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Forsidebilledet
viser Jens Møllers automobilværksted og benzintank i Bedsted vestlige bydel på
Snerlevej. Af billedet ses, at der sælges benzin fra stedet af mærket GULF. Literprisen
er 5,98 kr. På et andet skilt ses, at Jens Møller er forhandler af LADA biler. Foto:
Henning Haugaard i 1980-erne.

Meddelelser
Det er snart forår og så er det også snart 2 år siden at nr. 32 udkom digitalt på
Borgerforeningens hjemmeside. Hermed følger nu hefte nr. 33 med i alt 54 sider.
Indholdet i dette hefte er en god blanding af både nyt og gammelt. - I disse moderne tider
er derfor flere af billederne, samt artiklen om opskriften på kørvelsuppe, hentet fra
internettet.
Det næste hefte, nr. 34 vil blive udlagt på Borgerforeningens hjemmeside om et års tid
eller to.
Kolding, april 2013
Med venlig hilsen
Henning Haugaard

ISSN: 1903 - 8828

1357

Skolebillede fra Bedsted (20)

Første klasse i Bedsted ved centralskolens start i 1962:
Bagerst række fra venstre:
Flemming Møller, Jens Schrøder, Michael Gasberg, Karl Chr. Olsen, Bent
Andersen, Svend Aage Nissen og lærer Bodil Pallesen.
Midterst række:
Ib Hybschmann, Peter Enemark, Egon Brodersen, Merete Paulsen, Ulla Hansen,
Kirsten Brodersen og Laila Schrøder.
Forreste række:
Grete Münster, Petra Stigsen, Ursula Frederiksen, Hanne Brodersen, Vera Hansen,
Margit Brodersen, og Inge Brodersen.
Billedet er hentet fra Bedsted Borgerforenings hjemmeside. Navnene til personerne
på billedet skyldes Ulla Beck, født Hansen, i Rødekro, oktober 2010.
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Udskiftningssag fra Bedsted 1771
”Højbårne dommer Kath
Da sognefoged Nicolaj Ratenburg har bedet os vide fra Eders velbårenhed, at vores
præst, Hr. pastor Viborg i Bedsted har indgivet en skrift til vores højvelbårne Hr. Kath og
amtmand von Wedel, angåendes det såkaldte Kirkebjerg, som han pretenderer, og da
Deres excellence haver semiteret samme til eders velbårenheds erkjendelse og han haver
forlanget at vi skulle indgive sagen skriftlig fra en advocat, så er det noget som synes os
ganske ufornøden, thi vi bliver ved den engang oprettede forlig, som kunde i øvrighedens
overværelse, at som vi ikke kunde selv eniges om vores agerlands udskiftelse, så overgiver
vi det til 4 sandemænds uddeling, hvormed vi skulle være tilfreds som vi også haver
underskrevet med vore egne hænder.
Vi indlader os derfor ikke i nogen vidtløftighed med Hr. Viborg om Kirkebjerget, vil
han søge nogen, så må det være dem der har foreholdt ham samme og opsat sig imod
hannem, hvori vi ingen del haver, og så lade det komme an på den ----- ---- omkostning
efter kgl. allernådigste forordning. Hvad vores uddeling til kådnere er angåendes, så haver
Hr. herredsfoged Kall lovet os samtlige, at Hr. Viborg ingen fordel havde i uddelingen,
mere som vi andre, sagde og efter Hr. Viborgs egen mund, at han ville give sin andel til
kådnerne lige med vi andre, da han ingen fordel havde mere end en bonde i udskiftelsen.
Med andre præster kan det jo bevises, at de ingen fordel haver i samme som med
sognepræst Høj i Højst, der også ville have gået fri derfor, men måtte dog udligne til dem
sin andel som en bonde.
Vi håber altså at sognepræst Viborg ikke kan blive mere fri derfor end andre præster.
I lige måde haver hr. Viborg bekommet sin andel af kådnernes græspenge, hvilket kan
bevises om det fornøden gjøres. Altså kan Hr. Viborg ingen fordel begive der udi, hvilket
vi håber Hr. dommer Kath ville eftertænke.
Dette underskriver vi samtlige med egne hænder.
Bedsted den 25. jan. 1771.

Efter begærende af vores højgunstige øvrighed erklærer vi os hermed skriftligt, at vi
velvilligen tager imod og er tilfreds med det land som os af de upartiske sandemænd efter
deres bedste vidende haver tillagt, hvorfor om nogen skulle mere at ----- med rette have
noget imod den af hele byen indgangen forening efter hvilken fordelingen blev upartiske
sandemænds skønsomhed. Underkastet bør være skyldig at forsøge sin lykke ved hele
byens lodsejere som en for alle og alle for en, samdrægtig har vi oprettet ovenmeldte
forening, og såsom vi aldrig nogen sinde for os alene dels årsag vil indlade os i nogen
rettergang, altså protesterer vi også imod alt hvad som til den ende af nogen måtte
foretages til vores krænkelse.
Bedsted den 28. feb. 1771.”

Kilde:
• Sognefoged i Bedsted, Nicolaj Ratenburg: Dokument- og embedsbog fra 1770-erne. Lånt ca. 1984 af
Margrethe Rühmann, født Ratenburg i Tønder.
Oplysninger:
• Prætenderer = råder over
• Der skal gøres opmærksom på at der er et par ord i teksten, der var ulæselig.
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At samle - og oplevelser i forbindelse hermed
Af Jørgen Bendorff, Tønder
I år 2000 blev der holdt en udstilling på Tønder Museum: "Grænselandet i 200 år" med
genstande fra Jørgen Bendorffs store samling af krigsting. I åbningstalen sagde museumsinspektør
Inger Lauridsen bl.a.:
”Udstillingen handler om det at samle, gennem et helt liv har du været bidt af ganske bestemte
typer af genstande, der har relation til bestemte historiske perioder. Alle mennesker har på et
tidspunkt i deres liv oplevet fascinationen ved at samle. For nogle mennesker bliver glæden ved
samleriet permanent, og de bliver egentlige samlere. En sådan samler er Jørgen Bendorff”.

Jørgen Bendorff, Tønder, født i Bedsted
17. marts 1945, søn af Enevold Bendorff
(1922-1999) og Ingeborg Tryk (1925-).
Gift med Marga Bossen fra Læk. Jørgen
har gennem hele sit liv samlet på
effekter fra de slesvigske krige.

Også Sønderjysk Almanaks redaktion henvendte sig senere til Jørgen Bendorff: ”Du interesserer
dig for 2. verdenskrig og har en samling vedrørende denne. - Kunne du ikke tænke dig at skrive lidt
derom i årbogen?” - Spørgsmålet og opringningen fra Sønderjysk Almanak kom helt uventet.
Men lige så hurtigt kunne jeg svare, at, det kunne jeg faktisk ikke med baggrund kun i det. Af
følgende grund: Samlingen omfatter fortrinsvis ting med relation til hertugdømmet Slesvigs historie
fra 1864 til 1920, med hovedvægten på deltagelsen i 1. verdenskrig. Samlingerne fra krigene 18481850 og det meste fra 1939-1945 er kommet på museum. Det blev alt for omfattende. Og desuden,
hvis kun perioden 1939-45 skulle have været beskrevet ud fra samlingen af effekter fra den tid, ville
det være blevet alt for politisk. - Nej, da kan man bedre snakke om 1. Verdenskrig.
Den ligger selvfølgelig også længere tilbage i tiden, alle dengang aktive personer er borte. I mine
unge dage i halvtredserne kunne man spørge alle de ældre derhjemme i Bedsted om deres deltagelse
og oplevelser i krigen og på hjemmefronten, så godt som alle familier havde jo været ramt af
krigen. Man kunne stadig være nationalt uenige, men kammeratskab og sammenhold blev altid
fremhævet, når de fortalte. Ingen blev fornærmet, når man spurgte.
Så mit svar på forespørgslen var, at, med baggrund i den nuværende samling ville jeg gerne
nedfælde et par ord omkring det at samle, og hvilke oplevelser det har ført med sig. Når vi har
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besøg i vort lille museum, er et af de spørgsmål, som oftest bliver stillet; hvordan startede det,
hvorfor lige den interesse?

Udstillingen på Tønder Museum kørte fra 17. juni til 27. aug. 2000

Kort fortalt. Mine forældre boede til leje hos mors forældre i Bedsted de første år. Allerede som
lille dreng var det bedste jeg vidste, at få bedstefar til at fortælle om sin deltagelse i 1. Verdenskrig.
Hans Jørgen Tryk var en god fortæller. Det blev mest til sjove episoder, først langt senere kom han
ind på de mere alvorlige oplevelser.
Men nysgerrigheden blev vakt. Sammen med en kammerat opsøgte jeg en anden gammel
frontsoldat, Johan Jepsen. Af ham fik jeg en lille fransk faldskærm, en slags lysbombe, og et
postkort fra stedet, hvor den blev fundet i Frankrig. Af hans hustru fik jeg en lille broderet dug med
kniplingskant.
Den havde hendes bror sendt hjem 1916 fra Noyon. Han faldt sidst på året ved Peronnes. Når
man får disse klenodier, som giveren selv har værnet om, så forpligter det. Jeg har hele tiden sørget
for, at alle mine ting blev registreret. Jeg har dem endnu efter 55 år.
Bedstefar havde et bogværk stående, en serie på 12 bind om verdenskrigen. Den gennempløjede
jeg et par gange. Men med bedstefars ord: De var for højt studerede. De gamles fortællinger var nu
mere nærværende. Besøgene hos dem resulterede i et par postkort af og til.
En dag i 1957 spillede jeg fodbold med købmand Hybschmanns søn Gunnar. Hans bedstemor,
Cathrine, boede i en lejlighed over forretningen. Der var en masse loftsplads, hvor der lå alt muligt
gammelt forretningsinventar o.l. Gunnar fortalte, at der lå noget fra hans bedstefars, Hans
Hybschmanns, soldatertid. Det ville jeg gerne se. Mens vi stod og kiggede på herlighederne, kom
Cathrine ud og spurgte, om jeg ville hjælpe Gunnar med at rydde lidt op. Så måtte jeg tage hvad jeg
ville have af disse krigsting. Så jeg kom hjem næsten "feltmæssig ausgerüstet": Gevær, sabel.
bajonet, feltflaske og forskellig udrustning. Der lå også en saddel, jeg husker tydelig, den havde
stempel. Men den kunne jeg ikke bære. (I dag: desværre).
I 1992 fik jeg kontakt men Cathrines børn, Gerda og Kaj. Sammen med deres familie var de
efterfølgende hos os og se tingene, de var glædeligt overraskede over, at tingene stadig var i behold.
Senere fik jeg som lånegave faderens reservistpibe. Når man på den måde kan glæde andre, så
glæder det også en selv. Desværre måtte geværet på et tidspunkt udskilles af samlingen - på grund
af en - set med samlerøjne - tåbelig våbenlov.
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Min farfars bajonet, som min far opbevarede i klædeskabet, blev også indlemmet i samlingen. I
øvrigt uden at spørge om lov. Med disse nævnte ting var begyndelsen til min samling lagt.
Bedstefar fortalte også, at hans far havde været med på tilbagetoget fra Dannevirke til Dybbøl i
1864. Min kones oldefar var med ved Isted i 1850. Disse oplysninger medførte selvfølgelig, at
interessen for disse begivenheder udvidede samleområdet. Da vi fik bil i 1969, gik en af de første
ture til Isted. Dybbøl lå lidt mere inden for rækkevidde. Det er blevet til mange skansebesøg. En del
1864-effekter er der da også i samlingen. Dybbøl Mølle som nationalt symbol har en stor plads i mit
hjerte, jeg har nok haft landets største samling af souvenirs med motivet Dybbøl Mølle - både på
dansk og tysk.

En af de på udstillingen opsatte plancher, der
fortæller om Jørgen Bendorffs barndom i Bedsted,
samt baggrunden hvorfor han blev samler af
krigseffekter fra den sønderjyske historie. Foto: H.
Haugaard, 14. juli 2000.

Før 1920 gjorde tyskerne også brug af møllen som nationalt symbol. "Det tyske kejserriges
vugge stod ved Dybbøl”. I 1995 åbnede en udstilling i møllen om dens historie, og til den udstilling
lånte museet en del genstande her. Så når jeg siger, vi har haft den største samling, er det fordi disse
effekter erhvervede museet sidste år. Men der er masser endnu! Plus et skab fyldt med andre
sønderjyske souvenirs, fortrinsvis fra før 1920 med: Gruß aus Apenrade, Hoyer, Hadersleben osv.
Disse souvenirs er endnu et lidet agtet samleområde, men faktisk er der mange små
kulturhistoriske perler imellem med motiver fra tidens seværdigheder. Museumsstykker da det, de
også fortæller om, er turistindustri- og tradition, som er så godt som forsvundet. Alle skolebørn
dengang skulle have en ting med hjem fra skoleudflugten. Så ofte kom man ikke hjemmefra, at man
glemte at tage et minde med hjem.
Vi tager lige lidt tilbage i tiden
Efter skolegangen kom min læretid som bager i Aabenraa og soldatertiden i Varde. Da var
pengene små, ikke rigtig til de store indkøb.
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Der kom lidt mere gang i samleriet efter disse magre år. Jeg blev gift med Marga. Vi boede et
par år i Rødekro inden vi flyttede til Tønder. Marga kom fra Læk i Sydslesvig. Hendes hjem, en
gård, lå lige ved flyvepladsen, så de havde haft krigen 1939-45 på meget tæt hold. Under
luftalarmer om natten skjulte de sig ofte i en nærliggende skov. En tid var de væk fra hjemmet,
Sperrgebiet (forbudt område), kun hendes far måtte gå ind og fodre dyrene. I skoven kan stadig ses
sprængte ammunitionsbunkers (jeg har talt over 50), og betonplatforme hvor V-våbnene stod.
Flyvepladsen i Læk var den sidste nogenlunde intakte i Sydslesvig, hvorfra der blev fløjet operativt
af tyskerne. Englænderne havde ikke bombet pladsen helt i stykker, da de måske kunne få brug for
den efter krigen. Russerne spøgte i kulissen. Efter kapitulationen blev nogle af de tilbageværende
tyske fly fløjet til England til tekniske undersøgelser, resten blev sprængt. En del stumper ligger vist
her i en kasse under bordet.

Billede fra Jørgen Bendorffs eget museum, som han lod opføre.
På en hylde ses patronhylstre i forskellige størrelser samt sabler.
På et rødt stykke stof hænger flere jernkors, der blev givet til de
tyske soldater under 1. Verdenskrig.

