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Forsidebilledet
viser motormøllen med stuehuset i 1997 kort tid før det hele blev revet ned og
jævnet med jorden. Billedet er taget i forbindelse med en gennemgribende
renovering af gamle huse i Bedsted i 1997.

Meddelelser
Dette nummer af Brudstykker af Bedsted sogns historie indeholder 16 emner. Et
af disse er bl.a. Hermann Hansens motormølle på Sivkrovej. Alle bygningerne fra
møllens tid er i dag nedrevet.
En anden artikel omhandler 59 eksempler på firma- og logomærker, især fra den
tid, hvor sognet havde mange forretninger og butikker.
Og så er der nogle sider om den sønderjyske dialekt og hele 5 artikler, der er
skrevet af andre end undertegnede.
Hermed ønskes alle læserne god læselyst.
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Med venlig hilsen
Henning Haugaard
haugaardkolding@mail.tele.dk
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Konfirmander 1933

Konfirmander i Bedsted kirke 2. april 1933. Stående bagerst: Marie Hansen,
Dorthea Christensen og Julie Margrethe Knudsen. Siddende fra venstre: Sognepræst
Jørgen Høher, Max Nielsen med en hund foran sig, Mads Friis, Hans Jensen
Schrøder og Jens Nissen. Billedet er taget foran hoveddøren i præstegården af
fotograf Th. Møller, Løgumkloster og lånt af Marie Toft, født Hansen.

Konfirmander 1960

Konfirmation i Bedsted kirke 3. april 1960. Stående bagerst fra venstre: Jens
Hansen, Johan Enemark, Kirsten Toft, Ebba Christensen, Peder Hansen og pastor
Poul Andersen. Siddende fra venstre: Tove Nielsen, Christa Christensen, Lissi
Jespersen og Birthe Knudsen. Tre konfirmander kom ikke med på billedet. Disse er:
Conny Kieffer, Gudrun Nielsen og Karen Petersen.
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Hansens motormølle på Sivkrovej
Motormøllen blev grundlagt i 1930 af møller og vognmand Henrik Sandholdt (1913-). Han lod
møllen opføre og drev den i årene frem til 1942, hvorefter han opgav mølleriet og flyttede sammen
med sin familie til Løgumkloster. Her gav han sig i stedet af med at drive heste- og kreaturhandel.
Henrik Nissen Sandholdt blev født 11. jan. 1913 og var gift med Herta Guldbrandt, født i
Hamborg 14. aug. 1909. Hun døde 10. okt. 2002 som pensionist i Løgumkloster.
De fik sammen 5 børn: Christian Nissen Sandholdt (4. okt. 1932-2006) i Skærbæk; tvillingerne
Ejner Nissen Sandholdt (25. maj 1935-2012), gift med Vera og Erwind Nissen Sandholdt (25. maj
1935-1999). Sidstnævnte blev gift med Inge Jensen (1940-1999); De yngste var døtrene Edith
Sandholdt (16. dec. 1936-), gift med Jørn og Ilse Sandholdt (-), gift med Peter.
Møllen, der er beliggende på adressen Sivkrovej 17 i Bedsted, blev herefter overtaget af
Hermann Carl Hansen. Foruden maling af korn drev han korn- og foderstofhandel. Kort tid efter
erhvervelsen af møllen i Bedsted købte han også en korn- og foderstofforretning i Bjerndrup,
hvorved også kundekredsen blev udvidet betydeligt.
Hermann Hansen blev født 1. juli 1907. Omkring 1929 blev han gift med Catharina Magdalene
Holm, født 4. sept. 1911 og datter af gæstgiver i Terp, Peter Nissen Holm.
Herman Hansen startede som fodermester i 1929. Fra 1932 og indtil 1942 drev han
vognmandsforretning i Bedsted. Herefter overtog han motormøllen i Bedsted, som han drev indtil
1976. Samme år flyttede han og hustruen til Hjordkær. Her døde Herman Hansen 31. dec. 1980 i en
alder af 73½ år. I 1982 flyttede enken Tinne tilbage til Bedsted, hvor hun døde 24. jan. 1990 i en
alder af 78 år.

Motormøllen på Sivkrovej, som den så ud i sine velmagtsdage, da
Herman Hansen drev møllen, Billedet er taget af ”Stampes Villafoto”
fra Ølgod omkring 1960, og er lånt af Tinne Hansen, Bedsted.

I ægteskabet fødtes 4 børn: Hans Arthur blev født ca. 1929 og bosatte sig i Odense. Som
pensionist flyttede han dog tilbage til Bedsted, hvor han boede på Sivkrovej. Anne Marie blev født
20. sept. 1930. Hun blev gift med postbud i Bedsted, Hans Bahnsen (1923-). Søren Hansen blev
født 8. okt. 1931. Han uddannede sig som købmand og havde først en købmandshandel i Bjerndrup

1411
inden han overtog Peter Petersens købmandsbutik i Bedsted. Søren Hansen var gift med Helga
Brodersen (1933-).
Svend blev født 30. juni 1944. Han bosatte sig i Odense og var i en årrække gift med Kirsten
Enemark, en plejedatter af skomager Hans Stamp Enemark i Bedsted.

