732-1733.
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•
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•

(2) Danmarks Kirker, Aabenraa amt, side 1726-1727, afbildet.
(3) Danmarks Kirker, Aabenraa amt, side 1729, afbildet side 1735, samt side 1728, afbildet side 1733.
(4) Nu Odense Bys Museer nr. 61/1921. Danmarks Kirker, Aabenraa amt, side 1728.
(5) Danmarks Kirker, Aabenraa amt, side 1726-1727, afbildet side 1729.

Mindesmærket for Lundbye
I 1924 blev der på stedet, hvor Johan Thomas Lundbye i 1848 blev dræbt, rejst en mindesten. I et
par avisartikler, den 16. og 18. januar 1924, kan man heri bl.a. læse:
“Som udtryk for en påmindelse af, at Lundbye i 1848 døde ved et vådeskud, påtænkes et af
billedhuggeren professor Utzon-Frank udført mindesmærke rejst for ham i Bedsted i Sønderjylland.
Mindesmærket ønskes opsat ved alfarvej nær det sted, hvor Lundbye faldt og nær hans beskedne
grav på Bedsted kirkegård. Monumentet er allerede færdigt og vil blive opstillet, så snart frosten er
gået af jorden.

Mindesmærket for Johan Th. Lundbye ved Haderslevvej i Bedsted. Tanken om
mindesmærket blev skabt i 75 året for Lundbyes død i 1923 og året efter opsat på stedet
ved landevejen midtvejs mellem Arndrup Mølle og kirken.
Den 4. maj 1995 blev “Lundbyepladsen” indviet i forbindelse med 50 års dagen for
Danmarks Befrielse. I den anledning blev stenen pudset op, og teksten atter gjort læselig.
Desuden blev der opsat en tavle så forbipasserende kan læse hvem Lundbye var.
Mindesmærket er udført af billedhuggeren Ejner Utzon-Frank (1888-1955). Han var
professor ved kunstakademiet fra 1918-55, og havde som sådan en stor indflydelse på en
hel generation af danske billedhuggere. Utzon-Frank udviklede en stærk personlig stil.
Hans klassiske formbehandling og forfinede rytme betød fornyelse af dansk
billedhuggerkunst. Blandt Utzon-Franks mest kendte værker kan nævnes “Afrodite” i
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Statens Museum for kunst, “Slange-dræberen” i Københavns Politigård, “Beatrice” på
Dantes plads i København. Sarkofagen for Frederik VIII i Roskilde Domkirke samt
Christian X´s rytterstatue på Skt. Annæ Plads. Derudover lavede Utzon-Frank talrige
statuetter, ligesom han også havde en stor produktion af virtuose tegninger. (Lademanns
Leksikon 1972-81. Bd. 20.
Se også bogen om Utzon-Frank: “Billedhuggeren Ejner Utzon-Frank i Tekst og Billeder”,
stort format. Udgivet på N. C. Roms forlag. København 1945.
Foto: H. Haugaard, maj 1996.

Professor Utzon-Frank har skabt et smukt mindesmærke, der vil blive opstillet lige ved
landevejen mellem møllen og kirkegården. Stenen er af gråt norsk marmor. Øverst ses en ung hjort,
der segner for et skud, og midt på stenen er der anbragt et relief i hvidt marmor efter Lundbyes egen
tegning af den indiske pige, Sakuntala (en indisk sagnskikkelse). Dette smukke og antikke motiv er
gennem Lundbyes fortolkning blevet et symbol for den danske malerkunsts muse. De tanker, der
opfyldte ham som menneske og kunstner, fandt han selv udtrykt for i det ved stenens fod
indhuggede citat af B. S. Ingemanns “Dronning Margrethe”: “For, hvad der i evigheds Bog står
skrevet, slet ingen forgjæves har kæmpet og levet”.