Mens vi er ved flyene
Da jeg var i lære, fortalte en af svendene, at der i Søst Skov ved Rødekro var styrtet en engelsk
bombemaskine ned under krigen i 1943. Så måtte vi også derhen og rode lidt i jorden. I øvrigt har
mor senere fortalt, at hun på det tidspunkt under krigen tjente på en gård ved Rødekro. De hørte den
engelske maskine komme lavt flyvende ind over, lige inden den styrtede ned. Det var en god
hjemmetysk familie, hun tjente hos, fruen var kaptajnsdatter fra Aabenraa. Dansk taltes der kun
med tjenestefolkene.
I marts 1945 blev 3 tyske jagerfly fra Skrydstrup, Fliegerhorst Hadersleben, som den hed, skudt
ned efter en luftkamp med amerikanske jagere. Det ene styrtede ned ved Bøghoved, det andet syd
for Styding og det tredje øst for Hammelev. Af de to sidstnævnte er der også vragdele i samlingen.
Det er selvfølgelig særligt spændende, når historien bag disse nedstyrtninger foreligger.
Flynumre, navne på de implicerede og selve hændelsen. - Nå, så kom der alligevel lidt 2.
verdenskrig med. Mange oplevelser har gjort et dybt indtryk, dem glemmer man aldrig.
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I 1984 gik en gammel drøm i opfyldelse, nemlig at komme med på en DSK-tur til Vestfronten.
Lauritsen Rejser i Tønder havde gennem mange år kørt busture til de gamle slagmarker i Belgien og
Nordfrankrig, i starten mest for de gamle veteraner, men efterhånden som de faldt fra overtog børn
og børnebørn.
På nævnte tur var der 4 gamle veteraner med, og det gjorde ikke turen mindre interessant. Et af
turens højdepunkter var genindvielsen af den sønderjyske kirkegård i Braine. Efter en restaurering
blev det markeret på en meget højtidelig og værdig måde med repræsentation fra Braine by og
venskabsbyen Haderslev.
En anden oplevelse gjorde dog et endnu dybere indtryk. Med på turen var også ægteparret
Johnsen fra Jejsing. Agnes, født Popp, var 3 år da faderen, Andreas Popp, faldt ved Somme, så hun
havde aldrig kendt ham. Nu skulle hun for første gang besøge graven. De aftalte med rejselederen,
at de på egen hånd ville forsøge at finde graven. Lasse Johannsen fra Lysabild og jeg blev spurgt,
om vi ville ledsage dem. Der blev så fremskaffet en taxa og aftalt en fast pris, så vi kunne disponere
over den en hel eftermiddag.
Efter nogen søgning lykkedes det at finde soldaterkirkegården Neuville-St. Vaast. Mange små
soldaterkirkegårde og enkelt- og fællesgrave var i årenes løb blevet overført hertil, og det var nu
(1984) Vestfrontens største tyske kirkegård, 36.793 faldne i enkeltgrave og 8.040 i fællesgrave. Ved
indgangen til de tyske kirkegårde er der et lille muret hus, en slags kapel, her ligger en bog med de
faldnes navne og gravenes numre. Så kan man hurtigt finde det søgte gravsted. Vi fandt graven,
Andreas Popp, Branderup, falden 12.10.1916. Sammen sang vi "Altid frejdig når du går". Man kan
vist roligt indrømme, det gik lige til hjertet. Efter hjemkomsten fra rejsen forskede jeg lidt i
omstændighederne omkring Popps overflytning fra den oprindelige gravplads til Neuville. Agnes
spurgte, om jeg var interesseret i at låne de breve faderen havde skrevet hjem. Så jeg har notater nok
til en beretning om Popps krigsdeltagelse.
Men ellers: Ieper, Verdun, Vimy, Reims .... de mange velholdte soldaterkirkegårde. Det blev
ikke den sidste tur til området. Gennem årene har der været reportager i TV-syd, i radioen og i
aviserne. Det har hver gang givet respons.
Et ægtepar fra Vojens skulle flytte i en mindre lejlighed. Jeg spurgte dem senere, hvordan de
havde fundet frem til mig? Jo, de havde engang set om en fra Tønder i fjernsynet, som havde et lille
museum om 1. Verdenskrig. Først havde de ringet til turistkontoret, der havde man henvist til
biblioteket, som så henviste til mig. Nu lå tingene fra hendes far på bordet, og dem måtte jeg gerne
få. Der lå også et par feltpostbreve. På et bord ved siden af lå en mængde optegnelser, dagbøger og
korrespondance fra hans senere liv. Lidt henkastet bemærkede jeg, at det var da i grunden sjovt, når
faderen, en kendt mand på Vesteregnen, havde været så produktiv, at der ikke var flere
feltpostbreve. Jamen det var der skam også, de lå ude i køkkenet, for de skulle destrueres, de var
personlige. Jeg lovede ægteparret, at hvis jeg måtte få dem med til opbevaring, ville ingen
uvedkommende få lov til at læse dem. Et løfte jeg indtil i dag har holdt.
I forbindelse med udstillingen på Tønder Museum var der også et lille indslag i TV-syd. Et par
dage senere kom der et brev fra Børkop, kun adresseret Jørgen Bendorff, Tønder Museum. Damen
havde nogle soldaterting liggende fra hendes far i Smedeby. Dem måtte jeg gerne hente.
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Disse eksempler er nævnt for at vise, at der også er mennesker, der er interesseret i at tingene
bliver bevaret, og derfor oven i købet forærer dem til en dem ukendt person. Det varmer og det
forpligter.
Som sagt, hver ting har sin historie. Gennem årene har vi deltaget i mange udstillinger - især i
museumsregi. Det har givet mange gode kontakter. Men samlingen bliver tidsmæssig for
omfattende og pladskrævende, derfor er rigtig meget fra tiden 1848-50 og 1939-45 afhændet til
lokalhistoriske arkiver og til museer.
Et spørgsmål som jeg ofte får stillet: "Hvad skal der ske med samlingen? - Salg eller
deponering?"
En ønskedrøm er selvfølgelig at udstille i et museum kun for 1. Verdenskrig, beliggende i
forbindelse med Zeppelinbasen her i Tønder. Og det skulle vel være muligt i forbindelse med den
nye museumsstruktur, Museum Sønderjylland. Men ellers, hvis samlingen ”1. Verdenskrig” skal
forblive samlet, er der vel i realiteten kun to muligheder: Sønderborg Slot eller Det tyske Museum i
Sønderborg. Noget kommer der til at ske inden alt for længe - man bliver jo også ældre!
Kilde:
• Artiklen har været trykt i Sønderjysk Almanak 2010, side 138-143. Herfra er artiklen hentet med Jørgen
Bendorffs tilladelse.
• Jørgen Bendorff, født i Bedsted 1945, bosat i Tønder, Åvedvej 4. Han har hele livet samlet på effekter
vedrørende de Slesvigske krige samt Verdenskrigene.

Et vidnesbyrd af landmåler Niels Iversen 1772
“Angående den stridighed, der er imellem Laust Christensen af Siverkro og Jens Jensen af
Bedsted, om den af dem førte forhøjelse af græspenge, har jeg som landmåler sammesteds den
meste tid været til stede, såvel ved gjorte forlig af 19. dec. 1770 som ved anden lejlighed.
Den første prætenderede heraf, hvad denne udlagte grund efter sandemænds kjendelse årlig
kunne være værd.
Den anden, derimod, ville intet love mere end købekontrakten tilholdt, hvorfor denne sag tid
efter anden blev uafgjort, og overladt til øvrigheds nærmere kjendelse.
Dette bevidner jeg med egen underskreven hånd.
Sivekro den 28. juli 1772
Niels Iversen, landmåler.“
Kilde:
• Sognefoged Ratenburgs dokumentbog fra 1700-tallet, lånt i 1981 af Margrethe Rühmann, født Ratenburg,
Tønder.
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Landbrugets historie i korte træk
Sten- bronze- og jernalderen
Landbrug i Danmark startede i bondestenalderen efter jægerstenalderen. De første bopladser blev
især anlagt hvor der var god græsning. Landets opdyrkning er fra første færd sket ved rydning af
skov, der da dækkede det meste af landet. I bronzealderen var klimaet lunere og dyrene kunne gå
ude hele året.
I jernalderen blev det koldere. Det blev nu nødvendigt at sætte dyrene på stald. Datidens
bondehus var tykvægget, lavet af græstørv lagt oven på en stensætning. Husene benyttedes som
bolig for menneskene, der boede i den ene ende, mens dyrene var opstaldede i den anden ende.
Desuden skulle der også være plads til opbevaring af forråd til både mennesker og dyr.
Halvtagshuse kan være benyttet til læ for husdyrene. Bopladsen blev til en bygd eller landsby.
Dyr
Hunden var det eneste husdyr i jægerstenalderen (6000 f. Kr - 3000 f. Kr). I bondestenalderen
kom kvæg, får og svin til, senere kom geden, og i yngre bondestenalder blev hesten husdyr. Til
pløjning benyttede man en slags ard, der menes kun at kunne trække riller i jorden. Kornet blev
høstet vha. et sejl af flint. Kornet blev malet på skubbekværne.
Agerbrug
Omkring år 1000 f. Kr. påbegyndte man at avle havre, ærter og bønner, og i bronzealderen (1500
f. Kr - ca. 400 f. Kr) kom hirse til. Det var et svedjelandbrug, dvs. at man opdyrkede et stykke jord,
ved først at brænde vegetationen af. Arbejdet hermed blev nu foretaget ved hjælp af
bronzeredskaber. Bebyggelsen lå der hvor man i dag finder bronzealderhøjene.
I jernalderen (400 f. Kr - 800 e. Kr) blev bronzen afløst af jernredskaber, og efterhånden lærte
man også her i landet selve jernudvindingsteknikken ved hjælp af råstoffet myremalm, så man i
Danmark nu selv kunne lave værktøj, plovskær, leer m.m.
Høns indføres i husdyrholdet, men på grund af et koldere klima i jernalderen blev det nødvendigt
at sætte dyrene på stald i de koldeste vintermåneder. Husene blev længere, således at beboelsen var
i den ene ende og dyrene i den anden. Ploven blev videreudviklet; den fik nu hjul og blev derfor
også noget tungere, men så kunne den nu også vende jorden.
I den tidlige middelalder blev et bol (en stor gård) sat til 8 ottinger. Men i tiderne løb blev mere
og mere af toftejorden lagt under plov, ligesom også vangene blev udvidede. Det bevirkede, at
gårdene kunne ernære langt flere mennesker end tidligere. Ved befolkningens tilvækst deltes
gårdene efterhånden, således, at en helgård blev sat til 4 ottinger. Senere blev en helgård også sat til
2 ottinger. En halvgård var så naturligvis på 1 otting. - Denne sidste ordning benyttedes i Bedsted
sogn i 1600-tallet.
Middelalderen
Landsbyerne startede vel sagtens med at en storfamilie eller klan slog sig ned et gunstigt sted, fx
nær vand (en å), skov og mark. I reglen fik landsbyen sit navn efter den første høvding på stedet.
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Storfamilien byggede sig en storgård, hvor de boede under samme tag. Til trælle og fjernere
slægtninge opførtes mindre huse i nærheden af den store gård. Uden om alle disse bygninger var der
en indhegning som beskyttelse mod vilde dyr. Senere kunne det ske, at gården og landsbyjorden
blev delt i 2, 3 eller flere helgårde. Bedsted havde fra starten måske 3 sådanne helgårde eller bol,
Øster Terp havde 4 bol, Mårbæk, Arndrup og Gravlund hver 1 bol.

Billedet viser et bystævne i ældre tid, hvor alle landsbyens anliggender blev besluttet i
fællesskab. Hver bonde i landsbyen havde sin bestemte plads på stævnet. Man sad på
store sten, hvori mandens initialer kunne være indhuggede. I midten sad oldermanden
med sine værdighedstegn: Byhornet, hvormed der blev indkaldt til stævne og
karvestokken, hvorpå der med indsnit blev holdt regnskab med den enkelte mands
forsømmelser, idet der var bøder for at møde for sent. Bøderne såsom øl og brændevin
kunne sædvanligvis betales med naturalier. Det ser ud til på billedet at bøderne blev
indtaget på stedet. Men det normale var, at de blev brugt senere ved et ordentligt gilde.
Kvinder og børn samt mænd uden jord var tilskuere. Billedet er hentet fra side 73 i
”Landbohistoriske billeder”, en akvarelsamling på Tune Landboskole, udgivet 1978.
Akvarellerne er lavet af Rasmus Christiansen og teksten er forfattet af forstander på Tune
Landboskole A.O. Rasmussen.

En landsbys størrelse blev bestemt efter antallet af plove, en skattereform der blev indført under
kong Erik Plovpenning. Ved 1 plov jord forstod man det areal, der var nødvendig for 1 plov at
bearbejde. Pengene var nødvendige for bl.a. at finansiere korstogene til Estland, men allerede Erik
Plovpennings far, Valdemar Sejr, synes at have opkrævet skatter på lignende grundlag.
Den opfattelse, at gården med jordtilliggendet tilhørte slægten og ikke den ejer, som p.t.
benyttede den, var herskende fra gammel tid. Ifølge Jydske Lov fra 1240 kunne bonden ikke
afhænde sin gård, uden at han først havde tilbudt den til sine slægtninge, i reglen til den ældste søn.
På den anden side var det ikke slægten, som sådan, der ejede jorden, men kun den rette arving.
Jorden var udelt hans, kun tilkøbt jord og inventar kunne deles mellem søskende. Til gengæld var
det besidderens pligt at sørge for sine uforsørgede søskende og den øvrige nære familie.
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Arbejdet året rundt for kvinden på en gård i 1700-tallet

Arbejdet året rundt for manden på en gård i 1700-tallet
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I reglen var det den ældste søn, der skulle arve gården med alt, hvad der hørte til. Alt det øvrige,
dvs. lidt husgeråd og eventuelle penge, skulle deles mellem arvingerne. I reglen fik de andre børn så
godt som intet. På den måde søgte lovgivningsmagten at forhindre, at gården blev forgældet eller
delt i mindre stykker.
Der var dog forskel på jordens godhed. Arealet af et stykke god jord var mindre. Det bevirkede,
at der gik et mindre areal af den frugtbare og svære jord end af de lette jorder.
Ikke mange steder i Danmark findes der så mange slægtsgårde som i Sønderjylland. Denne
rodfæstethed til jorden og hjemstavnen har været en medvirkende årsag til at den nordslesvigske
folkekarakter fik sit eget præg. På mange måder stod den slesvigske bonde over den danske. Den
tvang, som staten pålagde bonden i form af stavnsbånd, hoveri, vornedskab og herremandsvælde,
kendtes slet ikke her i vort område.
Jordfordelingen ude i åsene foregik ved det såkaldte ”reb og mål”. Landsbyens åse blev opmålt
ved hjælp af et reb og jorden fordelt i agre. Åsene blev kun målt i bredden, og den samlede bredde
blev delt med det antal otting, der var i landsbyen. Hver mand havde sin faste plads i rækken ved
fordelingen af jordstrimlerne. En gård kunne således have sin dyrkede agerjord beliggende 30-50
forskellige steder. Et forhold, som selv udskiftningen ikke helt fik bugt med.
Mellem de enkelte strimler jord var der kun en agerren som skel, og det kunne let komme til
stridigheder mellem boelsmændene, hvis den ene pløjede så nær dens anden ager, at skellet
udviskedes eller flyttedes. Hvis en mand var overbevist om, at et skel var blevet flyttet til sin egen
ugunst, kunne han kræve en revision af fordelingen.
I Aabenraa amt blev rebning og måling forbudt i 1641. Selve forbudet og dets begrundelse
kendes ikke, men det skal nok ses i sammenhæng med de begyndende udskiftningstendenser.
Gårdstørrelsen var som før nævnt oprindelig inddelt i bol og i 1500-tallet regnede man et bol for
at være på 256 agre af ubestemt længde, mens agrenes bredde altid blev ansat til 24 plovfurer.
Matrikler
Den første matrikel kom i 1662 og blev til af skattemæssige årsager. I 1660 var adelsvældet
brudt sammen og borgerne krævede nu mere lighed i skatteydelserne. Alle lensmænd og godsejere
landet over fik ordre til at indsende jordebøger. Heri stod bøndernes landgilder optegnet og på
grundlag af disse udarbejdedes matriklen af 1662.
Landgilderne omregnedes til hartkorn som skattegrundlag, idet man anvendte alle afgifter i
forhold til 1 tønde hårdt korn (rug og byg). Jordens godhed og skatteevne blev fastsat på grundlag af
en bonitering af såvel agerjord som græsningsjord. - Men det var kun i Danmark.
I Sønderjylland eller hertugdømmerne ville man have indført lignende regler, men da hartkornet
ville medføre en øget skattebyrde, blev de sønderjyske bønder misfornøjede og klagede, hvorfor
man her annullerede disse nye matrikuleringer.
Al jord blev inddelt i 6 klasser, alt efter kvalitet og som alle og enhver kunne forstå:
1. klasse:
2. klasse:
3. klasse:
4. klasse:
5. klasse:
6. klasse:

Allerbedst 2 tdr. land omdannedes til 1 tdr. hartkorn
God
4 tdr. land omdannedes til 1 tdr. hartkorn
Middelmådig 6 tdr. land omdannedes til 1 tdr. hartkorn
Skarp
9 tdr. land omdannedes til 1 tdr. hartkorn
Ond
12 tdr. land omdannedes til 1 tdr. hartkorn
Allerværst 16 tdr. land omdannedes til 1 tdr. hartkorn
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Eng samt hede og mosestrækninger takseredes efter antallet af høveders græsning eller af høafgrøden.
I 1844 trådte en ny matrikel i kraft. Den satte tillige punktum for udskiftningen, men heller ikke
denne matrikel blev indført i Sønderjylland. Men da området blev tysk som følge af den tabte krig i
1864, indførte tyskerne et nyt skattesystem. Her blev grundskatten ansat på grundlag af
ejendommenes nettoudbytte (grundsteuer-reinertrag). Taksationen blev udført i årene 1870-78 og
vedtaget at gælde fra 1. januar 1878.
Denne matrikulering (katastrierung) af alle jordparceller var meget omfattende og et særdeles
grundigt stykke tysk arbejde. Opmåling og bonitering blev værdisat efter jordenes nettoudbytte.
Jorden deltes i følgende 7 kulturarter: 1 agerjord, 2 haver, 3 enge, 4 græsningsjord, 6 damme og 7
ødeland, og ved boniteringen deltes jorden atter i klasser fra 1-8, således at 1. klasse var den bedste
og som ville yde det højeste nettoudbytte, mens 8. klasse i hver kategori var den dårligste. Offentlig
jord, som tilhørte staten, kirker, skoler og lign. var skattefri, men blev dog også opmålt og boniteret,
ligesom også nettoudbyttet blev beregnet, i tilfælde af, at de skulle overgå til privat eje.
Udskiftningen omkring 1770 og tiden derefter
Landsbyens markfællesskab blev efterhånden en væsentlig hindring for fremskridt og
forbedringer af bondens økonomiske kår. Tidligere havde det derimod været en fortrinlig
indretning, hvor bønderne havde været fælles om arbejdet med både at rydde skov og opdyrke
jorden, og også kun i fællesskab havde man kunnet beskytte og forsvare de indvundne værdier mod
vilde dyr og fjender. Men fællesskabet levnede kun ringe plads for personlig dygtighed og initiativ,
og en ophævelse af fællesskabet var derfor en betingelse for, at bedre dyrkningsmetoder kunne
indføres.
Omkring midten af 1700-tallet var man flere steder så småt ved at komme i gang med
udskiftningen. Det begyndte især i de østlige dele af Sønderjylland, hvorimod det sønderjyske
midtland kom sidst med i udskiftningen. Loven blev kaldt: ”Forordning ang. indhegningens
befordring, landsbymarkerne og fællesskabets afskaffelse”, og ”Den hidindtil tilfælles brugte
lænderiers overdrevs og græsnings inddeling for hertugdømmet Slesvig” blev udstedt 10. feb. 1766.
Udskiftningen sorterede under et kollegium, bestående af amtmanden, amtsforvalteren og
herredsfogeden.
Den 26. jan. 1770 kom en ny forordning om udskiftningen, der på væsentlige punkter betød en
forbedring af loven af 1766. I den nye lov fandtes en bestemmelse om, at en enkelt lodsejer nu
kunne forlange landsbyens marker, både fællesjord og særjord, opmålt ved en beediget landmåler
og tre sandemænd. Omkostningerne skulle bæres af samtlige boelsmænd, selv om den øvrige del af
landsbyen forblev i fællesskabet. Flere steder gav denne bestemmelse således øget anledning til en
almindelig udskiftning.
For Bedsteds vedkommende udskiftedes byjorden i 1771 og dermed var det endelige brud med
det ældgamle system en kendsgerning. Desuden udskiftedes igen nogle mindre stykker jord i 1795,
og i 1809 udskiftedes byens kådnerjord.
I Øster Terp havde man dog allerede udskiftet en eng i 1631, og resten fulgte 1754. Selve
landsbyjorden udskiftedes i årene 1769-70. Mårbæk fik deres jord udskiftet 1797-98.
Hver bonde kunne nu uafhængig af sine naboer begynde arbejdet på sin mark, der også var
blevet samlet i større stykker ved sammenlægning af mindre agre.
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Den såkaldte ”Grøndahls gård” i Øster Terp på adressen, Overballevej 7. Gården
var en hertugelig gård, der fra gammel tid var på 9/16 plov. (Bd. I blad 11). Billedet
er lånt af Knud Skou, Vojens i 2004. Ejerne på gården siden 1600-tallet ser således
ud:
-1641Jep Petersen (c1610-)
1705-1710
Calle Christensen (1637-1710)
1710-1743
Jep Callesen (1681-1742)
1743-1780
Peder Callesen (1697-1777)
1780-1815
Calle Peder Outzen (1748-1794)
1815-1827
Poul Outzen (1785-1821)
1827-1843
Hans Jacob Outzen (1786-1846)
1843-1869
Calle Peter Outzen (1820-1864)
1869-1882
Peter Nicolaj Outzen (1851-)
1882-1890
Hans Hansen Eskildsen (1856-)
1890-1894
Andreas Ewald Petersen (1847-1919)
1894-1906
Jens Chr. Lorenzen (-)
1906-1910
Johannes Christensen (1865-1907)
1910-1925
Hans Johansen Jensen (1875-1919)
1925-1931
Daniel Jensen (1881-1934)
1931-1959
Anders Grøndahl (1885-1968)
1959-1960
Hans Skou (1934-)
Gården blev få år senere nedlagt som landbrug

Men gårdene havde stadigvæk sine marker liggende ret spredt, men det betød, at gårdene ikke
nødvendigvis behøvede at flytte ud fra landsbyen. Efter udskiftningen kunne en gård nemt have sine
jordtilliggender spredt 10-20 steder rundt omkring landsbyen. Denne besynderlige jordfordeling
kunne man endnu i 200 år finde blandt landsbyernes gårde.
Et forhold, der i mange tilfælde gav anledning til stridigheder, var kådnerne. Da loven ikke
havde helt klare bestemmelser, særlig med hensyn til de kådnere, der ingen græsningsret havde,
blev det i sidste instans landkommissionen, der måtte træffe afgørelsen.
Heri blev der foreslået, at når 2/3 af en bys markfæller, efter plovtal, blev enige om at udskifte,
så skulle den bringes til udførelse.
I 1770 hedder det, at enhver ejer af jord, enten det er en gård eller et landbol, der ønsker sit land
skilt ud fra fællesskabet, kan kræve hele bymarken opmålt.
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Et gammelt rim fra Sundeved lød: "Ven vi skriver årstallet med 3 krykker (1777), så skal jorden
deles i lykker". Modstanderne mod udskiftningen frygtede ensomheden ude på overdrevet. Endnu
fandtes vilde dyr som ulve og vildsvin. Fæstegårde blev sat i skat ganske på samme vilkår som
selvejerne. Udskiftningen blev dårligere udført i Sønderjylland end i kongeriget. Det skyldes bl.a. at
det tidligst blev udført her.
I egne hvor en stor del af jorden lå hen som eng eller græs kunne en plovs jord derfor ikke
benyttes som grundlag. Her brugte man så enheden "demat" = en dagslæt eller så stor en
arbejdsydelse, som en mand kunne nå at slå (afmeje) på en dag, hvilket senere blev regnet til ca. 1/2
hektar. I marskegne blev en plov jord regnet = 48 demat.
Bedsted sogns udsæd i 1825:
Rug:
156 tønder
Havre:
84 tønder
Byg:
31 tønder
Boghvede:
64 tønder
(Fra Trap Danmark)

Gårdtyper: herregårde, selvejergårde (hel- og halvgårde), fæstegårde, frigårde (blev givet som
gave til en mand, der havde gjort sig fortjent til en sådan af kongen), kådnere og inderster.
I reglen sendte hver gård sin repræsentant i kirke om søndagen. Guds ord var det faste og
bærende. Det kunne der ikke rokkes ved.

Malkekøer
Ungkreaturer
Heste
Får
Svin
Geder
Bistader
Høns

Bedsted sogns bestand af dyr:
1825
1913
1927
367
827
415
1454
125
296
269
89
43
757
2293
8
165
5240
(Fra Trap Danmark)

Da Napoleonskrigen medførte nogle betydelige udgifter for staten "til sikring af land og rige
mod fjendtligt overfald samt sikring af handel og skibsfart", søgtes disse udgifter dækket ved
midlertidige ekstraordinære skatter, men da det viste sig, at disse ikke strakte til, påbød kongen ved
forordningen af 1. oktober 1802: Jordtaksationen af 1802, der nu også skulle gælde hertugdømmerne, påbød en vis årlig afgift af besiddelse, nytte og brug af faste ejendomme. Da den gamle
matrikel af 1688 ikke længere var et retfærdigt grundlag at pålægge skatter efter, blev denne afgift
pålagt efter tdr. hartkorn, der dog varierede i størrelse alt efter jordens godhed.
Frugttræer i Bedsted sogn:
1900
1115 stk.
1913
1186 stk.
(Ifølge Trap Danmark)
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I hertugdømmerne kunne den yderst uensartede plovansættelse ikke bruges som grundlag for
denne nye skat, der hvilede på al slags dyrket jord uden undtagelse, og denne jord blev derfor nu
inddelt i tønder land (Steuerareal, Steuertonne). En skattetønde var lig 13.864 danske kvadratalen,
og altså meget nær af samme størrelse som en dansk tønde land (14.000 kvadratalen).
Hedeopdyrkning var tidligere næsten et uoverkommeligt arbejde, der skulle både kræfter og
initiativ til. Det kunne måske heller ikke betale sig. Tilmed var der også mange bønder, som anså
det for et skadeligt arbejde. Man havde vænnet sig til heden og kunne ikke undvære den. Tidlig om
foråret og i de tørre somre fandt kvæget føden her. Fårene gik der hele året, og endelig var heden
uundværlig, da man her høstede mange ”flaver” (tørv) til at tænde op med om vinteren.
Sønderjysk landbrug under modernisering
I 1830-erne begyndte en opgangstid for det sønderjyske landbrug. 1820-ernes langvarige krise
afløstes lidt efter lidt af bedre konjunkturer, og fra 1840-erne udbredte velstanden sig for alvor.

Gårdmand Mathias Christian Brodersen, Vestermark i Øster Terp på adressen
Visbjergvej 35, med hustruen Anna samt deres to børn: Andreas Christian (1924-) og
Anne Cathrine (1923-). Mathias Brodersen blev født 15. jan. 1891, død 25. juni 1936,
søn af Andreas M. Brodersen (1859-) og Anne Petersen. Gift 10. maj 1922 med Anna
Jepsen, født i Vester Højst 30. nov. 1890, død 4. jan. 1960, datter af Peter Jepsen
(1865-) og Hansine Hansen.

Årene efter 1830 blev indledningen til en ny epoke i sønderjysk landbrug og samfundsudvikling
i det hele taget. Tidligere havde moderniseringen af landbruget kun opnået punktvise forbedringer,
men fra 1830-erne slog den igennem i stadig flere egne i det sønderjyske samfund, og fik først sin
fulde styrke fra 1960-erne.
I perioden blev de sønderjyske landmænd endeligt frigjort fra godsejernes overhøjhed. De
velhavende gårdmænds politiske indflydelse voksede med indførelsen af de slesvigske
stænderforsamlinger fra 1834; den lige og almindelige valgret for mænd opnåede landbefolkningen
som helhed dog først i 1867. Fra 1840-erne blev bondestanden inddraget som aktører i den
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nationale strid mellem dansk og tysk. De religiøse vækkelser havde også deres vigtigste basis blandt
bønderne.
Det landbrugsfaglige oplysningsarbejde blev bygget op med landboforeningerne som
omdrejningspunkt. Dyrskuer, møder, landbrugsblade, landbrugsskoler, forsøgsvirksomhed og
konsulenter formidlede landbrugsvidenskabens nyopdagelser ud til de praktiserende landmænd. En
ny afgrøde som roer vandt sammen med kunstgødning og kemiske sprøjtemidler varig plads i
agerbruget, mens det målbevidste avlsarbejde og importerede foderstoffer kom til at indgå fast i
husdyrholdet. På begge områder blev der opnået produktivitetsforbedringer, som stillede tidligere
tiders langsomme vækst helt i skyggen.

Før marken kan tilsås, skal jorden vendes eller - som det hedder pløjes med en plov.
Igennem mange hundrede år brugte man en såkaldt hjulplov. Den var forfærdelig tung
og uhåndterlig, og der skulle mindst 4 heste til at trække den, og dertil 1 mand til at styre
hestene og 1 mand til at føre ploven. - Det var et stort fremskridt, da man for godt 200 år
siden opfandt en helt anden type plov: svingploven. Den var så let, at 2 heste kunne
trække den og 1 mand styre den. I midten af 1800-tallet var svingploven indført overalt i
Danmark. Ploven var det uundværlige redskab og efter jordens pløjning og harvning
skulle der sås med såkaldt radsåmaskine; Når der blev sået byg, kunne der i visse
tilfælde samtidig sås græs- og kløverfrø, som såkaldt udlæg. Efter høsten kunne den
pågældende mark så blive græsmark. Efter nedpløjning af en græsmark, typisk efter 3
års brug, var den sædvanligvis efterfølgende afgrøde havre, evt. roer; det skyldtes den
meget efter græs efterladte kvælstof, der var befordrende for de to nævnte afgrøder.
Såning af roe-frø skete også med såmaskine.

Mekaniseringen holdt sit indtog i landbrugsproduktionen; flere og flere arbejdsgange på mark og
i stald blev overladt til maskiner. En øget arbejdsdeling mellem den primære produktion og den
videre forarbejdning bredte sig med fællesmejerier og siden andelsmejerier og -slagterier.
Organisering blev i det hele taget et kendetegn for det moderne landbrug; som regel tog den form
som et samarbejde mellem ligeværdige landmænd.
Landbruget blev i større omfang afhængigt af det omgivne samfund. Markedsorienteringen slog
fuldt igennem overalt, især i svineholdet. En stadig større del af produktionen blev beregnet på salg
til fjernereliggende markeder, hvor landmanden ikke kendte forbrugeren. Det øgede
konjunkturfølsomheden, især for den stærkt specialiserede produktion.
Landbrugets øgede samfundsafhængighed var også en følge af byerhvervenes vækst.
Industrialiseringen medførte et større indbyggertal og dermed større afsætning, men betød også, at
landbrugets andel af befolkningen faldt. Tendensen forstærkedes ved afvandring fra land til by og
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udvandring til de oversøiske områder. I et samfund, hvor flertallet kom til at bestemme, betød det i
længden mindre politisk indflydelse til landbrugets udøvere, selv om erhvervet længe havde held til
at kæmpe imod.
Størst var den enkelte landmands afmagt, når krigen satte vilkårene. Krigene 1848-50, 1864 og
1870-71 ramte ikke landbruget, men 1. Verdenskrigs nedslidning kastede lange skygger over de
næste årtier. Vanskelighederne var næppe fuldt overvundet, da 2. Verdenskrig meldte sig.

Arbejdet året rundt for en mand på en gård omkring år 1900

De enkelte områders frugtbarhed blev undersøgt i forbindelse med den store vurdering af
jordernes nettoudbytte, som gennemførtes i 1870-erne. Nettoudbyttet ved en normal drift af en
hektar blev fastsat i mark. Selve beløbssatsen blev hurtigt forældet, men forskellene mellem
boniteten i de enkelte egne var der naturligvis stadig, og denne preussiske jordvurdering blev den
eneste i nyere tid, som kom til at dække hele Sønderjylland. Den viste i store træk, at frugtbarheden
var størst i marsken, god langs østkysten og mindst på gesten.
Under landbrugets modernisering gennemgik landskabet store forandringer. Heder, moser og
kær blev kultiveret. Mangt et vandhul blev fyldt op, mange åer rettet ud og måske inddiget, og
mangen eng blev drænet og gjort til ager. Små stykker jord blev sammenlagt til større marker. Den
kolde blæst samt sandfygning blev standset med plantningen af kilometervis af læhegn. Jernbaner
og veje med belægning gennemskar hidtil øde egne, hvor sandede hjulspor tidligere havde været
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eneste forbindelse til omverdenen. Mellem 1830-erne og 1990-erne bredte det dyrkede land sig ud
til den fjerneste afkrog.
Arbejdet året rundt for en kvinde på en gård omkring år 1900

Landbrugets udvikling 1920-86
For det store flertal af de sønderjyske landbrugere var Genforeningen i 1920 opfyldelsen af en
drøm. Det var jo først og fremmest landdistrikterne, der stemte landsdelen hjem. For landbruget var
det en stor udfordring at skifte fra at producere og afsætte i et marked bag beskyttende toldmure, til
at skulle afsætte under de vilkår, der herskede på verdensmarkedet. - Det blev en barsk overgang.
Det sønderjyske landbrug var udmarvet efter krigen. Besætningerne var stærkt reducerede, idet
store dele af den avl, de skulle have været fodret med, var blevet udskrevet til menneskeføde.
Det var dyrt at genopbygge produktionsapparatet under den højkonjunktur, der herskede fra 1920
til 1924. Da bønderne skulle til at høste frugterne af det genopbyggede produktionsapparat, satte en
lavkonjunktur ind. Første gang i 1926, da regeringen valgte at lade kronen gå i ”pari” - ”den ærlige
krone” - hvilket var en betydelig revaluering af kronen.
Fra 1929 til 1931 faldt verdensmarkedsprisen på korn til det halve. Mange kornsælgende
landmænd søgte at redde deres økonomi ved at starte en svineproduktion i hurtigt opsatte
svinestalde. Følgen blev en stærkt stigende husdyrproduktion.
Depressionen betød stor arbejdsløshed overalt. For at beskytte egne arbejdspladser og egen
økonomi, søgte alle nationer gennem told og importrestriktioner at begrænse importen af såvel
landbrugs- som industriprodukter. Fra 1931 til 1933 reduceredes landbrugseksporten til Tyskland
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med 70 %. Det engelske marked var næsten det eneste, der var nogenlunde åbent. I 1932 gik 98 %
af svinekødseksporten og 82 % af smøreksporten til det engelske marked.