Tinne og Herman Hansen. Billede af Tinne og Herman Hansen, taget
ved deres barnebarn Bentes bryllup med Peter Brodersen den 1. sep.
1979. Billedet er lånt af Bente og Peter Brodersen, Løgumkloster.

I 1971 blev forretningen overtaget af "Øster Højst Korn", der blev ledet af direktør L. Tage
Lauridsen. Hermann Hansen fortsatte dog endnu i nogle år til 1976 som bestyrer af filialen af
hovedfirmaet i Øster Højst.

Billede af motormøllen fra en vinterdag i 1979. Det er taget af Gudrun
Gormsen i forbindelse med en landbyundersøgelse.

Da Hermann Hansen i 1976 ophørte med at drive møllen blev den samtidig nedlagt. Bygningerne
blev solgt til Julius Siewertsen fra Hellevad, der var svoger til Hermann Hansen.
Julius Siewertsen blev født i Hellevad ca. 1919. Han var først i mange år murer i Hellevad, men
med købet af møllen i Bedsted kunne han fint omdanne de store og tomme bygninger til et
cementstøberi. Maskinerne hertil overtog han efter et nedlagt cementstøberi i Hellevad. Disse
maskiner købte Siewertsen og startede nu sit eget støberi. Også en af de ansatte fra firmaet i
Hellevad flyttede med til Bedsted. Han drev cementfabrikken i Bedsted indtil 1980, hvorefter han
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med familien flyttede til Løgumkloster. Her døde Julius Siewertsen i juli 1995 i en alder af 77 år.
Han blev i 1950 gift med Marie Petrine, der stammede fra Aabenraa, hvor hun fødtes 11. apr. 1919.
I ægteskabet fødtes datteren Monika, der blev gift med Holm Nielsen i Ekernførde.
På cementstøberiet blev der fremstillet havefliser, fundament- og lekablokke. En stor del af
produktionen brugte ejeren selv i sit murerfirma, mens resten solgtes til private og andre lokale
murere, samt til forskellige trælastfirmaer i Aabenraa, Løgumkloster og Agerskov.

Marcus (Magge) Hansen og Hans Enemark var henholdsvis
lagermand og chauffør i firmaet gennem mange år. Her er de i færd
med at læsse firmaets lastbil, hvorpå der står ”Bedsted Lø
Motormølle”. Magge Hansen var ansat på møllen indtil han i 1969 blev
pedel på centralskolen. Billedet er fra omkring 1950 og taget ved
møllens perron. Det er lånt i 2002 af Hans Bahnsen, Bedsted.

Omkring 1980 blev firmaet overtaget af Henry Majeske. Han fortsatte med cementstøberiet. Han
udvidede produktionen og støberiet med yderligere en hal og ansatte endnu en mand. Der skulle
herefter fremstilles hvælvingsplader og spaltegulve til brug ved staldbyggeri på gårdene.

Billede af den gamle og faldefærdige mølle, Sivkrovej 17. På daværende
tidspunkt var den blevet forladt og stod for at skulle jævnes med jorden i
forbindelse med en større by-renovering.
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Ungdommen i Bedsted sogn samledes gerne her ved motormøllen, når de
skulle ud til andre foreninger for at spille håndbold. De mindre landsbyer havde
endnu deres egen lille idrætsforening. Nogle gange lejede man en bus, andre
gange cyklede man i samlet trop. Manden med den ternede skjorte foran
møllens port er lærer Sigfred Christensen. Den lille dreng forrest med
fodbolden er Jacob Clausen. Tre af pigerne forrest og midt i billedet er fra
venstre, Lilly Jepsen, der senere blev gift med Hans Thomsen. Helga
Brodersen, senere gift med Søren Hansen og Ragnhild Haugaard, senere gift
med Svend Holger Hansen. Af andre personer på billedet er Anne Cathrine
Brodersen, Line Brodersen, Hans Brodersen og Erik Andersen. Billedet er fra
omkring 1948 og lånt af Ragnhild Hansen, Agerskov.

Kilde:
• ”Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer” ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af
Landsbykommissionen 1980. Heri om Herman Hansens motormølle side 389-92, skrevet af Gudrun
Gormsen.