Krigsmonument ved Trinitatis kirke i Fredericia.
På kirkegården ved Trinitatis kirke er der opkastet en gravhøj, en heltegrav over de faldne ved
slaget ved Fredericia. Krigsmonumentet er udsmykket med et relief af H. W. Bissen, der viser to
danske soldater, der varsomt bærer deres faldne kammerat til graven. Soldaterne har selv
gravet graven til deres kammerat, da spaden står ved siden af. På geværerne, der står stillet i
pyramide i baggrunden, hænger en laurbærkrans.
Relieffet er fremstillet af H. W. Bissen i 1851 og også her fremgår det meget tydeligt at den
døde soldats ansigtstræk er Johan Th. Lundbyes. Monumentet blev indviet 6. juli 1853 på 4 års
dagen for slaget ved Fredericia den 6. juli 1849. En afstøbning af relieffet findes på Statens
Museum for Kunst. Billedet er hentet fra “Danmarks Historie i tekst og billeder” ved Hal Koch og
Roar Skovmand. (uden årstal). Side 282.

Til virkeliggørelse af denne tanke opfordrer vi underskrevne - med tilslutning af det Kgl.
Akademi for de skønne kunster - alle, der værdsætter Lundbyes gerning og bifalder planen, om at
tegne et bidrag, som generalkonsul Johan Hansen som komiteens kasserer har erklæret sig villig til
at modtage. Selv de mindste bidrag modtages med taknemmelighed.
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København i januar 1924. L. Brandstrup, billedhugger
Johan Hansen, skibsreder, Amaliegade 29B
Karl Madsen, museumsdirektør
Joakim Skovgaard, professor
H. P. Hansen, redaktør
M. Mackeprang, musemsdirektør
Gustav Philipsen, rådmand
K. Refslund Thomsen, amtmand
Kilde:
• Dagbladet Hejmdal, onsdag den 16. jan. og fredag den 18. jan. 1924.
• Se også billedet af mindesmærket med tilhørende tekst side 83.

Lundbye portrætter
To af de mest kendte danske mindesmærker, "Istedløven" og "Landsoldaten" i Fredericia er skabt
af samme kunstner, sønderjyden H. W. Bissen.
Selvom landsoldaten forestiller den ukendte soldat, så er der dog i ansigtsudtrykket en vis lighed
med en af de mest berømte, blandt de faldne i treårskrigen, nemlig Bissens ven og maler, Johan
Thomas Lundbye.

Den Tapre Landsoldat i Fredericia. Et mindesmærke for Slaget ved Fredericia den
6. juli 1849, udført af H. W. Bissen.
Man ser tydeligt at Bissen har haft Lundbye i tankerne, da han modellerede
landsoldaten. Bissen kendte Lundbye fra kunstnermiljøet i København, og han
havde hørt rygterne om det skæbnesvangre vådeskud ved Bedsted, og om
hvordan han kort efter blev begravet indhyllet i et Dannebrogsflag.
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Sammenlign også ansigtstrækkene på land-soldaten og tegningen af Lundbye side
916.
H. W. Bissen (1798-1868) blev født i Slesvig. Han begyndte som maler og tegner,
men blev under indflydelse af bl.a. Bertel Thorvaldsen motiveret til at blive billedhugger. Blandt hans største værker, udover Istedløven og Landsoldaten, kan
nævnes statuen af Oehlenschläger ved Det Kgl. Teater samt statuen af
Tordenskjold ved Holmens Kirke.
Tegningen er hentet fra mindeblad over 3 års krigen fra side 901.

Efter treårskrigen ønskede man at rejse et sejrsmonument for det store slag ved Fredericia 6. juli
1849. To kunstnere, Bissen og Jerichau, blev anmodet om at indsende et forslag. Sidstnævnte
lavede et udkast til den nordiske krigsgud, Thor, der stod kampklar, men ved en afstemning faldt de
fleste stemmer dog på Bissens skitse af “Den tapre Landsoldat”, et tema, der under krigen bl. a. var
blevet kendt gennem den meget populære sang: "Dengang jeg drog af sted". Heri blev den menige
soldats forsvarsvilje stærkt hyldet. Landsoldaten blev derfor et kunstværk, som var forståelig og let
at identificere sig med, et symbol på "ånden fra 48", og derfor i pagt med tidens nationalliberale
ideer.
Gennem landsoldaten og en række andre fremragende portrætstatuer og buster, formåede Bissen
at give et klart kunstnerisk udtryk for samtidens to hovedstrømninger: Den nye nationale
bevidsthed, der var vokset frem i løbet af 1840-erne, og de nye demokratiske tanker.