Landmand i Arndrup fra 1898-1928, Paul Christian Severin Wind.
Han var søn af husejer i Rangstrup, Jesper Severin Wind og
Anne Christine Petersen. Paul Chr. Wind blev født 5. aug. 1865,
død 24. sept. 1938. Han blev gift med Meta Marie Clemmensen,
født 25. jan. 1873, død 17. feb. 1960 (87år), datter af snedker i
Gravlund/Terp, Martin Clemmensen (1830-1901) og Anna Marie
Møller (1827-1899). I deres ægteskab fødtes 5 børn: Jes Peter
(1898-1899), Anne Christine (1900-), Jes Peter (1902-), Martin
(1912-) og Anton Christian (1912-). De to sidste børn var
tvillinger.

Arndrupgård i Arndrup, Arndrupgårdvej 3. Billedet er fra 1950-erne og
er hentet fra ”Lokalhistorisk Forening for Løgumklosters” hjemmeside.
Gårdens historie er beskrevet i hefte 26, side 1036-1044.

Det var derfor alvorligt for dansk landbrug, da England ved det britiske statssamfunds
konference i Ottawa i efteråret 1932 gav tilsagn om, at regulere (dvs. nedsætte) importen af
landbrugsvarer fra ”ikke-britiske lande”. Dette ramte især svinekødseksporten.
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Der var langt flere svin under opvækst, end der var mulighed for at finde afsætning for. Som
begrænsende faktor indførtes der i vinteren 1933 en præmieret aflivning af smågrise. Prisen pr. stk.
var 1 kr.

Svinekort blev indført sommeren 1933. De fungerede
på den måde, at kun svin leveret med kort blev
afregnet til noteringsprisen, f.eks. i juli 1933 med 1,30
kr. pr. kg. Svin leveret uden kort afregnedes med 0,60
kr. pr. kg. Det kunne derfor gå at betale op til 40 kr. for
et manglende svinekort. Dem købte man hos
landmænd eller prangere, der havde for mange kort.
Ovennævnte kort var gyldigt fra 6. nov. 1939 til 30.
dec. 1939, altså lige før kortene blev ophævet igen.

I sommeren 1933 indførte regeringen en svineregulering. Med hvert leveret svin til slagteriet
skulle følge et svinekort. Reguleringen, der ophørte i 1940, betød snart en reduktion i produktionen
på 15-20 %.
Trods uhyre sparsommelighed måtte mange landmænd forlade deres gårde efter en
tvangsauktion, men sidst i 1930-erne ebbede tvangsauktionerne ud. Nogle bønder klarede med nød
og næppe at betale enhver sit, men kun i kraft af en uhyre sparsommelighed. Priserne bedredes dog
langsomt fra 1933, men de økonomiske sår var så dybe, at der gik mange år før de var lægte.
Besættelsesårene og tiden derefter
Udbruddet af Anden Verdenskrig ændredes både produktions- og afsætningsforholdene radikalt.
Produktionen af husdyrprodukter begrænsedes af, at importen af oliekager (protein) stoppede.
Endvidere indførtes tvangsaflevering af korn til statslagre til en pris af ca. 25 kr pr. 100 kg. Jo større
gård, des større mængde korn til aflevering, mens husmandsbrugene fik tildelt korn fra statslagrene.
Men gården skulle ikke være ret stor for at være afleveringspligtig.
Hvis man ønskede at tilbagekøbe korn fra statslageret, var det muligt for foderkorns
vedkommende, men det kostede da ca. 75 kr. pr. 100 kilo. Der skete derfor under krigen en
betydelig besætningsreduktion.
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Forsyningen med kvælstof og kaligødning blev opretholdt i fuldt omfang under hele besættelsen.
Men fosforgødning kom kun til landet i meget begrænsede mængder; de små kvanta, der var tale
om, blev forbeholdt nyopdyrkede hedejorder, der trængte til fosfor.

Gårdmand i Mårbæk fra 1896-1928, Paul Jensen Paulsen. Paul J. Paulsen blev født i
Ravsted 8. okt. 1868, søn af parcellist på Ravsted Mark, Paul Jensen Paulsen og Sara
Cathrine Clausen. Han var gift to gange. Første gang 8. nov. 1895 med Birgitte Marie
Sindet, født 28. aug. 1869, datter af Peter Frendsen Sindet og Marianne Henningsen i
Hellevad. Hun døde allerede den 10. aug. 1908 at et lynnedslag, mens hun sad ved
skorstenen i køkkenet. Hun blev knap 40 år. Gift anden gang 2. juli 1910 hos
sognefogeden i Terp med Marie Kirstine Løbner, født i Bedsted 15. apr. 1874, en datter
af smed i Bedsted Johannes Løbner (1825-1896) og Anna Marie Petersen (1834-1908). I
hans to ægteskaber fødtes 4 børn: Paul Jensen (1896-), Marianne (1898-), Peter Vilhelm
(1902-) og Birgitte Marie (1911-). Paul J. Paulsen købte omkring 1896 en ejendom i
Mårbæk, som han drev til 1913. Han købte nu en større gård i Mårbæk, men som han og
familien i 1928 igen måtte sælge, fordi han flere gange havde kautioneret en del penge
for andre. Familien flyttede herefter til Bedsted og i 1933 videre til Aabenraa, hvor deres
yngste datter Birgitte boede. Paul Jensen Paulsen døde 26. apr. 1936 i en alder af 67 år.
Hustruen Marie Løbner døde 27. okt. 1943 og blev 69 år. Billedet er lånt af hans
sønnesøn, vognmand Paul Paulsen, Bedsted i maj 1997.

Likviditeten bedredes betydeligt gennem krigsårene, ikke fordi prisforholdene var særligt
gunstige; den ovenfor beskrevne handelsform for korn var jo ikke særlig lukrativ. Når likviditeten
bedredes, skyldes det navnlig besætningsreduktioner samt nedslidning af bygninger og maskiner,
vedligeholdelse og nyanskaffelser var kun muligt i meget begrænset omfang.
Da krigen i 1945 sluttede, var Danmark det eneste europæiske land, der havde overskud af
levnedsmidler. Danske landmænd var indstillet på hurtig opbygning af besætninger og
husdyrproduktionen; men sådan gik det ikke. Handelen med en række varer, deriblandt korn og
oliekager, blev underlagt et internationalt varefordelingsråd. Hvad der fremkom af korn på
eksportmarkederne, tildeltes lande, der manglede korn til befolkningens ernæring. Anvendelse af
korn til forædling i husdyrprodukter betragtedes som ernæringsmæssig luksus.
I 1948 blev der åbnet mulighed for import af foderkorn og oliekager; men vi var som hele
Europa stærkt hæmmet af betalingsvanskeligheder (dollarmangel). Europa var både sultent og
fattigt; industrien var ødelagt eller nedslidt efter seks års krig.
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Billede fra gårdspladsen på Tannenhof i Øster Terp. Det er taget foran stuehuset. Hele gårdens
husbondhold er samlet foran hoveddøren til fotografering. Gårdens 10 heste er blevet stillet op på rad
og række sammen med gårdens nye vidunder, en Fordson-traktor med jernhjul. Nr. 3 fra venstre er
gårdens ejer, Daniel Hinrichsen Jensen, der havde gården fra 1923-1934. Der er 10 personer på
billedet, hvoraf de to er tjenestepiger. På den første hest fra venstre sidder Peter Lausten og på hest
nr. 4 sidder Max Grodon. De øvrige personer er ikke identificeret. Billedet er fra omkring 1930 og lånt
af Karen og Medert Thomsen, Bedsted.

At et sultent og fattigt Europa kunne blive et let bytte for den fremstormende kommunisme stod
tydeligt for de ledende USA politikere. USA's udenrigsminister Marshall lagde navn til en storstilet
økonomisk støtte, der i årene 1948-52 blev ydet til alle vesteuropæiske lande med undtagelse af
Schweiz og Spanien. I alt blev der ydet hjælp for 15 mia. dollar. Marshallhjælpen fik en enorm
effekt, hvorved hele Europa rejste sig hurtigt af ruinerne. Investeringer i landbrug og industri gav
arbejdspladser og købekraft.
Landbrugets mekanisering
Fra 1945 til 1960 halveredes antallet af medhjælpere i landbruget samtidig med at produktionen
øgedes stærkt. Denne udvikling var kun muliggjort af mekaniseringen samt den kemiske ukrudtsog skadedyrsbekæmpelse. Den grå Ferguson indledte en ny og voldsom teknisk udvikling.
Traktorerne blev større og de suppleredes med grønthøsteren og universalvognen. Enkornsmaskinen betød en kolossal lettelse i roedyrkningen; men den var kun anvendelig i kraft af, at man
med kemikalier kunne holde marken fri for skadedyr.
De første mejetærskere kom til landet i sommeren 1946; men der gik mange år før den blev
almindelig. Der var almindelig enighed om, at mejetærskeren sikkert var særdeles anvendelig i
USA under de der herskende klimaforhold; men ikke velegnet til danske forhold.
Men efterhånden indførtes de. De første mejetærskere var sækkemaskiner. Forbedringen kom
dog først, da man fik maskiner med tank i forbindelse med løstransport af korn. Også med hensyn
til indsamling og transport af halmen har udviklingen været enorm. Først lavtrykspressen, så
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højtrykspressen, og sidst rund- og bigballepressere, hvor halmen blev løftet med traktorens
frontlæsser.

Ginegård set fra luften i 1954. Billedet er lånt af Lars Peter Stigsen i marts 2010.

I roemarken kom der endnu større arbejdslettelser. Tidligere såede man roefrøene så tæt i
rækkerne, at der var planter nok, at også skadedyrene fik hvad de skulle have. Det var dog ikke altid
det slog til, hvorfor marken så måtte sås om. Senere blev der ikke sået flere frø, end der skal være
planter og samtidig blev ukrudtet sprøjtet væk. Det betød ikke længere roehakning, da arbejdskraft
til dette arbejde var svært at skaffe.

Ølgod Maskinstation med en såkaldt Bovlund-plov, til brug for
dybdepløjning i 1956 af de nye og udlagte arealer på Gravlundmark og i
det sydlige Øster Terp. Ploven er forstærket til den specielle pløjning. Den
smalle muldplade bevirkede at det nederste af jorden ikke kom op til
overfladen, men blot skubbet over, hvorved muldlaget forblev øverst.
Billedet er lånt af Lars Peter Stigsen i marts 2010.
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Grønthøsteren klarede aftopningen, og tankoptageren tog roerne og afleverede dem til
universalvognen, der selv kunne læsse dem af en laden eller i roekulen. Mandstimeforbruget pr. ha.
roer faldt således fra 400 i 1945 til 44 i 1990.
I 1930-erne kom de første brugbare malkemaskiner, men endnu i 1945 malkedes de fleste køer
med hånden. Senere indførtes rørmalkningsanlæg, og nu er malkeaggregatet forsynet med
automatisk aftager. De gamle transportspande blev erstattet med køletank, der har automatisk
vaskeanlæg. Tankbiler henter mælken.
Moderne fodervogne har også lettet arbejdet i kostalden, og udrensningsanlæg af forskellig art
har afløst de daglige ture med tungt læssede trillebør op ad et fedtet og glat møddingsbræt.
I svinestalden er størstedelen af det manuelle arbejde ved fodring og rensning helt erstattet af
mekanik. I debatten om dyreetik tales der meget om tilbagevenden til tidligere systemer. Det vil
næppe være muligt. Vi får ikke medhjælpere til at arbejde under sådanne vilkår.
Her er skitseret nogle af den voldsomme tekniske udvikling, der er sket i de sidste 40 år.
Undervejs skete også betydelige fejlinvesteringer og meget teknisk blev forældet længe inden det
var opslidt.
Jordreguleringer
De jordreguleringer, der siden den tid har fundet sted, den sidste i 1969, udlignede stadig dette
nu ca. 200 år gamle system.
Enkelte jordfordelinger har dog bevirket, at en gårds jord blev samlet, hvorefter gården så er
fulgt efter ud til de samlede marker for der at blive genopbygget.
På de næste par siders tabeller kan man se hvad sognearealet udnyttes til. Ved at sammenligne
tallene fra genforeningen med tallene fra 1964 kan man tydelig se den forandring landbruget har
gennemgået fra det tyske ekstensive driftssystem til det danske intensive system. Fx er
kornarealerne mere end fordoblet siden 1920 til fordel for arealer med græs.
Også på bestanden af dyr ses en mærkbar forandring til det intensive. Fx er svinebestanden fra
1913 til 1927 ikke mindre end blevet tredoblet på bare 14 år.

Børnene fra Tyrkiet, Andrea og NN ser til, mens traktoren er kommet på
afveje og endt i grøften i april 1956. Billedet er lånt af Lars Peter Stigsen,
Løgumkloster marts 2010.
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Til sammenligning med Bedsted er tallet for hele Danmark en gård på 21 hektar (1960). At
gennemsnitsbrugenes størrelse for Bedsted sogn er større, er også hvad man kunne forvente pga.
jordens bonitet, der ikke er den allerbedste målt efter østdanske forhold. Og dette tal vil sikkert
fremover blive endnu større.
Endnu nedlægges mange af de ældre gårde og desuden har de fleste statshusmandsbrug fra 1950og 1960-erne fået tildelt tillægsjord. Gårdene var oprindelig udmålt til ca. 14 hektar stykket som
pasende til et eksistensgrundlag for familien, men grundet rationalisering og stærkt forøgede
leveomkostninger er de i dag på omkring 20 hektar. De husmandsbrug der blev udstykket i 1920og 1930-erne fik til sammenligning kun 11 hektar hver.
Også afvandringen fra landbruget har nok også gjort sit til at tildeling af tillægsjord var en god
løsning.
Staten overtager, kultiverer og udstykker
Efter genforeningen erhvervedes domænegårdene af den danske stat, og med dem samt en
opdyrkning af hidtidige hede-strækninger kunne man nu påbegynde en storstilet udstykning.
Udstykningen blev foretaget af statens jordlovsudvalg, der har sæde i Tønder, og for Bedsted sogns
vedkommende blev der udstykket i flere omgange.
Til de mange nye husmandskolonier tegnedes bygninger af landsdelens arkitekter, som fx et 1længet husmandsbrug, tegnet 1933 af arkitekt Petersen i Skærbæk til Statens Jordlovsudvalgs
udstykning i Bjerndrup ved Løgumkloster. I Bedsted sogn blev husmandsgårdene 2-længede. Disse
husmandsbrug præger stadig landskabet mange steder i Sønderjylland.