En god forretning
En lille sjov historie på sønderjysk

Det ska it så manne peng te, o det vil allichensvel gi den helt stoe gevinst. No ska I bare høe! - Vi er et par
stykke, som haj tænt wos å opføe en mægti stoe katfarm - Vi vil start i det små me ca. 1 million kat. De fæ
hver i snit 10 killinger i æ år. Katskind koster i æ øjeblik 20 øre for sort skind og 40 øre for hvide skind. Det
gie 10 mil. skind i æ år te en gennemsnitle pris á 30 øre, altså en omsætning å ca. 3 mil. kroner hvert år eller
10.000 kroner å e daw, ja o å æ søndaw me, å ål de anne fridaw.
En dygte mand kan ski'nd 50 kat å æ daw for naue få hundred kroner. Der ska kuns bruches 633 mand te
o køie æ farm, så æ fortjenest blywe æve 5.000 kr. å æ daw.
Det er æ mening, at æ kat ska' fodres me rotter, dem er der jo så manne af rundt omkring. De formær´ sæ
fire gang så rask som æ kat. Så vi ska bare law en rotfarm som nærmest nabo te æ katfarm, o så start me 1
million rotter, så få´ vi fire rotter te jen kat å æ daw.
Æ rotter fodrer vi me de afpelset kat. Det blywe en kvart kat te hver. Ka' I se, sikken fidus, ægte genbruch
å næsten fuldautomatisk - E kat spis æ rotter, å æ rotter spis æ kat, å vi fæe æ skind.
Som I jo nok ka´ forstå, vil vi it' ha ål å enhver me te det hæe, men hvis det er naue der har jert interesse,
o som ha´ pe'ng, så ka´ vi snak om et.
Kilde:
• Løgumkloster Avis. En historie, der kunne læses i avisen engang i 1980-erne.
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Firma- og logomærker
Hver gang, man får en regning ind af døren, er der øverst på denne, et hoved, der fortæller hvem
afsenderen er. I reglen er det håndværkerens / firmaets navn der ses i logoet samt evt. adresse. Der
kan også være et lille billede af noget der symboliserer hvervet. Desuden er der ofte i ugeaviser og
skrifter reklamer for firmaet. Også disse er medtaget hvis ikke andet findes.
Der er her forsøgt at samle alle de firmahoveder, logoer og reklamespots fra forretninger,
håndværkere og firmaer, der har relation til Bedsted sogn. Rækkefølgen er helt tilfældig:

Bedsted Andelsmejeri lå i Kirkegade

Chr. Sølbecks knallert-, cykel- og radioforretning i Kirkegade

Thomas Sølbeck var murer og vognmand. Han boede på Lundbyesvej

HERREFRISØR

Johann S. Enemark

Lundbyesvej - Bedsted Lø - Telefon 74 72 07

Aut. tipsforhandler
Johann Stamp Enemark var herrefrisør og barber på Lundbyesvej

Spektroplast

A/S

6252 Bedsted Lø
Spectroplast havde fabrikation af ting i plast. Denne produktion
havde til huse i det gamle mejeri i Kirkegade
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Hermann Hansens motormølle lå på Sivkrovej

Paul Paulsens vognmandsforretning i Kirkegade

Mårbæk Grusgrav
O. Jordt - Tønder
Tlf.: (047) 2 26 26

O. Jordt og H. Freiberg var bosat Tønder, men drev i en periode
grusgravdrift i Bedsted ved Forsamlingshuset og i Mårbæk Bjerg

I. H. KOLONIAL
Ø. Terp. 6252 Bedsted Lø. Tlf. (O4) 74 73 61
I. H. stod for Inga Hansen. Hun drev købmandsbutikken i Øster
Terp efter Hans Rasmussen. Hun var gift med Søren P. Hansen

Søren P. Hansen
MURERMESTER
Ø. Terp. 6252 Bedsted Lø. Tlf. 74 73 61
Søren P. Hansen var murermester i Øster Terp og gift med
ovennævnte Inga Hansen. De boede på Overballevej i Øster
Terp

Kim Martensen drev murerforretning fra Kisbæk i årene fra 2007
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Alfred Løbners smedje lå på Sivkrovej

Skal håret klippes og sættes
eller blot en smule rettes,
så bestil tid hos
DAMEFRISØR

Kirsten Uth
Sivkrovej · 6252 Bedsted Lø · Telefon 74 72 60
LUKKET HVER ONSDAG EFTERMIDDAG
Kirsten Uth var damefrisør på Sivkrovej

Flemming Pelle havde en tømrer- og snedkerforretning i 1968. Forretningen lå på Valmuevej

Jan og Eugenia Kristiansen havde forretning på Tulipanvej

Hans Stamp Enemark havde en skotøjsforretning med værksted på Lundbyesvej

Niels Mastrups malerforretning lå på Lundbyesvej
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Ingvert H. Petersens værksted lå på Lundbyesvej

Martin Pedersen havde ornecentral på Sivkrovej i 1968

Ove Hansen havde forretning på hjørnet af Valmuevej og Haderslevvej

Børge Buhl drev sin dyrlægepraksis fra Tulipanvej

Jens Møller havde sit værksted og forretning på Valmuevej

Jørgen Clausen havde slagterforretning på Sivkrovej. Annoncen er fra 1965
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Åge og Kirsten Hansen drev teltudlejning fra Lundbyesvej