Gravminde ved Garnisonskirken i København.
Kort efter 3 års krigen, og senest i 1855 opsatte man i urtegården, opad kirkens
nordmur et mindesmærke for maleren Johan Th. Lundbye.
Gravmindet har form som en stele med stump-vinklet øvre afslutning, 255 cm
høj, 89 cm bred. En fir-sidet fordybning i hovedfeltet er smykket med et
bronzerelief, udført af H. W. Bissen, forestillende Lundbye som soldat. På
fodstykket er gengivet en klapstol med en malerpalet, også af bronze. Under
navnet står med fordybede versaler: “For hvad der i Evigheds Bog står
skrevet - Slet ingen forgjæves har kæmpet og levet”.
Foto: H. Haugaard. Se også “Danmarks Kirker”. Bind 3 over København.
Udgivet af Nationalmuseet. Gads Forlag 1966-72. Heri billedet af mindesmærket
med tilhørende tekst side 312.
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Alligevel var statuen også klassisk, såvel i temaet: “Et sejrsminde”, som i indholdet: “En kriger”,
men Bissen havde også skabt et enestående kunstværk, et krigsmindesmærke, som hverken var
heroisk eller sentimentalt. Klassicismens krav om enkelthed og storhed var her opfyldt med et
kunstværk, der samtidig var helt moderne i sit udtryk.
Den ukendte soldat svinger ikke triumferende med sit våben, men vifter i stedet med en bøgegren
i glæde over freden og træder samtidigt på krigen, symboliseret ved et stykke erobret skyts. For
første gang i kunsthistorien blev det en almindelig soldat, der repræsenterede hele nationens glæde.
Ved afsløringen i Fredericia den 6. juli 1858 holdt den nationalliberale politiker, daværende
amtmand, Orla Lehmann, festtalen. Han tolkede her statuen som et billede på det frigjorte danske
folk, der havde stået sammen under 3 års krigen, og i kraft af dette sammenhold havde man vundet
sejren. Statuen var et værdigt minde til "at bevare erindringen om folkets fryd og folkets tak".
Men den tapre og ukendte landsoldats ansigtsudtryk var Johan Th. Lundbyes. Bissen var netop i
samme periode i færd med at udføre et mindesmærke over Lundbye, og da han senere gik i gang
med modelleringen af landsoldaten, brugte han det samme ansigt.
Er landsoldaten det mest betydningsfulde blandt Bissens monumenter i sin idé, så er monumentet
på krigergraven, ved Trinitatis kirke i Fredericia over de faldne fra slaget 6. juli 1849, og som blev
indviet 6. juli 1853, det, der umiddelbart virker mest gribende. Relieffet her viser to danske soldater,
der sænker deres faldne kammerat i graven. Bag soldaterne ses en geværpyramide med en påhængt
laurbærkrans. Der er slet ingen tvivl om, at Bissen har haft Lundbyes tragiske død i tankerne, da han
udførte relieffet i 1851.
Kilde:
• Lisbeth Balslev Jørgensen: "Dansk kunsthistorie", bind 3. 1972.
• Sønderjysk Månedsskrift, nr. 11, 1993. Side 336.