I den midterste del af Sønderjylland er der kun få gamle bøndergårde tilbage.
Georg Jensens gård i Mellerup, Agerskov sogn er en undtagelse. Selv de gamle
barokke døre i stuen findes endnu, ligesom de gamle smårudede vinduer.
Bygningen er formentlig opført i sidste del af 1700-årene. Men hoveddøren er
fornyet i forrige århundrede. Efter vestslesvigsk skik ligger beboelsen i det ene
hjørne med stuerne i hovedlængen ind til æ framgol og bryggerset rækkende ud
i sidelængen, hvor bryggersdøren har bevaret sin smukke rundbue. Porten er
tilføjet senere. Med gårdens harmoniske tagrejsning og trekvart-valmede gavl og
velholdte stråtag var gården en seværdighed på egnen i 1970-erne. Billedet er
taget i 1977 og hentet fra Toftlund Ugeavis.
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Af Øster Terp domæne på 174 ha udstykkedes 9 landbrugsejendomme i årene 1928-32.
Stamparcellen på 29 ha blev solgt til Mathias Brodersen i 1928.
Af Sivkro domæne udstykkedes i årene 1928-32 i alt 12 husmandsbrug. Det drejer sig først og
fremmest her om gårdene fra Bedsted til Sivkro langs landevejen (6 gårde), samt 4 gårde på
Bedsted Nørremark foruden selve stamparcellerne Sivkro på 105 ha og herredsfogedgården på 47
ha. I 1932 blev denne igen stykket op og stamparcellen var nu herefter på kun 18 ha, og som solgtes
til Johannes Østergård.
Strukturændringer i landbruget
Landbrugsstrukturen holdt sig omtrent uændret frem til omkring 1950. Alle bedrifter havde både
kvæg, svin og fjerkræ. Som følge af afvandringen fra landbruget ændrede bedriftsmønstret sig. Den
manglende arbejdskraft skulle erstattes med mekaniske hjælpemidler. For disse hjælpemidler
gælder, at grundelementet er dyrt, f.eks. trækstation, fodermaskine og malkeanlæg i henholdsvis
udmugningsanlæg, foderanlæg og rørmalkningsanlæg, men det giver kun en ringe merudgift, om
der er 10-20 køer mere i rækken, eller om svinestalden forlænges med 10 stier. Resultatet er derfor
specialbedrifter, da det vil blive alt for dyrt at mekanisere alsidige bedrifter.

Kilde:
• Hans Schultz Hansen: ”Det Sønderjyske landbrugs historie 1830-1993”. Aabenraa 1994.
• "Større Danske Landbrug" - statistisk, topografisk, historisk håndbog, udarbejdet af forstander J. J.
Hansen. 1936. Bind 8, side 499-519.
• Udskiftningen af Mårbæk. Landsarkivet i Aabenraa. 12 sider.
• J. Hejselbjerg Paulsen: "Sønderjyske slægter".
• Hans J. Bertelsen: Udskiftningen, artikel i Bjolderup sogns historie. 1951-56. Side 154-56.
• Filt Jensen: Træk af landbrugets udvikling 1920-1986, artikel i Sjd. Månedsskrift 1988, side 194-202.
• "Større Danske Landbrug" - statistisk, topografisk, historisk håndbog, udarbejdet af forstander J. J.
Hansen. 1936. Bind 8, side 499-519.

Husmænd og kådnere
Ikke alle landbrugere nød godt af den stigende velstand, der fulgte i kølvandet på
landboreformerne i 1700-årene. For de tusinder af daglejere og husmænd eller kådnere, der i mange
landsbyer udgjorde over halvdelen af befolkningen, var der ingen nævneværdige forbedringer at
hente. De forbedrede vilkår for landbruget smittede selvfølgelig af på dem, først og fremmest i form
af mere lønarbejde, men i lavkonjunkturperioder var de udsatte. Hertil kom, at der i 1800-årene
skete en eksplosionsagtig stigning i befolkningstallet, hvilket bl.a. medførte et øget pres på
landbrugsjorden. De fleste måtte dog klare sig uden eller med kun ganske lidt jord, og ved
begyndelsen af 1880-erne var næsten 2/3 af den danske landbefolkning husmænd, daglejere eller
tjenestefolk.
Den begyndende industris behov for arbejdskraft og udvandringen til Amerika tog lidt af trykket,
men først da afvandringen fra landet førte til mangel på landarbejdere, begyndte man for alvor at
tage fat på at løse husmændenes problemer. Den første husmandslov blev gennemført i 1899, men
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den skulle snart vise sig utilstrækkelig. Først med godsudstykningerne og de store landbrugslove fra
1919 kom der et gennembrud, der betød rimelige vilkår for husmændene.
Udviklingen inden for landbruget var i perioden 1864-1920 anderledes i Sønderjylland end nord
for Kongeåen. Befolkningen i landdistrikterne var her i tilbagegang, bl.a. på grund af en massiv
udvandring til Danmark og oversøiske lande. Der var derfor ikke det samme pres på
landbrugsjorden som i Danmark, selvom det også her var et slidsomt arbejde for husmandsfamilierne at skaffe til dagen og vejen med den smule jord, man havde, således som det fremgår af
forsidebilledet. Forholdene i Tyskland gik endvidere i retning af brugsnedlæggelser og samling af
jorden på færre hænder, bl.a. opkøbte den tyske stat 1896-1916, i fortyskningsøjemed, en række
større gårde. Jorden blev lagt sammen til større landbrug, de såkaldte statsdomæner.
Ved Genforeningen i 1920 var der derfor betydeligt flere større gårde i Sønderjylland end i det
øvrige Danmark, og tanken om jordudstykning til statshusmandsbrug vandt i begyndelsen ikke
nævneværdig genklang i den sønderjyske landbefolkning.
Allerede i 1922 oprettedes imidlertid de første statshusmandsbrug, og i 1923 påbegyndtes
udstykningen af jorden fra de 36 domænegårde, som den danske stat havde overtaget. Det skete
efter 1919-jordlovens principper. Senere opkøbtes også andre godser og større gårde i landsdelen
med henblik på udstykning, og i perioden 1920-36 oprettedes i alt 1435 husmandsbrug med statslån,
svarende til ca. 10 % af det samlede antal brug i landsdelen i 1939. Frem til 1970 blev der oprettet
yderligere ca. 1500 nye landbrug og udstykket et stort antal tillægsparceller til mindre brug.
Husmandskolonier med deres karakteristiske bygningsstil kom således til at præge landskabet
mange steder i Sønderjylland, og husmændene blev også her en væsentlig faktor inden for
landbruget og dets organisationer.
Kilde:
• Sønderjysk Månedsskrift nr. 6-7 1988. side 208.

Arbejdet i landbruget
Høhøsten
Græsset, der skulle bjerges til hø, blev slået med le. Manden eller karlen, der førte leen, kaldtes
ofte for sletkarlen. Hver sletkarl havde som medhjælp en pige, der med en håndrive skulle ”tage af”,
som det hed, dvs. hun skulle rive skåret rent for det nyslåede græs, så der var klar til næste omgang
eller slet. Man begyndte ofte klokken 2-3 om morgenen, da det dugvåde græs på den tid af dagen
var nemmest at slå.
Hele arbejdet med bjergningen og hjem kørslen skete med håndkraft. Det kunne før i tiden lade
sig gøre med datidens store folkehold. I perioder med ustadigt vejr kunne bjergningen være ret
besværlig og høet ikke den bedste kvalitet.
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Hesteriven blev brugt til samling eller rivning af hø eller
halm på marken. Arbejdsbredde var normalt 2,5 m, hjulene
er ca. 1,5 m i diameter og afstanden mellem tænderne 7-8
cm. Hjulene overfører kraften til en pal-mekanismen, som
udløses af en pedal, der får rivehovedet til at løfte
tænderne så høet eller halmen aflægges. Billedet er hentet
fra internettet.

Mergling
I sidste halvdel af 1800-tallet fandt man ud af, at det var gavnligt at mergle markerne. Det
bevirkede en stigning i kornudbyttet. Mergelen indeholdt kalk, der frigjorde andre stoffer i jorden
og som kom planterne til gode. Denne mergel var ikke alle steder tilgængelig; men der, hvor det var
muligt, blev den gravet op med spade, greb eller skovl og kørt op af mergelgraven med trillebør.
Mergelgravning var et særdeles hårdt arbejde, der udførtes fra september måned til hen på vinteren.
I førstningen foregik arbejdet kun manuelt. Senere blev trillebøren trukket op af en hest med en lang
line ned til trillebøren i mergelgraven.
Skytter
I engområder blev der bjerget hø. I de gamle åløb, dvs. før Arnå blev reguleret og uddybet, var
der med mellemrum bygget stemmeværk, eller, som de kaldtes her på egnen, ”skytter”. Der var
gårde med tilstrækkelig store engarealer til selv at have en skytte; men mest almindeligt var det, at
flere lodsejere var fælles om en skytte. De gårde og ejendomme, der havde skytter, opnåede det
største udbytte af hø.
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Allerede i 1700-tallet opstod ideen med at stemme vand langs åerne. På sønderjysk blev
det kaldt "at støw". Stemmeværkerne eller skytterne var forskellige i deres udformning.
De ældste skytter var bygget med en svær tværgående bjælke lagt i bunden af åen og en
tilsvarende for oven. Dernæst stillede man brædder lodret foran bjælkerne, hvorved
vandet dæmmedes op. Senere støbtes kraftige cementblokke ind i åens brinker, overfor
hinanden med riller til at sætte brædderne ned i. - De fleste steder støvede man vand fra
1. nov. til jul og igen i få dage ad gangen i maj og juni.
Fordelene ved at stemme vand var, at det havde god gødningskraft, og fordi enggræsset
ofte i forsommeren manglede en god vanding. Desuden opdagede man ved erfaring at
oversvømmede enge kunne modvirke nattefrost. I tider med frost havde man også
fornøjelser af de kunstige isflager, der gav mulighed for børn og unge at dyrke skøjtning.
Vandet på de oversvømmede enge gik nogen gange helt op til stalddøren på udsatte
gårde. Om vinteren blev de overrislede enge brugt til skøjteløb. Det vides ikke hvor dette
billede er taget, men det er ikke fra Bedsted sogn.

Disse stemmeværker - skytter - fremkom i 1700-tallet. De var forskellige i udførelse og viser, at
der også på dette område er foregået en vis udvikling. De ældste skytter var bygget med en svær
tværgående bjælke i bunden af åen og en tilsvarende for oven. Her stillede man brædder op,
hvorved vandet dæmmedes op og pressedes ud over engene, så disse ikke frøs til. Der måtte også
sørges for afløb. Desuden måtte man stemme 3 dage i maj måned for fuld vand, dvs., at der var en
tidsmæssig begrænsning for at naboernes marker ikke blev våde, hvorved det såede korn kunne lide
skade.
Kornhøsten
Kornhøsten foregik i de ældste tider med segl. Denne er for et par århundreder siden blevet afløst af
leen. Hver høstkarl havde en såkaldt opbinderske. Når høstkarlen skar leen gennem kornet lagdes
det på skår. Efter ham kom så opbindersken med et rivelignende redskab med 4 lange trætænder,
det kaldtes for en ”krat”. Med denne samlede hun tilstrækkelig korn sammen til et neg, som hun
bandt sammen med strå fra neget. Arbejdet var temmelig strengt, så man høstede kun den ene vej til
agerenden, hvorefter man gik ledig tilbage og begyndte forfra.
Kornavlen gav før i tiden ikke det store udbytte. 4-5-6 fold var almindelig. Med 7 fold var man
særdeles godt tilfreds. Blev der snakket om 8 fold, måtte det helst være indenfor rimelig afstand for
at være at godtage som troværdigt.
Såmaskinen
Revolutionerende for markarbejdet var såmaskinerne, der holdt deres indtog på nogenlunde
samme tid. Herved blev sædemanden gjort overflødig.
Selvbinderen
Et stort udviklingstrin skete med anskaffelsen af selvbindere, der afløste græsslåmaskinerne som
høstmaskiner af korn. Selvbinderne, hvoraf der i begyndelsen kun var en enkelt i byen, ansås
nærmest for et vidunderværk, der både kunne høste og binde kornet i neg. Den fremadskridende
mekanisering var til større og større arbejdsmæssig aflastning for landmanden, men medførte også
øgede omkostninger, der måtte indhentes gennem øget produktion. Dette stillede igen øgede krav
om større kapacitet af både bygninger og jord, der følgelig måtte udvides og forbedres. Jo,
mekaniseringens tid var i fuld gang; men tempoet var endnu moderat.
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En flok bønder i Bedsted omkring 1925. Den almindelige klædedragt ses at
være hvide skjorter og veste. Måske er det Peter Høeck, der har bedt om hjælp i
landbruget, siden han selv står midt i billedet sammen med hustruen Dorothea
(Thee), der ses med hunden. De første 5 personer fra venstre samt hovedet af
en cigaretryger er ikke identificerede. De er vel karle eller daglejere. Derefter ses
Iver Gubi, Peter Høegh, Andreas Haugaard. De to personer mellem Andreas
Haugaard og Thee Høegh er Ole Andersen (en bror til Marie Steinwig) samt
Martin Madsen.

Folkeholdet
Folkeholdet på gårdene var før i tiden stort. Foruden det faste folkehold havde man daglejere. Ofte
var deres koner med og det var næsten altid de samme daglejere på de samme gårde.

Kornet høstes her med en selvbinder med et forspand på normalt 3
heste. Typiske mærker var Deering og Mc Cormick. En selvbinder var
dyr at anskaffe, så flere landmænd anskaffede sig ofte en i
fællesskab. Når negene var blevet skokket og kørt hjem, skulle de
løse tilbageblevne strå bjerges ved rivning. Disse strå blev straks
tærsket i en sky af støv. Selvbinderen minder meget om aflæggeren,
men er ydermere forsynet med en elevator og et bindeapparat.
Elevatoren fører stråene op til bindeapparatet, som binder det i
passende neg og lægger dem ud på marken ved siden af maskinen.
Billedet er hentet fra internettet.
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Tærskning
Tærskningen af kornet foretoges med plejl i loen om vinteren. Negene blev udlagt i en trave ad
gangen. En trave var 60 neg. De blev lagt i 2 rækker på langs i loen med 30 neg på hver side med
aksene lagt over hinanden. Tærskemanden slog derefter plejlen taktfast hen over negenes aks, indtil
kærnerne var tærsket fra.
Den tærskede halm blev nu, enten i løs tilstand eller sammenbundet til en slags store neg,
anbragt på loftet eller i laden, eventuelt en del på hilden, dvs. en slags primitivt loft over en del af
loen. Det fratærskede korn blev skovlet sammen i et hjørne af loen. Når der var tærsket
tilstrækkelige traver til, at den ophobede mængde af korn var stor nok, gik man i gang med
rensningen.

Køerne drives på græs om foråret. Den dag, da dette skulle ske, var ventet med
længsel. Dyrene led ofte nød på grund af for små foderbeholdninger, som den
gang bestod af hø, halm og korn. Rodfrugter fandtes endnu ikke og indkøb af foder
var utænkeligt. Dyrene var ofte stærkt svækkede efter en lang vinter på stald. Der
fortælles at man nogle steder tog strå fra tagene til at fodre dyrene med. Kun en
god høst kunne bryde denne onde cirkel. Billedet stammer fra akvarelsamlingen af
Landbohistoriske billeder fra Tune Landboskole side 35 og udgivet i marts 1978.
Teksten til samlingens 43 billeder er forfattet af forstanderen A.O. Rasmussen.

Før de håndtrukne rensemaskiners tid, rensedes kornet ved at blive kastet mod vinden, hvorved
de svære kærner fløj længst, mens de lette avner og andet let affald straks skiltes fra. Denne form
for rensning af korn - og vistnok den ældste - foregik ved, at portene i begge ender af loen blev
åbnet, hvorved der opstod gennemtræk i loen og dermed den fornødne gennemtræk. Kornet måtte
som oftest kastes et par gange eller tre, før kornet var tilfredsstillende rent.
Sidste etape af denne del af arbejdet med kornet var påfyldningen i sække, mest almindeligt med
50 kg i hver. Dette arbejde krævede to mand. Den ene holdt sækken, mens den anden fyldte kornet i
med en stor træskovl.
Før den motoriserede drivkraft, dvs. diverse brændstofmotorer og elektricitet, begyndte at holde
sit indtog på gårdene, var en kværn til hjemmebrug et ukendt fænomen. Alt kornet kørtes til møllen
til formaling.
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Den første kendte mekaniske drivkraft var det såkaldte hestegangsværk. I det sønderjyske dog
kaldet for Gøbelværk. Det var et hestetrukket tandhjul af anselig størrelse, der blev trukket af en
eller to heste og hvorfra der var transmission ind i gårdens lade eller loft til drift af maskinelle
redskaber.
Disse gøbelværker var indledningen til den mekaniske udvikling i landbruget. En anden drivkraft
til forskellige formål var vindroserne og de små møllevinger, der byggedes op over gårdenes tage.
Denne drivkraft var dog ikke så udbredt.

Et Holbæk tærskeværk fra 1933, som man fx havde stående på
gården til brug ved tærskningen. Modellen og fotografiet er fra et
landbomuseum, hvor tærskeværket fungerede til demonstrationsbrug.
Tilskuerne er kommen i moderne biler, og som ses i baggrunden til
højre. Billedet er hentet fra internettet.