Jens Peter Schrøder var murer på Mårbækvej i Øster Terp

Ketty Jensen havde brødudsalg i Kirkegade. Samtidig drev hun også
en grillbar, der hed Ryk Ind

Anthoni Abrahamsen
Grise- kreatur- og eksportkommission
Moms reg. nr. 43 19 70 - 288
Konto: Sparekassen i Løgumkloster nr. 126
Bedsted Lø - tlf. (047) 4 71 24
Antoni Abrahamsen boede på Lundbyesvej

Bedsted Lø Betonvarer
Alt i leca- og fundablokke
samt havefliser

v/ J. Siewertsen
BYGGEFORRETNING
Sivkrovej 17 • 6252 Bedsted Lø • Tlf. (04) 74 73 45
Bedsted Lø Betonvarer lå på Sivkrovej

Søren Hansen havde sin butik på Lundbyesvej
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Jan Christensen driver sin vognmandsforretning fra Haderslevvej

Hans Hybschmann havde sin købmandsbutik i Kirkegade

Laust Arnum

Grise- og kreaturhandler
Bedsted Lø - tlf. (047) 4 72 18
Laust Arnum var grise- og kreaturhandler og boede på Sivkrovej

Johan Møller drev firmaet J. B. Møller i Kirkegade

Egon Møller drev firmaet efter sine forældre i Kirkegade

Erik Jensen og Johannes Thams drev en tid en tømrer- og
snedkerforretning fra Sivkrovej

Ove Møller drev en kort tid smede- og maskinforretning fra Snerlevej
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Alt byggeri udføres!
Murermester

Gustav Meyenburg
Korup • 6372 Bylderup Bov • Telefon (04) 64 72 52
Gustav Meyenburg boede i Korup

Bedsted Lø Grusværker blev startet af Jesper Jespersen, senere af datteren og
svigersønnen, Jens Overgård, hvis private adresse lå på Bøgevej

Mangler til deres bolig – så

ET - PLANHUSET
v/ Egon Thomsen
Nørrevirke • 6252 Bedsted Lø
Telefon (04) 74 73 00

Egon Thomsen drev forretning en kort tid fra sit firma på Nørrevirke

Svend Aage Jacobsen drev sit smede- og maskinværksted, kaldet BE-LØ fra Snerlevej

Johan Jørgensen driver Kisbæk Slagteri på Ginegårdsvej
Spis Danmarks bedste ost

Danbo ost
fra

Mejeriet ”Nordstjernen” Aps.

Ø. Terp • 6252 Bedsted Lø • Telefon (04) 74 71 40

Mejeriet Nordstjernen lå på Visbjergvej i Øster Terp og blev sidst
drevet af Børge Steffensen
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Dyrlægecentralen Sydvest havde til huse i Løgumkloster

Andreas P. Jensen var mekaniker, smed og gasforhandler i Kirkegade

Kronebrød
Skiveskåret rugbrød fra

Kisbæk Brødgård
Ginegårdsvej 7 - Øster Terp - 6240 Løgumkloster
Marianne og John Jensen driver brødfabrik på Ginegårdsvej

Christian Popp drev et møbel- og maskinsnedkeri på Valmuevej

Claus Clausen

Ravsted
Telefon 64 74 15

Bedsted Lø
Telefon 74 71 23

Claus Clausen overtog efter sine forældre slagterforretningen i Bedsted på
Sivkrovej. Senere overtog han også en slagterforretning i Ravsted

Elektriker Hans Madsen i Agerskov oprettede en filial i Bedsted på
Tulipanvej. Denne blev drevet af Edith og Harry Lund
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Steen Gubi drev en murerforretning på Snerlevej. Senere drev han fra
Tulipanvej et tromleservice-firma

Peter S. Bøje drev en snedkerforretning på Valmuevej

Alt i fundablokke og lekablokke
samt
Havefliser, knækfliser og belægningssten!

Bedsted Beton
HENRY MAJESKE

Lundbyesvej 11 · 6252 Bedsted Lø · Tlf. (04) 77 71 59
Henry Majeske havde forretning fra Lundbyesvej

Ernst Meienburg drev fra Lundbyesvej et bygningsmonteringsfirma

Eva Petersen drev pølsevogn på Lundbyesvej
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Mathias Hansen driver en fiskesø i Arndrup, Arndrupgårdsvej 3

Toni Abrahamsen
Stenagervej 4 - Bedsted

Toni Abrahamsens slagtehus startede i 2001 på Stenagervej

Alt i

BYGGERI
UDFØRES

Johan Enemarks Byggeforretning
Lundbyesvej 21 • Bedsted Lø • Telefon 74 73 16
Johan Enemarks byggeforretning på Lundbyesvej