Om maleren, Johan Th. Lundbye,
ved 4. maj jubilæet på Solgården 1995
Da jeg i februar 1995 blev spurgt, om jeg den 4. maj i forbindelse med 50 års dagen for
Danmarks Befrielse i 1945, ville fortælle lidt om maleren, Johan Thomas Lundbye, var min første
tanke: Hvad har de to ting dog havde med hinanden at gøre? - Men da jeg tænkte nærmere efter,
opdagede jeg, at der alligevel er en sammenhæng mellem de to begivenheder. Det skal jeg prøve at
forklare!
Lundbye blev, som vi jo alle ved, dræbt ved et vådeskud ved Bedsted den 26. april 1848. Hans
gravsted er bevaret, og det er endda med stolthed, at vi i dag fremviser stedet, da vi her på Bedsted
kirkegård har liggende en af Danmarks allerstørste malere.
Men hans gravsted kan vi også betragte, i hvert fald i den her forbindelse, som et vidnesbyrd om
den nationalitetskamp, der dengang foregik. Den var startet omtrent samtidig, og har på det
nærmeste varet helt op til vor egen tid, en periode på omkring 150 år. En nationalitetskamp, som vi
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alle her i grænselandet har mærket på vor krop eller kendt til. Det var en konfrontation mellem
dansk og tysk, og som vi først nu i disse år kan fejre afslutningen på, blandt andet også her i aften,
hvor vi, dansksindede såvel som tysksindede, i fællesskab kan fejre 50 års dagen for Danmarks
Befrielse fra nazismen og for afslutningen af 2. Verdenskrig.
Hvordan var da forholdene, da det hele startede i 1848, året for Lundbyes død? - Meget
dramatiske! - Der var tale om en nystartet dansk og tysk nationalisme, der stødte sammen, og som
sluttelig måtte ende i et grænseproblem. Den slesvig-holstenske bevægelse ønskede alle de
tysktalende områder i Slesvig lagt ind under Det Tyske Forbund, hvilket i realiteten betød, at
grænsen nødvendigvis skulle flyttes nordpå.
Heroverfor stod danskernes synspunkt, der krævede grænsen ved Ejderen bevaret, og at dansk
som sprog skulle bruges overalt i Nord- og Mellemslesvig.
I marts 1848 sprang oprøret ud i lys lue. Et oprør som på en gang tvang alle til at skulle træffe en
afgørelse om det nationale sindelag: Om man var dansker eller tysker af sind. - Det må have været
ligesom, når vi i dag i fjernsynet ser en god og spændende fodboldkamp. - Man kan ikke lade være
med at tage parti for det ene af holdene.
Slaget i marts, der begyndte med slesvig-holstenernes erobring af den danske fæstning i
Rendsborg, blev med ét starten til en national vækkelse i hele Slesvig, ja endog i hele Danmark.
Man talte ligefrem dengang om "ånden fra 48".
Det var på denne baggrund, at Johan Th. Lundbye, den 21. marts 1848 deltog i et folkeoptog i
København, hvis formål var at komme de dansksindede i Slesvig til hjælp. Den 15. april skriver
Lundbye i sin dagbog: "I dag er jeg indtrådt i 3. bataljons 2. kompagni som frivillig soldat". - Den
18. april forlader han sammen med de øvrige frivillige København, for at begive sig med skib til
Slesvig. Inden afrejsen fik Lundbye et brev overrakt fra krigsminister, Tscherning, og som han
demonstrativt rev i stykker. Af papiret fremgik det nemlig, at Lundbye ikke behøvede at deltage
aktivt i kamphandlingerne, men alene en tilladelse til at virke som skildrer af krigens gang. Den 20.
april ankom Lundbye med hele sin afdeling til Sønderborg. Bare seks dage senere blev han dræbt.