Efterkrigsårene efter Første Verdenskrig 1914-18 blev en udviklingsperiode på det mekaniske og
tekniske område indenfor så at sige alle erhvervsgrene. Ikke mindst for landbrugets vedkommende.
Udviklingen skete dog kun langsomt.
Mange af de gammeldags redskaber erstattedes af nye og moderne. Leen afløstes af
græsslåmaskiner, der anvendtes til både græsslåning og kornhøsten. Plejlen erstattedes efterhånden
af de store, ofte fællesejede tærskeværker, hvortil drivkraften i begyndelsen var de dampdrevne
lokomobiler eller dampmaskiner.
Transporten af disse tunge maskiner foregik med heste. På den tids ofte mere eller mindre
ufremkommelige veje, var det ikke ualmindeligt, at det var nødvendigt med 4-6 heste. De
landmænd, der gjorde brug af de store tærskeværker, kørte det høstede korn sammen i store hæs ved
gårdene, da de forholdsvis små loer og lader ikke kunne rumme de store maskiner. De 10-12 mand,
arbejdet krævede, var naboer, der hjalp hinanden. Som driv- og trækkraft kom senere traktorerne
som afløser for dampmaskinerne og lokomobilerne. Samtidig hermed byggedes lettere maskiner og
endog med betydelig større kapacitet.
De små selvejende tærskeværker vandt først indpas på landbrugsejendomme samtidig med
installationen af elektriciteten, der åbnede muligheden for brug af el motorer.
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Høstfest
Når høsten var i bus, holdtes der høstgilde. Det foregik i gamle dage som regel i pisselen eller i
loen. Forud var der travlhed med pyntning, stegning, bagning m.v., for der blev serveret godt med
god mad og drikke. Som afsluttende fase på høstgildet var der dans til langt ud på natten.

Begyndelsen til den store mekanisering i landbruget var den lille
grå Fergusontraktor, der erstattede hestene. Der kunne efter
ønske spændes forskellige redskaber bag på traktoren. Den
kunne nærmest alt, undtagen at få føl. Her ses en af de første
Fergusontraktorer med en plov. I baggrunden ses nogle af dens
efterfølgere. Billedet er hentet fra internettet.

Traktorer
Før den anden verdenskrig var traktorer på almindelige bøndergårde et særsyn. Det var nærmest
kun på herregårde eller i hvert fald de helt store brug, der var i besiddelse af traktorer, og de var
med den tids jernhjul. Anvendelse af traktorer på mellemstore og mindre brug var helt utænkeligt.
Nej, det var hestene, der var trækkraften. De har gennem århundreder været bondens bedste
hjælpere med at drive gården. Længere tilbage i tiden blev stude også anvendt som trækdyr. De blev
endog anvendt helt op mod vor tid, dvs. efter Anden Verdenskrig. Dog kun i enkelte tilfælde.
Studene, som trækdyr, var meget stærke. De var særlig velegnede i skovene til at slæbe de tunge
træstammer ud til skovvejene. Ualmindeligt var det heller ikke at se en hest og en stud gå i spand
sammen. Studene var i deres tempo imidlertid meget langsommelige, hvilket også fremgår af
vendingen: ”Den, der kører med stude, kommer også til staden”.
Da tiden efter anden verdenskrig normaliseredes igen, indledtes en ny epoke i dansk landbrug.
Landskabet begyndte at prægedes af traktorer. Det var i begyndelsen fortrinsvis de mindre og
veludviklede grå Ferguson traktorer, der i hastigt stigende grad fortrængte hestene. Denne
udskiftning medførte samtidig en udskiftning af de hestetrukne redskaber, der var uanvendelige til
den nye motoriserede trækkraft. Dette betød nye investeringer. Øgede omkostninger, der krævede
øget produktion. De stigende omkostninger indhentedes også til dels ved besparelser på den
lønnede, manuelle arbejdskraft, hvilket resulterede i, at bondemanden kom til at stå alene med
arbejdet, dog ofte ledsaget af hans medhjælpende hustru.
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Mejetærsker
Selvbinderne, der adskillige årtier havde været de dominerende maskiner under hesten, begyndte
omkring 1960 at vige kornmarkerne for de endnu større mejetærskere. Først for de bugserede.
Senere kom de store selvkørende.
For de store landbrug er det som regel rentabelt med egen maskinpark. Mange gør også brug af
maskinstationerne til udførelse af markarbejdet. Mange små og mindre brug var ofte fælles om én
eller flere maskiner, sådan som det før var tilfældet med fællesskab om bl.a. selvbindere.

Svend Aage Neumann, Arndrup Mølle i færd med sin mejetærsker at tærske
”Jensens Hede” i Øster Terp, den 2. sept. 1956. Det er Lars Peter Stigsen, der står
ved kornsækkene. Billedet er lånt af Lars. P. Stigsen, marts 2010.

Kunstgødning / afvanding
Stigningen i foldudbyttet er muliggjort ved anvendelse af flere gødningsstoffer, oprensning af
vandløb og grøfter. I 1957 blev fx Arnåen reguleret.
Grøftegravning / dræning
Ved udskiftningen og dermed fællesdriftens ophør ca. 1770, gravedes mange grøfter mellem
gårdenes jorder. Disse grøfter skulle ikke alene tjene som skel, men også bortledte meget af
overfladevandet. Dræning kendte man jo ikke dengang, det kom langt senere og først hen imod
1930-erne, og det forekommer stadig. Hertil yder staten grundforbedringstilskud, formedelst
optagning af lån i et lokalt pengeinstitut.
Myremalm
Optagning af myremalm var også et led i det, der kaldtes for grundforbedring. Myremalmen
fandtes mange steder i Tønder amt. I Højst sogn fandtes de største forekomster i markerne omkring
Søvang og Holm og i Bedsted på Nørremark. Malmen indeholdt også mangan, der brugtes til
iblanding af kunstgødning, ligesom det også anvendes i medicinalindustrien.
En manganfabrik opførtes i Bjolderup sogn. Hertil kørtes myremalmen i lastbiler fra hele det
sønderjyske område. Fabrikken fungerede dog ikke i ret mange år. Nu findes kun nogle få
bygningsrester og store dynger af affald i området.
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Den malm, der ikke indeholdt mangan, brugtes i stor udstrækning til reparation af markveje,
hvortil den var velegnet. Denne malmbrydning foregik i årene 1950-56 og fortsatte måske lidt
længere endnu, men kun i mindre målestok.
Studefedning
Så længe studefedning var en hovednæringsvej, betød det ikke så meget, om ejeren havde en
længere vej til sine marker. Men efter genforeningen måtte de sønderjyske bønder omstille sig til
det intensive landbrug, som var fremherskende i det øvrige Danmark. Flere jordområder blev derfor
nu taget under plov. Det blev nu af værdi at vejen var kort, for herved sparedes der tid og slid.
Enden på det hele blev, at der i 1924 nedsattes en jordfordelingskommission, der skulle arbejde for
at bønderne fik mere samling på deres marker. Det skulle dog ske ad frivillighedens vej.
Noter:
• Tannenhof var en gård på 265 ha.
• Omkring 1790 kostede 1 tdr. rug over 4 rigsdaler. Fra 1790-1814 var der gode tider for bønderne.
• Omkring 1750 var en jernbeslået vogn en sjældenhed. 50 år senere havde alle gårde nu en sådan vogn og
mange havde endda to.
• I 1780 var jernkakkelovne i sognet en sjældenhed. 20 år senere havde de fleste bønder fået sig anskaffet
sådan en. Korn, kvæg og tørv steg i pris fra år til år i samme periode.
• Der findes tabeller over antallet af gårde og huse i sognet til forskellige tider. Den første er fra 1834. Da
er der i sognet 62 gårde. I 1860 var tallet steget til 98. Omkring år 1900 var tallet kun forøget med 3 og en
beregning viser, at en gennemsnitsgård da var på ca. 30 hektar. Altså en temmelig stor gård.
• Herefter kommer storbedrifternes tid med bl.a. domænegårdene. Efter genforeningen kom der alvor gang
i udstykningspolitikken. En ny beregning for året 1968 viser at der da i sognet er 113 gård, fordelt på 95
% af sognets areal. Gennemsnitsstørrelsen er da på 28 hektar. Man kunne måske have forventet at dette
tal var mindre, efter al den udstykning sognet har været præget af, men når dette ikke har været tilfældet,
skyldes det samtidig at mange af de ældre gårdmænd er blevet nedlagt.

Billede af huset på adressen, Sivkrovej 2. Til denne kådnergård
flyttede Marcus Gubis søn Martin Gubi i 1910. Kådnergården,
Sivkrovej 4 ses bagved til venstre i billedet. Foto: L. Paulsen, Holte.
Billedet er lånt af Iver Gubi i november 1987.
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Købekontrakt mellem Jes H Clementsen og Marcus Gubi
Vitterligt gjøres hermed, at der mellem Kaadner Jes Hansen Clementsen i Bedsted, som Sælger paa
den ene Side, og Marcus Gubi sammesteds, som Kjøber paa den anden Side, er bleven oprettet og
afsluttet følgende Overladelses- og Kjøbe-contrakt:
§1
Fornævnte Jes Hansen Clementsen sælger og overlader herved, ifølge Tilladelse fra det Kongel.
Ministerium for Hertugdømmet Slesvig 1ste Septbr. d A, et ham tilhørende Stykke Hedejord, stort
4,00 Tdr 3½ Rdr. i Quantitet, boniteret til 1 Tdr. 7/8 Rdr. efter vedhæftet Udstykningsinstrument af
2l.de Juni d A., saaledes som samme Stykke Hedeland efter sine Skjel er begrændset, med alle dertil
hørende Rettigheder, men ogsaa med alle derpaa hvilende Tyngder og Byrder, til bemeldte Marcus
Gubi, saaledes at han, ligesom han allerede har taget ommeldte Stykke Hedeland i Besiddelse, fra nu
af, maa for sig og sine eie, bruge og benytte samme og skalte og valte dermed som med sin lovligt
erhvervede ejendom.
§2
Derimod skal Kjøberen være forpligtet til at yde og svare alle Kongel Skatter og andre Afgifter i
Tyngder og Byrder, som efter det omtalte i denne Contract i Afskrift vedhæftede UdstykningsInstrument ommeldte Stykke Hedeland nu er quoteret, og som forfalde til Betaling fra 1ste Mai 1854
af, derimod ere mulige Restancer Kjøberen uvedkommende, og Sælgeren har at forevise Kjøberen
Quitteringsbøger for, at Alt er betalt til benævnte Dag.
§3
I Kjøbesum har Tiltræderen at betale til Sælgeren om Mortensdag d. A. 320 Rbd. skriver Tre
Hundrede og Tyve Rigsbankdaler Sølvmynt i hele Specier, imod at Sælgeren quitterer for sammes
Modtagelse paa nærværende Contract.
§4
Sælgeren overleverer Kjøberen det omhandlede Stykke Hedeland frit for alle Behæftelser, som ikke
udtrykkeligt ere nævnte i denne Contract.
§5
De med nærværende Contracts Udfærdigelse forbundne Omkostninger saavelsom Halvprocentskatten til den Kongel. Kasse, betale Contrahenterne hver med det halve.
Til Bekræftelse have Contrahenterne med Pantsættelse af Alt hvad de eie eller eiende Værdi,
egenhændig underskrevet denne Contract.
Saaledes skeet i det Kongel Amtsakturiat i Aabenraa den 5. Novbr. 1853.
Førend Contracten underskrives bemærkes, at det nyoprettede Familiested indregistreres med de
sædvanlige Kaadnerpenge fra 1ste April næste Aar af.
Jes Hansen Clementsen
Marcus Gubye

Kilde:
• Noteret med hensyn til Amtets skyld- og Panteprotokol, bind II, fol. 348 og ind. I II pag. 135-37.
Aabenraa amts d. 22. november 1853. Teksten er skrevet med den oprindelige stavemåde.
Note:
• Jes Hansen Clemmensen eller Clemmentsen (1804-1880) var kådner og glaser (dvs. glarmester) på
adressen: Sivkrovej 4 i Bedsted. Søn af husinderste i Bedsted, Lorentz Clemmensen (1779-1823) og
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•

Anna Maria Jesdatter (1780-1831). Gift 1. nov. 1839 med Karen Lauritsen (1804-1874), datter af
inderste i Bedsted, Niels Lauritsen (1763-1843) og Mette Margrethe Jensdatter (c1764-1836). I
ægteskabet fødtes 4 børn: 1. Niels Lorenzen Clemmensen (1840-), 2. Anna Margrethe Clemmensen
(1842-), 3. Lorenz Jensen Clemmensen (1845-), 4. Jes Christian Clemmensen (1847-), der senere blev
karetmager i Bedsted og gift med Theoline Oggesen (1860-).
Marcus Gubi (1823-1902) var inderste på Bedsted Mark 1853-1885. Søn af inderste i Bedsted, Martin
Gubi (1784-1865) og Cathrine Elisabeth Ahnholm (1782-1848). Gift 1. g. 27. okt. 1853 med Kirstine
Beier (1817-1872). Gift 2. g. 25. sept. 1874 med Anne Kirstine Hansen Langkjær (1824-1895), datter af
skrædder i Bedsted, Andreas Langkjær (1798-1874) og Hanne Margrethe Hansen (-1873). I Marcus
Gubis to ægteskaber fødtes to børn, begge i første: 1. Christian Hansen Gubi (1854-), 2. Martin Hansen
Gubi (1858-), der senere blev skrædder i Bedsted og gift med Johanne Lindholm.

Bryllup i Bedsted
En gang var der i Bedsted en gårdmand, som først noget sent indtrådte i de giftes rækker. I en
sådan situation var bruden da heller ikke blandt de allerkønneste og mest kvikke. Men gift blev de
da, med stort bryllupsgilde, bryllupstaler og hvad der ellers hører med til et stort bondebryllup.
Under spisningen, der foregik i en gemytlig atmosfære, opstod der nu kortvarigt en pause,
hvilket fik bruden til eftertænksomt at udbryde: “Ska´ vi it snart i seng?”
Kilde:
• Niels Højrup, Bedsted Bjerg: Mundtlig meddelelse fra nov. 1977. Niels Højrup havde hørt historien fra
sin farbror, Hans Højrup, der døde i 1976.

Automekanikerværkstedet på Valmuevej
I 1965 byggede Ove Hansen en servicestation og automekanikerværksted på adressen,
Valmuevej 2 i Bedsted. Året forinden lå der her på samme sted en gammel stråtækt gård, nærmest
faldefærdig og som var ejet af Maja og Werner Thomsen. De flyttede i stedet til et nyopført
husmandsbrug på Bedsted Østermark, der i dag er beboet af Bent Petersen.
På grunden i Bedsted lå oprindeligt et inderstested, der senere fik tillagt noget jord, så det blev til
en mindre kådnergård. Hans Boysen er den første kendte ejer fra 1740. Dernæst var stedet ejet af
Jens Jensen 1741, Hans Petersen fra 1790, Marie Elisabeth Jensdatter fra 1816, Lene Kjestine
Boysen fra 1850 og Kynde Madsen fra 1863-97.
I 1897 blev gården overtaget af Asmus Haugaard, der var søn af kådner på Vestergård, Andreas
Haugaard og Marie Nielsen. Vestergård lå på den modsatte side af Visbjergvej. Asmus Haugaard
var ved siden af også rebslager og blev i 1897 gift med Maren Frei, der stammede fra Bovlund. De
fik 3 børn: to piger og en dreng. Pigerne var Marie, senere gift med mejerist i Andst, Peter Hansen,
mens Anne blev gift med gårdmand i Snogbæk, Asmus Thomsen. Drengen Richard faldt i 1.
Verdenskrig i Penón i Frankrig kun 19 år gammel.
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Der var således ingen sønner til at overtage gården, hvis jordtilliggende i 1876 var 3,8756 ha.
Senere øgedes jordtilliggendet til 10,5 ha. Heraf lå der dog 3,25 ha i Øster Terp. Gårdens besætning
i 1913 var på 3 køer, 1 kvie, 4 stk. ungkreaturer, 3 kalve, 3 svin og 2 grise. Al jord, besætning og
bygninger blev samme år vurderet til 21.800 mark.