Johannes Holm drev en murerforretning fra Sivkrovej

Søren J. Sørensen havde en manufakturforretning i Kirkegade

Kilde:
• Forskellige papirer, såsom regninger annoncer m.m. De fleste er lånt af Peter Haugaard, Bedsted
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Den sønderjyske dialekt
Så langt tilbage i tiden man kan spore har der været talt dansk i hele Sønderjylland, endda helt
ned til Ejderen. Dette sprog holdt bondebefolkningen stædigt fast ved op gennem århundrederne til
trods for både et vedtaget tysk regerings-, kirke- og skolesprog.
I 1800-tallet, da tanken om nationalstaterne opstod, blev sproget pludseligt et vigtigt middel i
national henseende. Sproget førte til, at befolkningen i store dele af Sydslesvig, først og fremmest i
Angel, bevidst gik over til at tale tysk, ligesom de dansksindede fra nu af bevidst holdt fast ved det
danske sprog, og ikke mindst under fremmedherredømmet. I dag synes sproggrænsen nu at have
stabiliseret sig omkring rigsgrænsen af 1920.
Det danske sprog består af mange dialekter. Et af disse er sønderjysk, men også inden for den
Sønderjyske dialekt kan der nemt skelnes mellem mindst 5 slags sønderjysk.
Sproget ændrer sig også hele tiden. Det fornemmer man tydeligt, når man hører de ældre snakke,
og især de, der er flyttet fra sognet. Deres ordvalg er anderledes end det sprog de unge, der bor i
Bedsted taler i dag. Årsagen skal helt sikkert findes i den påvirkning befolkningen er udsat for via
medierne. Rigssproget, som det høres i radio og i TV fremmer uden ensartetheden og vil sikkert i
tiderne fremover uvægerligt trænge dialekterne tilbage, men nok langsommere her i området end
andre steder på grund af dets noget isolerede placering inde i midtlandet. En anden medvirkende
årsag til dialekternes svækkelse er også den større bevægelighed mellem mennesker i dag end
tidligere.

I Ha'sle bo´e di fin'
I Synnebor´ ve di gern væ´et
I Affenrå æ di li´glaj
Og i Tynne ve´ di it hva´ det æ´
Den talte dialekt i Bedsted-området har ligesom rigssproget to køn: Fælleskøn og intetkøn, og
pronomenet ”jeg” udtales æ. I ordforrådet indgår der også mange tyske låneord, hvilket dog ikke
har kunnet undgås på grund af den tyske påvirkning i udlændighedstiden. Også mange fagudtryk er
i tidens løb forsvundet sammen med de mange uddøde erhverv, mens nye tekniske ord og begreber
forbliver rigsdanske eller udenlandske. Hvert eneste år bliver der også føjet en hel masse nye
udenlandske låneord til det danske sprog.
Selve det sønderjyske sprogs historie kan være svært at forklare. Jeg har derfor hentet de
efterfølgende sider fra Gyldendals Egnsbeskrivelser i bindet om Sønderjylland fra 1971. Dog er
enkelte mindre udsnit udeladt. Heri står der bl.a.:
Antagelig er det de historiske forhold der har medført, at det nuværende sønderjyske sprog i
sjælden grad såvel udgør en enhed som adskiller sig fra andre dialekter. Naturligvis er der tale
om forskelle inden for området, og naturligvis findes der ligheder med andre dialekter sønderjysk er jo dog på samme tid en dansk og en jysk dialekt; men forskellene fra nørrejysk er
mange og iørefaldende, og dialektgrænserne ligger i påfaldende grad nær den gamle grænse
mellem hertugdømmerne og kongeriget.
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I Nørrejylland udtaler befolkningen det skrevne ”h” i ord som hjem, hjerte, hvad, hver, hvilket
sønderjyderne ikke gør. Til trods for at h’et også er stumt i øbomålene, og skønt grænsen går
lidt nordligere end Kongeå-grænsen, føles det i Jylland alligevel som et af de væsentlige
Sønderjyske kendetegn.
For nørrejyderne er det dog et endnu vigtigere signalement af en sønderjyde, at han siger ”æ”
om sig selv, og ikke ”a” som nørrejyden. Dette vil sønderjyderne ikke helt skrive under på, idet
sidstnævnte form anvendes efter en grænse, der går fra Ribe Å mod sydøst til syd for Haderslev.
Imellem disse to dialektgrænser forløber et stort antal tilsvarende og danner hvad dialektforskerne kalder et grænsebundt, som i alt giver en såkaldt skarp overgang mellem nørrejysk og
sønderjysk.
Påfaldende i nørre- og sønderjysk er således den forskellige behandling af de lange vokaler,
fordi det her drejer sig om et meget stort antal ord. Sønderjysk ligner på dette punkt rigsdansk,
men alligevel er det nødvendigt at fremhæve forholdet, fordi ligheden netop ikke skyldes
indflydelse fra rigsdansk. I virkeligheden er sønderjysk nok den danske dialekt, der mindst af
alle har ladet sig påvirke af rigsdansk.
Når hverken rigsdansk eller sønderjysk har ændret udtalen af langt a og langt å, er der vistnok
tale om fælles bevarelse af et ældre træk og ikke om påvirkning. Derimod har næsten samtlige
andre dialekter ændret udtalen, i Nørrejylland således til henholdsvis å og o. Sønderjyderne
udtaler altså ord som gade, have, karl, kage, fader osv. med a, hvor nørrejyderne bruger å, og
ord som gård, kål, måned, så osv. med å, hvor nørrejyderne bruger o.