I årene 1924-35 stod mindestenen for Lundbye ude ved landevejen midtvejs mellem
Arndrup Mølle og kirken. I 1935 blev stenen flyttet ind i byen ved Haderslevvej. Pilen
øverst på kortudsnittet viser mindestenens nuværende placering. Mindestenens
placeringer er indtegnet på et kortudsnit fra 1946.
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Tonen i den slesvigske befolkning var nu også blevet skærpet. Det bevirkede at gårdmand,
Daniel Hinrichsen i Øster Terp den 21. maj anmodede amtskontoret i Aabenraa om, at måtte blive
fritaget for hvervet som sognefoged. - Den 4. juni 1848 udkæmpedes desuden et mindre slag ved
Arndrup Mølle og Sivkro. Ved træfningen var der en del sårede.
Resten af året 1848 bølgede kampene frem og tilbage hvorved konfrontationen mellem dansk og
tysk yderligere blev skærpet. Den blev f.eks. i Bedsted så massiv, at præsten, Ludvig Schrader, der
året i forvejen havde begravet Lundbye, og som følte sig som ivrig slesvig-holstener, hvad han også
tidligere havde erklæret fra prædikestolen, nu ikke længere kunne blive i Bedsted. Der var
efterhånden blevet skabt en så ondsindet og lynchagtig stemning imod ham, at han i hast måtte
flygte ud af byen, godt hjulpet dertil af en tro nabo, gårdmand Nicolaj Ratenburg, der en nat i al
hemmelighed kørte præsten i sikkerhed i Flensborg. - Af kirkebogsindførslerne kan man se, at han
må have forladt Bedsted mellem den 7. okt. og den 11. nov. 1849. - Først i april måned 1850 valgte
man i Bedsted pastor Ishøj som Ludvig Schraders efterfølger.
Men nu tilbage til Johan Th. Lundbye. Som tidligere nævnt blev han den 26. april 1848 dræbt
ved et vådeskud. Det skete ved landevejen mellem Bedsted og møllen i Arndrup. Lundbye blev kun
godt 29 år gammel. Hans unge alder til trods, opnåede han alligevel, foruden en anseelig produktion
af omkring 400 oliebilleder og 1500 tegninger, at vinde stor anerkendelse.
I efteråret 1994 var der på Thorvaldsens Museum i København en stor udstilling af hans billeder.
Mere end 100 af hans bedste billeder var med på udstillingen. I anledning heraf udgav museet en
bog, hvor man kan læse om Lundbyes liv og virke, og hvor alle udstillingens billeder er gengivet i
farver.
Året før, i 1993 var der ligeledes en stor udstilling i New York med billeder fra dansk guldalder.
Også her var Lundbye repræsenteret sammen med flere andre danske Guldaldermalere. Der blev her
vakt så stor beundring for Lundbyes billeder, at man i dag kan konstatere, at han, næsten 150 år
efter sin tragiske død i Bedsted, nu også har fået sit internationale gennembrud.
Henning Haugaard

Døde Lundbye af et vådeskud,
eller var det selvmord?
af Ib Ostenfeld

Lundbyes bratte død blev af flere af hans nærmeste kammerater i de efterfølgende dage
beskrevet i breve, og således blev nyheden i den følgende tid spredt ud over hele landet som en kort,
sandfærdig besked, uden at man på nogen måde betvivlede hændelsen.
Hans meget mærkelige dødsmåde har dog på det seneste givet anledning til mange spekulationer.
Fra militær side forekommer den dog helt uforståelig. Når geværer under bivuakering opstilles i
pyramider, skal de være afsikrede, og det kan ikke begribes, at et stød af en fod både, kan have gjort
geværet skudklart og derefter løsnet en kugle. De øvrige omkastede geværer i samme pyramide
afgav intet skud. Det står derfor for militære autoriteter som et ulykkeligt mirakel, at det gik som
beskrevet: En tilfældig soldat skulle måske have undladt at afsikre sit gevær, og dette ene gevær
skulle da have løsnet den "vildsomme kugle" og ramt en person 1,5 meter over jorden. Et gevær,
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der falder, måtte dog efter al sandsynlighed sende sin kugle i lavere højde, og i hvert fald ikke i
lodret retning.
Disse uigennemsigtige forhold har således givet vind i sejlene hos dem, der mener, at Lundbye
med fortsæt skulle have dræbt sig selv. Men deres argumentation synes såre svag. Lundbyes eget
gevær må dog antages også at være sat op i pyramide. Det fremgår f.eks. af Svend Grundtvigs brev
til sine forældre den 28. april, at da der kommanderedes "træd an", var "vi frivillige", altså også
Lundbye, straks på sin plads med sit gevær for at stille sig i geleddet. En soldat fra et andet
kompagni, der var placeret "en halv snes skridt" foran de frivilliges rækker, og hvis geværpyramider ligeledes befandt sig i kort afstand, kom da i skyndingen til at sparke til en pyramide "og
et skud gik af". Vedkommende soldats kompagni havde tøvet med at træde an, og det måtte derfor
handle i hastværk. Grundtvigs brev virker oprevet. Men han var dog nærmeste øjenvidne, skønt
næppe nogen helt pålidelig iagttager. Vennens pludselige drab havde gjort voldsomt indtryk på
ham.
Lundbye må ifølge Grundtvigs udsagn have pareret ordre lige så hurtigt som kammeraterne, og
situationen forekommer i sig selv ganske uforenelig med en beslutning om at gøre ende på livet.
Lundbye var ligesom sine venner parat til at rette sig efter krigens vilkår.
Der kan da kun tænkes to forklaringer på den "vildsomme kugle". Enten er Grundtvigs "susende
kugle" en fiktion, og man må derfor forestille sig, at Lundbye, stående af uvis grund med et ladt
gevær i geleddet, har stået og fumlet på aftrækkermekanismen og derved utilsigtet fået skuddet til at
gå af i retning mod sit eget hoved. Denne tanke forklarer også kuglens fremtrængen fra kæbepartiet
til hovedets indre. - Eller også må Grundtvigs susende kugle først have haft en flad retning, for
derefter at have ramt et eller andet, for så at rikochette opefter mod hovedets underside.