Kådner og rebslager i Bedsted, Asmus Haugaard med hustruen Maren Frei og
deres 3 børn. Asmus Christian Haugaard blev født i Bedsted 21. aug. 1864, søn af
kådner i Bedsted, Andreas Jensen Haugaard (1836-1894) og Marie Nielsen Ravit
(1837-1922). - Den 10. dec. 1897 blev Asmus Haugaard gift med Maren Frei, født
25. juni 1876, datter af smed i Bovlund, Martin Petersen Frei og Marie Thorsmark.
I deres ægteskab fødtes 3 børn: Andreas Richard Haugaard, født 2. apr. 1899,
faldt 19 år gammel 27. juli 1918 som soldat i 1. Verdenskrig. Marie, født 1. sept.
1901. Hun blev gift med mejerist i Andst, Peter Hansen (1900-). Anne Marine, født
13. apr. 1904 og senere gift med gårdmand i Blans ved Snogbæk, Asmus
Thomsen (1897-). Asmus Haugaard døde 74 år gammel hos datteren i Snogbæk
26. maj 1940. Hustruen Maren døde i en alder af 74 år 21. dec. 1950. Billedet er
taget omkring 1910 af Carl Rudolph, Apotekergade 310 i Haderslev

I 1935 overtog Werner Thomsen gården for en købspris på 21.700 kr. Werner Thomsen
stammede fra Gårde ved Ølgod i Vestjylland. Han var ugift, men hos sig, til at passe huset, havde
han søsteren Maje Thomsen.
Det var Ove Hansens svigerfar Christian Sølbeck, der fik ideen til at opføre en servicestation og
mekanikerværksted i Bedsteds vestlige bydel på Valmuevej ved Haderslevvej. Her kørte den
gennemgående trafik lige igennem Bedsted.
Den 11. juni 1965 kunne åbningen af det nye firma fejres. Indtil 1973 levede Ove Hansen af
benzinsalg, bilreparationer samt et begrænset salg af brugte biler. Alene disse ting var dog ikke nok
til at leve af i et landdistrikt, hvorfor Ove Hansen ved siden af gik i gang med salg af nye biler.
Flere firmaer mente imidlertid ikke at det kunne redde firmaet. Alligevel lykkedes det ham at blive
forhandler af bilmærket "Lada", som var en forholdsvis ny bil på det danske marked.
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Det nyopførte mekanikerværksted på Valmuevej i Bedsted. Stedet blev
åbnet 11. juni 1965. Fra tanken blev der solgt Gulf benzin.

Salget gik endda rigtig godt, måske nok fordi en Lada, der var af russisk fabrikat, var rimelig
billig i forhold til andre gængse mærker. Ove Hansen var endda et år blandt de forhandlere i
Danmark, der en overgang solgte flest Lada biler. Det skabte hurtig en god basis for virksomheden,
og desuden gav service og vedligeholdelse af de nye biler arbejde til mekaniker værkstedet. De
brugte vogne, der kom ind ved bilhandelen, blev sat i stand med henblik på videre salg.
Kundekredsen for autohandelen omfattede hele Sønderjylland. I dette tilfælde lykkedes
specialiseringen, og den førte endda til en betydelig udvidelse af virksomheden.
I 1978 flyttede Ove Hansen og familien til Rødekro. Her blev han eneforhandler af "Lada" i
Sønderjylland, og herudover blev han nu også som forhandler af bilmærket Mazda. Der blev bygget
en ny autoforretning med benzintank, lager, værksted samt udstillingshal på i alt 500 m².

Til venstre et kik ind over mekanikerværkstedet og servicestationen, beliggende i trekantområdet i
Bedsteds vestlige bydel, mellem Haderslevvej, Visbjergvej og Valmuevej. Fra venstre ses beboelseshuset, så iskiosken, der i nogle år blev passet af Margit Hansen, dernæst kontor og butik, og
yderst til højre bag de 4 porte selve værkstedet. Billedet til højre viser et nærbillede af
benzintankene. Billederne er taget 3. januar 1968 og er lånt af Margit og Ove Hansen, Rødekro.

Firmaet i Bedsted blev i stedet overtaget af Jens Møller, en søn af gårdmandsparret Elna og
Lydik Møller i Tohede i Nørre Løgum sogn. Jens Møllers fars forældre stammede fra Mårbæk og
hed Hansigne og Jens Møller.
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Jens Møller var uddannet mekaniker hos Nørby i Løgumkloster. I 1978 blev Jens Møller gift
med Helga Paulsen og sammen overtog de firmaet i Bedsted fra den 1. aug. 1979. Jens Møller
fortsatte i samme spor som den tidligere ejer, med bilværksted, bilhandel, samt retten til ligeledes at
forhandle Lada biler.

Mekaniker og autoforhandler i Bedsted fra 1965-1979, Ove Hansen
og hustru Margit med deres 3 børn. Ove Nicolaj Hansen blev født 28.
juni 1939, søn af landmand i Abkær ved Over Jerstal, Leonhard
Hansen og Maren Schmidt. Ove Hansen blev gift i Bedsted 23. maj
1964 Margit Sølbeck, født 4. jan. 1945, datter af cykelsmed og
radioforhandler i Bedsted, Christian Sølbeck (1914-1976) og Anna
Hansen (1917-). I deres ægteskab fødtes 3 børn: Preben, født 25. maj
1965, Bjarne, født 14. marts 1967, død 8. maj 1987 og Brian, født 16.
jan 1975. Billedet er taget i 1975 og lånt af Margit og Ove Hansen,
Rødekro.

I 1985 udvidede Jens Møller forretningen med 374 m² pladeværksted samt 180 m² udstillingshal
til Lada-bilerne. Samtidig blev Jens Møller tillige også forhandler af bilmærket ”Mitsubishi”.
I juni 1997 brændte værkstedslageret og kontoret med edb-anlægget. Det hele blev dog straks
genopbygget og stod klar til indvielsen i slutningen af marts 1998.
Da firmaet var på sit højeste havde Jens Møller i alt 10 ansatte. Udover værkstedet var der en
salgsafdeling samt en såkaldt Pava-station til rust og undervognsbeskyttelse.
I 2000 opgav Jens Møller firmaet i Bedsted. Årsagen hertil var tendensen med stadig større
enheder. Han solgte firmaet pr. 1. november til ”Art & Car” i Haderslev, der havde flere filialer i
landsdelen, og samtlige medarbejdere kunne følge med over i firmaet under de nye ejere. Firmaet
havde i forvejen forhandling af japanske Mitsubishi-biler i Haderslev, Sønderborg og Esbjerg, samt
en afdeling ved Frifelt ved Skærbæk. Dertil var de også forhandler af bilmærkerne Rover og
Landrover.
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Regionsmedlem i Region Syddanmark, Jens Møller med sin gamle Lada 1200 fra
1972. Jens Møller blev født 12. juni 1954, søn af gårdmand i Tohede, Lydik Møller
(1923-2007) og Elna Jørgensen. Gift 1. gang 10. juni 1978 med Helga Paulsen
(1955-). I dette ægteskab fødtes børnene: Laila og Tommy. I 1994 blev Jens Møller
gift 2. gang med Marianne Kam Petersen (1957-). I dette ægteskab fødtes
børnene: Kevin og Kristina. Jens Møller arbejder med planer om at starte en
forening for Lada entusiaster. Billedet er taget af fotograf André Thorup og hentet
fra internettet.

Jens Møller til gengæld flyttede sammen med hustruen, Marianne Kam Petersen til
Løgumkloster til adressen: Fasanvej 19. Her blev Jens Møller kort tid efter salgs- og marketingchef
for Løgumkloster entreprenørservice. Derudover koncentrerede Jens Møller sig nu også mere for
politik, efter at han i 1998 var blevet indvalgt i Sønderjyllands amtsråd for partiet Venstre. En af
Jens Møllers nye titler var uddannelseskonsulent ved EUC med udgangspunkt på Lundsbjerg og
med hele Sønderjylland som arbejdsområde.
Ved Region Syddanmarks start i 2007 blev Museum Sønderjylland oprettet ved en fusion af en
række større og mindre offentlige og selvejende museer i det gamle Sønderjyllands amt.
I 2010 blev Jens Møller af Regionsrådet udpeget hertil som formand. Museum Sønderjylland er
en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Museet er et specialmuseum for naturhistorie,
historie og kunst. I alt beskæftiger museerne ca. 160 personer fordelt på en række forskellige
ansættelsesformer samt et skiftende antal frivillige hjælpere.
I 2002 gik firmaet i Bedsted: ”Art & Car” konkurs og boet efter dem solgte hele forretningen
med hus og automobilværksted til Mona og Kaj Christensen, der omdannede stedet fra
skæringsdatoen 1. april 2003 til ”Bedsted Grill & Handelscenter”.
I dag drives bygningerne videre under firmanavnet BD Biler, opnævnt efter Bent Petersen og
sønnen Dennis Petersen, mens selve stuehuset er udlejet særskilt. I butikken, der er uafhængig af
værkstedet, drives et pizzeria.
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Kilde:
• Henning Haugaard: Slægtshistoriske oplysninger om Maren og Asmus Haugaard.
• Gudrun Gormsen, side 394.
• Margit og Ove Hansen, Rødekro: Oplysninger om firmaet samt lån af billeder.
• Jens Møller, Løgumkloster: Oplysninger om firmaet.
• Se også artiklen: Vestergård i Bedsted, side 352-54.
• En verden bygget på japanske biler, artikel i JydskeVestkysten 27. juni 1999.

Stambøgernes og poesibøgernes historie
Brugen af poesibøger er et lille stykke danmarkshistorie. De blev skrevet med kærlighed af
venner, klassekammerater og familie. Poesibøger var tidligere tiders måde at samle og bevare sit
netværk på. Det var en tradition, der havde sin storhedstid i forrige århundrede, hvor ikke mindst
skolepiger var ivrige poesibogsbrugere. Men tanken om at samle skriftlige minder om vennerne går
væsentlig længere tilbage i tiden.
En af forløberne for poesibøgerne var renæssanceadelens ”stambøger”, der også kaldtes: Album
amicorum eller philoteca. De indeholdt autografer, små sentenser og eventuelt tegninger fra venner
og bekendte. Den unge adelsmand kunne have en sådan bog med sig, når han drog på den
obligatoriske dannelsesrejse. I de ældre stambøger kan de første - og fineste - blade være tomme.
De var nemlig forbeholdt de kongelige, og det var jo ikke sikkert, at man havde fået dem til at
skrive.
I løbet at 1700- og 1800-tallet bredte ”stambogstanken” sig ud til borgerlige kredse og
kulturpersonligheder. Folk som fx H.C. Andersen og August Bournonville havde stambøger. Netop
Bournonvilles stambog var ved at forsvinde ud af landet i 2005. Men det lykkedes at købe bogen til
Det Kongelige Bibliotek, som har en meget flot samling af stambøger.
De poesibøger, som nutidens ældre har haft som børn, er fulde af vers, der bygger på den
romantiske tradition fra blandt andet Bournonvilles tid. Mange vers handler om ubrydeligt venskab
og er måske forsynede med tegninger af hjerter, roser og lignende, eller man klistrede et
glansbillede ind. Mange gange skrev man LEV - VEL.
Men bortset fra et minde om hjerteveninderne har poesibøgerne også haft en opdragende
funktion. I 1800-taltets slutning kunne mange strofer handle om at passe på ”Amors snare”, ”vogte
sin uskyld” eller have lignende moralsk og religiøst indhold. Populære vers fra 1900-tallets
begyndelse slog tidens kvindeideal fast i rim som dette: ”Vær flittig i køkken, kælder og stue, så
bli’r du nok en sød lille frue. Når du har lært at stege en and, så får du nok en sød lille mand.”
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I 1975 blev der afleveret en stambog på Landsarkivet i Aabenraa. Den var blevet fundet på
præstegårdens loft i Agerskov i 1920-erne af Gunnar Blach Rossen, søn af sognepræst i
Agerskov, Hans Peter L Rossen. - Bogen var en såkaldt stambog, datidens poesibog. Især
mange teologer har skrevet og tegnet en eller anden form for hilsen i den. Hvilken af præsterne
i Agerskov, poesibogen har tilhørt fremgår ikke, men tidsmæssigt er den mest sandsynlige Knud
Aagaard, der var præst i Agerskov fra 1806-38. - En af bidragyderne var N. G. Blicher (digteren
Steen Steensen Blichers fars halvbror) - Niels Gudme Blicher blev født 2. maj 1755 i Øster
Starup i Vejle amt, hvor hans far var præst. Han blev også selv præst, fra 1787 i Harte ved
Kolding, fra 1792 i Ajdt og Torsø og fra 1795 i Søften og Folby i Århus stift. Året efter
udnævntes han til provst for Vester Lisbjerg herred og i 1814 blev han amtsprovst. - Han var en
både anset og dygtig præst, præget af tidens rationalistiske tankegang. Teksten lyder: ”Forkast
ikke straks nogen sætning, fordi den strider imod dine hidtil antagede ideer. Tro ikke, at alt er
sandhed, hvad du i lang tid har anset derfor. Selv de theologiske meninger bør vi ikke erkende
for rigtige, førend vi har fremkaldt dem for fornuftens domstol, dér nøje prøvet og drøftet dem.
Brug hertil philosophiens fakkel, og gå stedse frem mod tidernes undersøgelser! Vær ikke
ubekendt i noget gebet af videnskabernes store rige. Kort: Prøv al ting, udvælg det bedste! Ved
at læse disse tanker da erindre sig undertegnede, som altid har glædet sig ved Deres omgang
og venskab. Randers d. 1. febr. 1796. N. G. Blicher sognepræst i Søften ved Århus. Nihi utile
est, quad facimus Stulta est gloria = Hvis det, vi gør, ikke er nyttigt, er æren intet værd”.

Pigernes poesi fulgte naturligvis med tiden. I efterkrigsårene var strofer af ”Altid frejdig, når du
går” for eksempel populære. Og i 1950-erne, da den moderne ungdomskultur for alvor begyndte at
gøre sig gældende, kom versene bl.a. til at handle om, at udnytte ungdomstiden til sjov og dans.
Men de kunne også, i en humoristisk form, præsentere den ny tids moral omkring ægteskab,
kærlighed og pardannelse: ”Gift dig aldrig, men tag en ven - ham kan du altid få byttet igen”.
I dag har vi mange flere muligheder for at samle vennekredsen og vise den frem. For eksempel
på sociale netværkssteder som fx Facebook. Vis mig dine venner, så jeg kan se, hvem du er!
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En side af Andreas Haugaards poesibog. Han blev konfirmeret i 1913, og
inden han forlod skolen var det kutyme, at de kommende konfirmander
sendte en poesibog rundt blandt sine medkonfirmander. På denne side er
det Margrethe Knudsen, der har skrevet nogle vise ord: Når Jordens
kummer dig omspænder, ej verden kan dig give trøst, I bøn du løfter dine
hænder, til ham som hører klagens røst, og når du beder rettelig, da trøst og
ro han sender dig. - Til minde om din medkonfirmandinde, Margrethe
Knudsen”. På venstre side klistrede hun et glansbillede.

En tilfældig side i Henning Haugaards poesibog, som han lod
gå rundt i klassen blandt klassekammeraterne, da han i foråret
1959 skulle konfirmeres. Ovenstående side er skrevet af Margit
Sølbeck den 8. februar 1959. Hun skriver: ”jeg ønsker dig lykke,
jeg ønsker dig held, jeg ønsker dig tusinde gange lev vel”. Lev
vel var en ofte brugt formulering i datidens poesibøger.

Kilde:
• Charlotte S.H. Jensen, Nationalmuseet i København: ”Poesibøgernes historie”. Ideen til ovenstående
artikel er hentet fra tidsskriftet ”Samvirke”, oktober måned, 2008. - Charlotte S.H. Jensen er igen blevet
inspireret af Bodil Rohde, Kerteminde, der har kigget i sin mormors 100 år gamle poesibog.
• Henning Haugaard: ”En poesibog fra Agerskov”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift, nr. 11/12 1977, side
334. Ang. en side af stambogen, der er skrevet af Niels G. Blicher i 1796. Stambogen blev i 1975
afleveret til Landsarkivet i Aabenraa af Henning Haugaard.
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Bindebrev fra 1825
Et bindebrev var nærmest at sammenligne med et gækkebrev, derfor må det antages, at
afsenderens navn er opdigtet, men med samme antal bogstaver i navnet, som det rigtige. I dette
tilfælde skulle det være en Jacob Jepsen Schou i Harte ved Kolding, men i Harte kirkebøger findes
ingen personer af det navn i årene 1800-1850.
Et bindebrev bandt modtageren, i dette tilfælde Jens Nielsen, til at holde gilde, hvis han ikke
gættede hvem afsenderen var.