Kort 1: Grænsebundtet mellem nørrejysk (njy) og sønderjysk (sjy): 1 njy h udtales foran j og
v / sjy h stumt (hjem, hvad); 2 njy mad, ga’ð, gå’ð, pu’ð / sjy ma, ga’(r), pu’(r), (mad, gade,
pude); 3A njy kå’g, pi’g / sjy ka’ch, pi’ch (kage, pige); 3B nordsønderjysk kagx, pigx
/sydsønderjysk kache, piche, (kager, piger); 4A njy tå’v, pi’v / ta’f, pi’f (tabe, pibe); 4B
nordsønderjysk tave, pive /sydsønderjysk tafe, pife (taber, piber); 5 njy og nordsønderjysk
ræj, føj /sjy ræjt, føjt (ræd, født).
Kort 2: Grænsebundtet mellem nørrejysk og sønderjysk: 1 alter / etter (efter); 2 ång / ong,
tång / tong (ung, tung); 3 jan / jæn (jern); 4 art / ært, swart / svært (ært, sværte); 5 gjor / gør,
kjor / kør (gjorde, kørte); 6 væjr / vær (vejr); 7 wal / væl (vel); 8 stien / sten (sten); 9 stuel /
stol (stol); 10 sån /saan (sand); 11 gor / går (gård); 12 kårl / karl (karl); 13 a / æ (jeg); 14 hye
/ hø (hø).

Også i behandlingen af langt e, ø og o ligner sønderjysk rigsdansk. Næsten alle andre dialekter
har diftongeret (tvelyd) disse lyde, nørrejysk til ie, ye og ue, hvorimod sønderjyderne siger ben,
sten, ler, hede osv. med e; hø, køre, gøre med ø og stol, sol, god, bord osv. med o akkurat som i
rigsdansk, men uden at der formentlig er tale om fælles bevarelse som ved ovennævnte a og å. I
hvert fald er der tegn, der tyder på, at sønderjysk tidligere har haft diftonger som i nørrejysk. Fx
siger sønderjyderne hø, mens høle udtales jøle. De siger øst, men jøster om øster. En og et
udtales jen og jet. Horn og korn udtales som vorn og kvorn - udtaler der bedst kan forklares som
rester af tidligere diftongering. Denne tanke finder støtte i en af de ældst kendte sønderjyske
kilder, Flensborg Stadsret fra ca. 1300, hvor der i vid udstrækning skrives diftonger. En
yderligere støtte kan det være, at man på Als har diftongeringer som i nørrejysk.
Et ord som sten har i tidens løb skiftevis haft diftong og monoftong (enkeltlyd) i sønderjysk.
Den ældste udtale var stein; så blev udtalen sten, således som der står på de yngre runesten.
Dette ændredes til stien og så igen tilbage til sten. Skønt sønderjyderne selv hævder, at udtalen
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nu er med e uden diftong, lyder den i andre danskeres øren svagt diftongeret - som ei - så måske
er sønderjyderne nu på vej til en ny diftongering.
Der kan nævnes endnu flere forskelle mellem nørrejysk og sønderjysk inden for vokalismen,
forskelle der ikke træffer så mange, men til gengæld hyppigt brugte ord. Fx udtales sværte, ært,
jern, vel, etter (efter) med æ i sønderjysk, men med a i nørrejysk. Vejr og læder udtales i
Sønderjylland væ·r og læ·r, i Nørrejylland væjr og læjr. Sønderjyderne siger sa·ŋ, og ha·ŋ,
nørrejyderne så·ŋ, og hå·ŋ. Sønderjyderne har ø i hørte, førte, rørte, kørte og gjorde, der altså
bliver til hø·r, fø·r, rø·r, kø·r og gø·r, mens nørrejyderne bruger o. Sønderjyderne udtaler ung,
tung, pung med o, nørrejyderne med å.
Det må også nævnes, at går, står og får på sønderjysk hedder gær, stær og fær, og at man i det
sydlige Sønderjylland også siger hær og slær for har og slår. Derimod er kømmer, søver, sær og
æcher for kommer, sover, sår og ager nok næsten forsvundet nu, men fandtes tidligere i det
sydligste Sønderjylland.
Også inden for konsonantismen ligger de fleste og væsentligste dialektgrænser i det nævnte
grænsebundt. Svarende til rigsdansk -b efter vokal udtales i Nørrejylland -v, men i
Sønderjylland -f, dvs. købe, pibe, tabe osv. bliver til kø·f, pi·f, ta·f. Ved tostavelsesord er der
dog en forskel mellem det nordlige og det sydlige Sønderjylland, idet f’et beholdes i syd, men i
nord gøres stemt og ændres til -v; i syd hedder det altså køfe, pife, tafe, i nord derimod køve,
pive, tave for køber, piber, taber.
Tilsvarende gælder for -g efter vokal, der udtales ustemt som den tyske ach-lyd; kage, bage,
pige hedder således ka·ch, ba·ch, pi·ch. To-stavelsesformerne hedder i syd kache, bache, piche,
men i nord kage, bage, pige.
Lidt mere indviklet er det med rigsdansk -d, der nemlig svarer til tre forskellige olddanske lyde:
-t, -d (dvs. blødt d) og -dd. I sønderjysk er der stadig forskel at høre, skønt alle lydene er
forandret fra olddansk.