En soldat er faldet. Tegning af N. Simonsen og omarbejdet til litografi af O. Andersen.
Folkets medleven i krigens hændelser fremkaldte et stærkt behov for krigs-billeder.
N. Simonsen (1807-1885) lavede under treårskrigen en stor produktion af billeder fra
slagmarker. Hans pensel har gengivet alle treårskrigens betydeligste kampe samt
adskillige mindre scener af livet i felten som strandvagtstjeneste, på forpost, på march, i
bivuak, alle livlige og brogede billeder, der med deres lettilgængelige og fortællende
indhold blev særdeles yndede. Mange af hans tegninger blev ombearbejdet til litografier.

Afdøde amtslæge i Nykøbing Falster, Dr. Oluf Olsen har indgående beskæftiget sig med affæren
ud fra den overbevisning, at Lundbye døde for egen hånd. Han pointerede, at det er usandsynligt, at
der blev givet befaling til at lade geværerne så langt fra krigsskuepladsen. Og han fæstede sig ved,
at et gevær ikke går af af sig selv, det skal trækkes af med en ikke ubetydelig kraft. - Hanen skal
kunne bære et to punds lod uden at gå af. Soldaten skulle derfor på én gang spænde hanen, sætte
fænghætte på og affyre geværet, inden han blev stoppet. Hertil krævedes mere end almindelig
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hurtighed. - Man må overfor amtslægen erkende, at den militære side af sagen henstår i uvished,
men hans konklusion kan heller ikke bruges.
Ingen af disse tydninger taler for selvmord. Hertil kommer, at en selvmordskandidat ikke kan
tænkes at fuldføre sin hensigt ved at rette et skud mod underansigtet. Og han ville ikke have valgt at
eksekvere sin død for åben tæppe. - Heller ikke fra et psykologisk synspunkt kan man finde noget
argument for at Lundbye ville tage sit eget liv. Ganske vist fandtes der i hans tornyster en lap papir
med et citat fra Det Gamle Testamente: Græd så sagtelig over en død, for han er kommet til
rolighed. Det siger ikke så meget. Sådan var Lundbye altid i sine notater, og han så det, allerede ved
afskeden i København, som en ærefuld død at falde i kamp for fædrelandet. Han var som frivillig
stærkt opsat på at være medkæmper og ikke fejt at unddrage sig kampens vilkår. Hvorfor skulle han
også det? Han var jo overbevist om, at den vildsomme kugle nok skulle træffe ham i en batalje. Det
var bataljen, der skulle opfylde hans længsel efter rolighed, midt i striden for hjemstavnen, som han
satte højere end sig selv. Som den dybt etiske natur, han var, stod det som hans ønskedrøm at dø på
en værdig måde. Og det kunne han opnå ved i kampens vilde tummel at rammes i sit følsomme
hjerte og tilbyde sig som offer for den retfærdige sag.
Denne tydning falder helt og holdent i tråd med Lundbyes inderste trang. Præcis sådan var
Lundbyes tankegang og holdning. I sine nedtrykthedsperioder var dødstanken blevet ham en ven og
trøster, men han havde dog aldrig mod til at udføre den. Denne efterhånden gammelkendte ven var
en følelsesbåret længsel, som nok en dag ville, barmhjertigt, udfri ham fra alle kvaler. Det yderste,
man kan sige, er derfor, at hans krigsdeltagelse kan opfattes som en hånd, han rakte denne ven og
stadige livsledsager, med en tavs bøn om, at den på værdig måde ville opfylde, hvad han ikke selv
under nogen omstændigheder kunne fuldbyrde.
Kilde:
• Ib Ostenfeld: "Johan Thomas Lundbye - en kunstners kamp med sin skæbne - en epilog". Rhodos 1977. Heri kap. 5:
Den uopklarede dødsmåde, side 42-46.
Oplysninger:
• I 1937 udgav samme læge, Ib Ostenfeld en bog om Lundbye: “Et stemningslivs historie. Studier over lette
maniodepressive tilstande”. København 1937.