Bindebrevet, der blev sendt til Jens Nielsen den 21. september 1825. Teksten
er skrevet på kryds og tværs og som kan læses nedenfor.

De tidligste eksempler på bindebreve kendes fra 1600-tallet. Et bindebrev var gerne kunstfærdigt
udført, smukt skrevet og dekoreret med farver, blomster og vers. Bindebreve var udtryk for
livsglæde og blev i reglen afsendt til modtageren i forbindelse med en af årets tamperdage. Det
sendtes til en god ven eller til en pige man godt kunne lide på deres navnedag med en opfordring til
at holde et gilde. Hvis modtageren ikke kunne gætte gåden eller løse knuden måtte vedkommende
give afsenderen noget til gengæld, hvis det var en pige så fx et kys.
På kryds og tværs i bindebrevet står der følgende tekst:
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I Morgen tidlig da jeg opstaae
jeg stod i mit Kammer og klædte mig paae,
da hørte jeg en Fugl at sjunge
som liflig kunde røre sin Tunge.
Thi tænkte jeg da strax ved mig
Ak Herre Gud Fader i Himmerig,
hvad mon det for en Dag vel være
da Alting i Verden saa lystig ere?
Jeg brugte da ei længer Snak
men tog strax til min Almanak,
og fandt det da til god Behag
at det i Dag er Tamperdag,
da jeg har længe haft i Sinde
at jeg vilde Jens binde.
Nu venter vi en lystig Dag
naar I Eder løs vil rive
det staaer ogsaa til Eders Behag
hvad I dertil vil give.
Kaffe og The saa meget I vil.
Vien og Kovringer hører dertil.
Derpaa vilde vi en liden Dans opføre
for alle unge Folk lystig at gjøre.
og saa vilde vi efter Fiolinene Klang
sjunge og danse en Nat saa lang.
Længe at være bunden det er jo stor Qvide
man heller maa sove ved Kjærestens Side.
Længe at være bunden det er jo stor Harm
man heller maa sove hos Kjærestens Arm.
Nu ønsker jeg Eder saa mangen god Nat
som Himlen den ere med Stjerner besat.
Nu ønsker jeg Eder saa mangen god Aar
som Linden bær Løv og Hinden bær Haar.
Lev længe 1ev vel, ja Evig vel
Adjø, 1ev vel.
Harte, den 21. September 1825
Jacob Jepsen Schou
Kilde:
• Martin Gubi (1928-2002), Kolding: Artiklen er fundet blandt Martin Gubi efterladte papirer.
Oplysninger:
• Tamperdag, som nu ikke mere står på kalenderen, var en katolsk fastedag, hvoraf der fandtes en i
begyndelsen af hvert kvartal. På disse dage sattes tamperretten, hvor alle ægteskabelige stridigheder af
sværere art blev behandlet. I den katolske tid blev hver af de fire årstider indledt med tre fastedage og
betegnelsen ”tamper” er afledt af det latinske ord ”quatemper”, der betyder kvartal. I årene fra ca. 1600
til 1797 havde man på samme måde ved hver af de fire årstiders begyndelse en tamperdag, på hvilken
der blev afholdt tamper-ret. Ved denne retsinstans behandledes udelukkende ægteskabssager. En
forordning af 1. december 1797 afskaffede fuldstændig tamperretten.
• Der kan læses mere om tamperdage og gækkebreve i tillægshefterne side 220.
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Indvielsen af det nye kirkehus 2010
Søndag den 25. april 2010 blev det nye menighedshus, kaldet Kirkehuset, indviet. Kirkehuset
afløser hermed den gamle konfirmandstue, der blev bygget i forbindelse med opførelsen af
præstegården i 1974.
Det nye kirkehus vil herefter være ramme for undervisning af konfirmander, minikonfirmander
samt sognemøder mm. Også sognepræsten, Heine Holmgaards studerekammer blev gjort større.
Indvielsesdagen indledtes med gudstjeneste i kirken kl. 14.00. Derefter gik alle kirkegængerne
over vejen til det nye kirkehus, hvor indvielsen fandt sted. Der var flere taler, bl.a. af menighedsrådsformand Ole Damm Knudsen, der holdt indvielsestalen. Derefter var der kaffebord.
Ole Damm Knudsens sagde i sin indvielsestale følgende:
I dag, den 25. april 2010, er en historisk dag i Bedsteds historie. Ikke siden kirken blev
bygget for 800 år siden er der bygget et hus, der henvender sig til alle i sognet, unge som
gamle.
Det her hus er vores fælles hus. Derfor navnet kirkehuset. Alle er vi blevet båret op i
kirken, da vi blev døbt, og alle skal vi bæres derfra. Alle står vi i taknemmelighedsgæld til
vores skaber for det liv, vi har fået givet kvit og frit. Alle er vi rejsende på livets vej og
søger svar på tilværelsen her i kirken. Vi lever nemlig i et spændingsfelt mellem det gode
og det onde, og derfor har vi brug for at tale om tro og tvivl. For at lære ham bedre at
kende ved at høre ordet i kirken har vi nu mulighed for at tage herover og snakke om
teksten, vi har fået udlagt, over en kop kaffe eller en pizza. Det her er et hus, hvor der skal
undervises, synges og nydes et måltid mad sammen. Det er for hele familien, hvor børn
kan lege ude på græsplænen, som skal være her umiddelbart uden for dørene, samtidig
med, at de voksne samtaler indenfor.
På hverdage skal minikonfirmander undervises, og hvor de kan slænge sig i sækkestole, så
de bedre kan koncentrere sig om og lytte til Knøjs og Knampen og hvad ved jeg. Og ind
imellem gå over i kirken og få det hele sat ind i en større sammenhæng. I dag er der et
spring på 4 år, indtil de unge skal gå til konfirmationsundervisning. Om få år vil kirken
tilbyde undervisning for midi-konfirmander, altså 5. kl. Og så har også de mulighed for at
nyde de flotte faciliteter. Der har aldrig før været så meget brug for kristendomsundervisning fra kirkens side, som der er i dag. Se det var mini-, midi- og almindelige
konfirmander.

Menighedsrådets formand Ole Damm Knudsen (1956-),
søn af Margrethe og Hans Knudsen. Ole Damm Knudsen
blev formand for menighedsrådet i 2004.
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Og så er der noget, der hedder guldkonfirmander. Også for den aldersgruppe er der
tilbud om undervisning. Vi er nogle stykker, som her i vinter er taget over på Højst kro
for at lære mere om vores tro. Jeg tør godt love, at det vil blive arrangeret til næste vinter
igen, så skynd jer og meld til, mens der er plads. Det er altid godt at få grundlærdom
repeteret - selv for jer, der har lært den lille katekismus udenad i skolen.

I forgrunden det nye kirkehus i røde sten og med rødt tegltag. Det blev indviet søndag
den 25. april 2010. Tilbygningen står godt ind til præstegården, der ses i baggrunden til
venstre. Billedet er hentet fra avisomtalen af teksten er skrevet af sognepræst og
borgerjournalist, Heine Holmgaard.

Det er også i det her hus, vi kan invitere spændende personer fra det kirkelige liv som Sten
Kaalø ovre fra Bovlund, der kunne komme og fortælle om sit forfatterskab. Eller måske
for at høre Lone Hertz læse op fra evangelierne og levendegøre den gamle bibel. Der er
uanede muligheder, og jeg håber, at huset størrelsesmæssigt er blevet i underkanten.
Hermed opfordrer jeg jer til at gøre rigtig meget brug af det. I har selv været med til at
betale det. - Men når det så er sagt, så er der jo også en anden grund til at flytte her ud i
det nye hus. Det gør jo, at Heine får et nyt, flot kontor i den gamle konfirmandstue.
Ikke blot til det almindelige arbejde som præst her i Bedsted, men også det arbejde, han
har i Løgumkloster.
Jeg vil til slut sige tak til provstiet for velvillighed og anbefaling af byggeriet. Tak for godt
samarbejde under byggeriet til arkitekt Hans Lund, bygmester både for murer og tømrer
Jens Søndergård, VVS installatør Sten og Gerts, el-installatør Arnes el-service og
malermester Freddy Dittfeld, og til slut det udenom, anlægsgartner Frank Hansen. Vi har
virkelig følt, at arbejdet var i trygge hænder lige fra starten, hvor vi med det samme
mærkede det gode samarbejde mellem Hans Lund og Jens Søndergård. I var vant til at
arbejde sammen, og det har smittet af på hele byggeriet, vil jeg påstå.
Også tak til menighedsrådet, til Freddy Pilemann, som har stået for lydanlæg, og sidst,
men ikke mindst til Heine og Annette for det ekstra arbejde, det selvfølgelig har været
under byggeriet.
Så vil jeg slutte med at ønske hinanden til lykke med det nye hus og håbe, at det må være
med til at fremme Bedsteds menigheds liv og vækst.
Kilder:
• Kirkebladet for maj og juni 2010. Heri indvielsestalen af Ole Damm Knudsen.
• JydskeVestkysten, 24. april 2010. Heri et billede af det nye kirkehus.
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Fisk udhugget på kirketårnets sokkel
På soklen på Bedsteds kirketårn er der udhugget en fisk. Det skal muligvis forestille en makrel,
sild, torsk eller måske en hval. Og det er helt sikkert en menneskeskabt fisk, som en af
kirkebyggerne her tog sig tid til at hugge.
Det var Henny Jessen Hansens barnebarn, der ved et tilfælde i 2011 opdagede, at der på soklen,
ca. 1 meter fra det nordvestlige hjørne på tårnets sokkel, var aftegnet en fisk. Bedsted kirkes
murværk er ellers kendetegnende ved manglende udhugninger. - Men så var der alligevel en fisk!

Den udhuggede fisk på kirketårnets sokkel i Bedsted. Foto: H.
Haugaard, september 2011.

Men hvordan er fisken kommet til at være et symbol på Jesus? - Det er der en forklaring på, og
den skal som det så ofte er tilfældet findes i sproget. Det Nye Testamente er skrevet på klassisk
græsk, og på klassisk græsk hedder en fisk: ichthys. Det græske ord for fisk er ἰχθύς, der
translittereres som ΙΧΘΥΣ eller ΙΧΘΥϹ.
Ichthys er et akronym eller et initialord dvs., at det er sammensat af initialerne, altså de første
bogstaver i en række andre ord. I dette tilfælde er ichtys, som på græsk staves Iotta Chi Thetha
Ypsilon Sigma, et akronym for Iesous Christos Theou Hyios Soter, der slet og ret betyder Jesus
Kristus, Guds Søn, Frelseren. Og det er altså forklaringen på, hvorfor Jesus og fisken har været
kædet sammen siden den tidligste kristendom.
De mange referencer til fisk i Bibelen kan selvfølgelig alle have været medvirkende til, at
akronymet ichtys opstod. Men en anden tungtvejende årsag er, at man havde behov for et
hemmeligt tegn for Jesus. De første kristne var nemlig udsat for forfølgelser rundt omkring i
Romerriget.
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Har man været en tur i Katakomberne i Rom, har man måske været så heldig at støde på et
fiskesymbol, for her pryder symbolet væggene flere steder. Mange historikere mener, at det er de
første kristne, der brugte tegnet for at markere mødesteder og gravpladser. En anden historie om
tegnet er, at de kristne, hvis de ville finde ud af, om en fremmed var ligesindet, tegnede den ene
halvdel af fiskesymbolet på vejen - var det en anden kristen, de stod overfor, var det ligetil for dem
at tegne den sidste halvdel.
Det fortælles også, at de første kristne under de romerske kejseres forfølgelser tegnede fiskesymbolet på de huse, hvor de mødtes til gudstjeneste om søndagen. I pinsen fejrer man også
Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Det gør den tidligste kirkes tegn, fisken til en oplagt
spise netop i pinsen.

På græsk danner forbogstaverne i ”Jesus
Kristus Guds Søn Frelseren” ordet ICHTYS,
som betyder fisk.

Fisk er således pinsens spise, ligesom en and spises til jul og lammet til påske. Madtraditionen er
ny, men fisken er et urgammelt kristent symbol.
I Bibelen er der et utal af henvisninger til fisk. Eksempelvis bespisningsunderne som man blandt
andet finder i Johannes Evangeliets kapitel 6. Det er her Jesus på forunderlig vis mætter en
folkemængde på 5000 sjæle ved at dele fem bygbrød og to fisk ud mellem dem. Den ringe mængde
mad blev ifølge historien delt ud blandt tilhørerne og da måltidet var færdigt samledes resterne ind
og fyldte 12 kurve.
Men også andre steder i Det Nye Testamente hører vi om fisk. I indledningen til Markus
Evangeliet fortælles om, hvorledes Jesus møder de to simple fiskere Simon og hans bror Andreas og
fortæller dem følgende: ”Følg Mig og Jeg skal gøre jer til menneskefiskere.” (Matt 14, 15-21, Luk
9, 12-17 og Joh 6, 4-13)
Den katolske kirke benytter stadig den dag i dag fiskeanalogien. Man kalder eksempelvis en
døbefont for piscina, der løst oversat betyder: fiskebassin.
Kilde:
• Internettet.
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Opskrift på kørvelsuppe med smilende æg
Opskriften på kørvelsuppe med smilende æg blev i december 2010
indsendt til Kristeligt Dagblad af Johanne Nygaard, Charlottenlund
Den 8. oktober 2010 udlagde Kristeligt Dagblad på bladets bagside et spørgsmål til bladets
læsere: ”Findes der særlige præstegårdsopskrifter?”, med en opfordring til at indsende en sådan,
hvis de fandtes. Redaktionen ventede spændt på, om nogen skulle have gemt en enkelt eller to
opskrifter, der kunne føres tilbage til en af landets mange præstegårde.
Det var der, kan man roligt sige. Det nærmest væltede ind med breve og mails med opskrifter,
der havde tilknytning til præstegårdene. I de følgende to måneder bragte bladet omkring 40
opskrifter med små anekdoter om opskriftens oprindelse.
Den 16. december 2010 udkom de sidste opskrifter i bladet og samtidig sluttede serien. Den
sidste opskrift var indsendt af Johanne Nygaard, Charlottenlund og handlede om kørvelsuppe med
smilende æg. Sammen med opskriften medfulgte følgende brev af Johanne Nygaard:
"Jeg er vokset op i Bedsted Præstegård i Sønderjylland i 1950-erne. Bedsted Præstegård
er en cirka 300 år gammel, stor og smuk firlænget bygning. Historiske minder knytter sig
til præstegården, idet salmedigteren H.A. Brorson boede på stedet nogle få år af sin
ungdom hos sin bror, sognepræst Nicolaj Brorson.
Min mor, der i dag er 106 år, var uddannet cand.mag. i engelsk og fransk - og ikke meget
skolet i madlavning, da hun i 1933 blev gift med min far og fra et job som gymnasielærer
rykkede ind i en stor præstegård på landet som præstefrue. Men hun fik det sandelig lært.
Min mor lavede dejlig mad, og jeg mindes aldrig at have set hende bruge en kogebog.
Hendes kørvelsuppe med alt fra haven glemmer vi aldrig. Jeg talte med hende om den
forleden, og her kommer opskriften:
Kørvelsuppe med smilende æg fra Bedsted Præstegård:
2 ½ liter god suppe
2 store håndfulde hvide asparges, skrællede og skåret i små stykker
½ kg små nye kartofler, skrabede
½ kg små nye gulerødder
1 vaskefad nyplukket kørvel
¼ liter piskefløde (kan udelades)
smørbolle af 40 gram smør og 3-4 spiseskefulde mel
8 æg
salt, peber og eventuelt en smule sukker
Skyl, nip og hak kørvel fint. Kog aspargessnitterne forsigtigt for sig i lidt af suppen. Kog
gulerødder og kartofler møre i resten af suppen. Jævn suppen med en smørbolle, der er
rørt af mel og smør. Lad suppen koge igennem. Kørvel og asparges tilsættes til sidst, og
suppen må ikke koge mere. Smag suppen til. Tilsæt eventuelt fløde. Suppen serveres med
halve smilende æg”.
Kilde:
• Kristeligt Dagblad for 16. december 2010.
• Oplysning: Johanne Nygaard (1942-) var datter af sognepræst i Bedsted fra 1953-73, Poul Andersen
(1906-1985) og Esther Marie Hald (1904-2012).