Kort 1: Sønderjyske dialektforskelle: 1. Grænse mellem hy / høj (høj); 2. Grænse mellem græs /
græjs (græs); 3. Grænse mellem wand / vand (vand); 4. Grænse mellem lång / lang (lang).
Kort 2: Sønderjyske dialektforskelle: 1. Grænse for navneordenes køn; 2. Grænse for vestjysk stød;
3. Grænse for fællesdansk stød; 4. Grænse for tillægsordenes køn.

Hvor olddansk havde endelsen -d, har sønderjysk nu -j, fx i blod, rød, god, blad, der udtales
bloj, røj, goj, blaj. Hvor olddansk endelig havde -dd som i padde, ræd, brod, født, går grænsen
lidt sydligere, fra Rømø til Haderslev. Nord herfor udtales disse ord med -j som i Nørrejylland:
paj, ræj, broj, føj, syd herfor de fleste steder som -jt: pajt, ræjt, brojt og føjt. Yderst mod vest, på
Rømø og i sognene langs vestkysten, er udtalen -r: par, før; yderst mod øst, i Sundeved og på
Als, er r’et forsvundet i pa, fø, men kommer frem i tostavelsesord: to pare.
Af foranstående fremgår de mange forskelle, der er mellem nørrejysk og sønderjysk, og som
konstituerer sønderjysk som en selvstændig, klart defineret dialekt. Men lighederne må ikke
derfor glemmes, de ligheder, der gør dialekten til en jysk dialekt.
En væsentlig lighed er først og fremmest den såkaldte jyske apokope, dvs. det forhold, at
rigssprogets ubetonede udlydende -e i tostavelsesord aldrig udtales. Huse, gade, hare, mene,
tabe, hale osv. udtales altså hu·s, ga·r, ha·r, me·n, ta·f, ha·l. Hvis ordet har kort vokal og ender
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på stemt konsonant er denne lang; komme hedder kum·, inde hedder iŋ·. spille hedder spel· og
hjemme jæm·. Lang konsonant kendes slet ikke i rigssproget og i ø-målene.
Sønderjysk har mange enkeltord, som er ukendte i det øvrige land, væsentligst nok via den
ufrivillige påvirkning fra tysk, både fra nedertysk og højtysk. Mange af ordene som fx åbenmål
(nadver), gebet (bøn), geduld (tålmodighed), amtsforsteer er nu nok forsvundet igen, hvilket
også gælder de plattyske talord fra 40 og opefter: ferdi(ch), føfdi(ch), søsdi(ch), søfendi(ch),
tachendi(ch), negendi(ch). Men andre kan vel stadig høres som fx glant (fin, flink), kost
(bryllup), furmand (vognmand), kasten (æske), krut (urter), fik (lomme), snopdug
(lommetørklæde), sneidi (hurtig), pissel (storstue), dørns (opholdsstue).
Sønderjysk har også bevaret gamle gloser, der nu er næsten glemt i det øvrige land eller har en
anden betydning - fx abild (æbletræ), ble (lagen), kåd (husmandsbrug), kådner (husmand), øf(e)
(råbe), sænde (skændes), å (hunfår), høtte (gilde; egentlig højtid), oldefar, oldemor (bedstefar,
bedstemor), to (vaske), bås (stald), stald (bås), fostermoder (jordemoder), (ærrel (begravelse;
egentlig arveøl). Endelig bruges det gamle udsagnsord vorde i nutid i formen vær: de vær varmt
ædaw (det bliver varmt i dag).
Kilder og litteratur:
• Gyldendals Egnsbeskrivelser: "Sønderjylland". 1971. Heri afsnittet om folkemål side 171-79.
• Gertrud Nordmann-Stabenow: "1000 ord sønderjysk, sammenlignet med plattysk, højtysk og rigsdansk", 1994.
• H. F. Feilberg: ”Ordbog overjyske almuesprog 1-4”. 1977-78. Omhandler de jyske dialekter med kultur og
litteraturhistoriske forklaringer og henvisninger.
• Jens Peter Schmidt, Haderslev: ”1200 sønderjyske ord og udtryk”.
• M.B. Ottsen: "Hostrup-dansk". Udgivet af Ella Jensen og Magda Nyberg. Schultz’ forlag. 1961-69.
• Peter Jeppesen: "Den sønderjyske dialekts udvikling efter 1920", artikel i "Nordslesvigs Åndelige Genforening med
Danmark", side 150-165. 1948.
• Peter Hansen: "Småglimt fra Hellevad sogn". 1980. Om sproget side 29-32.
Noter:
• Næsten overalt i Jylland og altså også i Sønderjylland bruges to n-lyde og to l-lyde. Den ene er som rigssprogets,