Det tragiske vådeskud ved Bedsted
af Vagn Lundbye

På opfordring fra Henning Haugaard i Kolding har jeg indvilget i, at fremkomme med nogle
kommentarer til det tragiske vådeskud, som modvægt til de, der mener, at Johan Thomas Lundbye
bevidst tog sit eget liv under bataljonens rast ved Bedsted, den 26. april 1848.
Alexandra Lundbye, som var svigerdatter til Emanuel Andreas Lundbye (1814-1903), fortalte
mig ved flere lejligheder, hvorledes hendes ægtefælle Johan Thomas Lundbye (1874-1951)
diskuterede med psykiateren Ib Ostenfeld, der længe påstod, at landskabsmaleren Johan Thomas
Lundbye begik selvmord i 1848 ved Bedsted. I den forbindelse støttede Ostenfeld sig på den
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opfattelse, at det var umuligt, at et gevær i 1848 kunne gå af, af sig selv. Geværerne var naturligvis
alle sikrede, når de stod i pyramide, påstod Ostenfeld.
Johan Thomas Lundbye svarede, at han sagtens kunne forestille sig, at en af de slet uddannede
frivillige i kompagniet ikke havde sikret sit gevær. Han henviste i den forbindelse til Svend
Grundtvigs brev til forældrene, hvor han fortæller, at hans bataljon består af en “rå udisciplineret
horde af feje trælle”, som “ikke lystrer”. Og Grundtvig fortsætter: “Overvældet af den dybe sorg og
af den bitre følelse, at det var mellem hans (Johan Thomas Lundbyes) mordere, jeg stod, trådte jeg
hen til min kompagnichef og tilkendegav, at jeg ikke længere ville tjene i bataljonen”.
Alle de soldater, som skrev hjem om vådeskuddet, udtrykte deres sorg over ulykken. Bl.a.
Christian Frederik Lütken, der i sit brev af 28. april spørger: “Og hvorfor faldt han; som et offer for
den uorden og mangel på disciplin, som åbenbarer sig alle vegne i vor bataljon, som her viste sig
med den uforsigtige omgang med skarpladte geværer”.
“Aldrig skal jeg glemme ham, da han lå der med et gabende sår i kinden”, skriver Lütken, der
med en tegning forklarer vådeskuddet.
Ikke underligt at malerens nevø altid gendrev enhver påstand om selvmord med ordene: “En
selvmorder skyder sig da ikke gennem kinden!”
Samme nevø, og naturligvis tænker jeg på landskabsmalerens navnebror, fortalte ifølge
Alexandra Lundbye også altid, at hans fader faktisk aldrig tilgav det danske forsvar, at det havde
udrustet den frivillige 3. bataljon så dårligt. Bl.a. var geværerne ikke gode nok, ligesom adskillige af
klæderne slet og ret var civile.
Hele Johan Thomas Lundbyes unge væsen, hans begejstring for den danske sag i 1848, men først
og fremmest hans sans for retfærdighed samt tilhørsforhold til militærfamilien Lundbye og kærligheden til moderen, indebær i sig selv det afgørende dementi af, at Lundbye begik selvmord den
forårsdag i 1848, hvor han stod og tegnede en anden frivillig.
Oplysninger:
• Vagn Lundbyes familieskab til maleren, Johan Th. Lundbye fremgår af slægtsoversigten side 909-12.
• Museumsinspektør, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, Statens Museum for Kunst, er i disse år i gang med
at skrive et stort 3 binds værk om Johan Th. Lundbye. Han er af mening fast overbevist om, at Lundbye
døde for egen hånd.

Krügers stafetlinie 1848
Da den danske hær kort efter den 1. april rykkede ind i Sønderjylland, styrkedes den i sin
kampiver af Nordslesvigs dansksindede befolkning. Den hjalp soldaterne på alle mulige måder ved
bl.a. at give dem mad og drikke samt køre for dem.
Til stor nytte var også den stafetlinie og efterretningstjeneste møller Hans Krüger, Bevtoft fik
etableret, og som forsynede den danske hær med pålidelige efterretninger om fjendens bevægelser
og styrke. Med sin stafetlinie havde Hans Krüger således spændt et meddelelsesnet over Mellemog Nordslesvig som det fremgår af nedennævnte af ham iværksatte plan:
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“Plan til en stafetlinje over Slesvig fra Øst til Vest og langs igennem til Nord”
for at sikre de Nord for tværlinjen liggende sogne mod indfald af indkaldte slesvig-holstenske friskarer, og for at gøre
nattevægterne til dels overflødige.
Hovedstationen er indtil videre Jyndevad Mølle. Her ansættes en stafetkommandør og 4 patruljerede stafetter, to mod
øst og to mod vest. Stafetkommandøren udsteder befalinger og modtager rapporter.
De to stafetter mod øst går gennem Egebæk, Bajstrup, Stoltelund til Gejlå. De to stafetter mod vest går gennem
Stade, Lydersholm, Vindtved og Smalholmby til Tønder Landevej. Omkostningerne ved disse stafetter udredes af alle
de sogne, der nyder godt af denne foranstaltning og har tiltrådt forsvarsforeningen. Stafetterne på længdelinjen, der ikke
har nødig at være faste folk, stilles i sognene således:
Burkal og Tinglev sogne enes om at stille en stafet i Jyndevad Mølle, hvor han dag og nat holder sig rede til at ride til
Bylderup Kro med den ordre, stafetkommandøren giver ham.
Bylderup og Uge sogne stiller ligeledes en, der bringer ordren til Ravsted Kro.
Ravsted, Højst og Bjolderup sogne stiller en stafet, der bringer ordren videre til Bedsted Kro.
Bedsted og Hellevad sogne stiller en stafet, der bringer ordren til Agerskov Kro.
Agerskov og Branderup sogne stiller en stafet, der bringer ordren til sognefogden i Hyrup.
Bevtoft, Tirslund og Toftlund sogne stiller en stafet, der bringer ordren til Gabøl Kro.
Nustrup og Skrydstrup sogne bringer ordren til Gram by.
Gram og Øster Lindet sogne sender stafetter til Rødding Højskole. Disse stafetter må stadig være rede til at ride af
sted, når befaling gives. Så snart en stafet er afgået, må sognefogderne straks stille en ny stafet. Når fjenden nærmer sig,
har byerne efter opråb at væbne sig og ile det truede sted til hjælp.
Bevtoft den 5. april 1848.

I Nordslesvigernes Navn
H. A. Krüger
Stænderdeputeret for 1ste Valgkreds

Hans Andreasen Krüger (1816-1881) var møller og gårdmand i Bevtoft samt sønderjysk
politiker. Han var medlem af den slesvigske stænderforsamling, hvor han den 18. marts 1848
protesterede på Rendsborgmødet mod den slesvig-holstenske politik.
Hans Krüger satte den 3. april 1848 alle fædrelandssindede mænd til stævne i Agerskov, hvor
der samledes mellem 3000 og 4000 mand. Mødet fik dog ingen militær betydning. Mere
nyttig var derimod hans etablerede stafetlinie.
Efter 1864 blev Hans Krüger sønderjydernes fører i protestpolitikken mod tyskerne som
medlem af den nordtyske rigsdag 1867-71. Medlem af den tyske rigsdag 1871-81. Valgtes til
den preussiske landdag 1867-81, hvor han nægtede at aflægge ed på Preussens forfatning.
Billedet er fra et litografi af J. W. Tegner og Kittendorff, ca. 1848.

Kilde:
• H. Rosendal: “Træk af Danskhedens historie i Sønderjylland” - 1. del indtil 1864. 1911. Heri side 268-69.
• Lorenz Rerup: “Slesvig og Holsten efter 1830”. Politikens Forlag 1982. Heri om stafetordningen side
123.