men den anden er palataliseret, dvs. lyder næsten som n+j og l+j, i lydskrift ŋ, og l. I Sønderjylland er forskellen
meget tydelig i læ·n og læ·ŋ, læn og lænd; kal og kal, kalv og kald.
• Olddansk har sikkert været et tonesprog i den forstand, at alle enstavelsesord skulle udtales med en tone og alle toog flerstavelsesord med en anden. Dette er i hvert fald endnu tilfældet i norsk og svensk, men også Rømø, Als og
Sundeved har bevaret disse gamle toner.
• Fænomenet kaldes musikalsk eller tonal accent og omtales som henholdsvis accent 1 og accent 2. Accent 1 er en
enkel, hovedsagelig faldende tone, mens accent 2 er sammensat, stigende-faldende-stigende. Imidlertid er den gamle
enkle fordeling af accenterne nu om dage blevet mindre gennemskuelig ved, at adskillige ord, som før kun havde en
stavelse, nu har to, som fx bøger, hænder, fødder, binder, nødder, skriger, hjælper, mens omvendt en mængde
tostavelsesord ved den jyske apokope er blevet reduceret til en stavelse. Netop derved har den musikalske accent i
Sønderjylland fået samme funktion som i kinesisk, idet ellers enslydende ord kan adskilles alene ved hjælp af
ordtonen. Af talrige eksempler kan nævnes (accent 1 er ubetegnet, og accent 2 angives ved ⌐); op, op, ⌐op, oppe;
iŋ·, ind, ⌐iŋ·, inde; sæk, sæk, ⌐sæk, sække; kat, kat, ⌐kat, katte; jæm·, hjem, ⌐jæm·, hjemme; hu·s, hus, ⌐hu·s, huse;
rø·, rød, ⌐rø·, røde; jælp, hjælp, ⌐jælp, hjælpe; skrywə, skriver, ⌐skrywə, (en) skriver; jælpə, hjælper, ⌐jælpə, (en)
hjælper; sawə, savet, ⌐sawə, savede; væjə, vejet, ⌐væjə, vejede.
• Som om rigsdansk ikke har musikalsk ordaccent sådan som disse dialekter og som svensk og norsk, findes der
alligevel noget, der kan minde herom, idet accent 1 under visse betingelser er blevet til det såkaldte danske stød.
Dette fremkommer ved en sammentrækning af stemmebåndene, så udåndingsluften et øjeblik hæmmes eller næsten
standses og lyden bliver som et hik eller en knirken.
• Den overvejende del af de danske dialekter har stød, og i Sønderjylland bruges det i de fleste egne, hvor sproget ikke
rummer musikalsk accent. Kun nogle ganske få områder har hverken stød eller accent, men det er ikke let at
afgrænse disse med sikkerhed, da udtalen kan være ret svingende og blandingsområder ydermere optræder. Men i
hvert fald har Tinglev, Uge og Bjolderup sogne samt sognene syd for rigsgrænsen hverken stød eller accent.
• Hvor stødet bruges i sønderjysk sker det dog ikke efter samme regler som i rigsdansk, men efter særlige jyske regler.
I rigsdansk har et nuværende eller oprindeligt enstavelsesord stød, hvis det har en lang vokal - fx hus, stol - eller
hvis det efter kort vokal har en stemt konsonant som fx i hjem, mand, hjælp, folk. I jysk, indbefattet sønderjysk, har
de to sidste eksempler ikke stød, idet den afsluttende ustemte konsonant har hindret det. Andre eksempler er ord som
vent, hent, tænk, bænk, hals, trumf, brems. Modsat rigssproget har heller ikke sammensatte verber stød; det hedder
således undervis(e}, overtal(e), begynd(e), opdag(e) uden stød.
• I olddansk havde navneordene tre køn, hankøn, hunkøn og intetkøn, således som det endnu er tilfældet i tysk, men
senere skete en forenkling til to, fælleskøn og intetkøn. I Vestjylland blev der tale om en yderligere forenkling, idet
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der her siges en og den om alle ting, dvs. om alt hvad der kan tælles, mens det kun bruges om det utællelige.
Vestjyden siger altså den hus, den træ, den barn - og modsat det luft, det vand, det mælk, det jord.
• I størsteparten af Sønderjylland har man to køn som i rigssproget: et hus, et træ, et barn, en mand, en kone, men i
bestemt form hedder det altså æ hus, æ træ, æ barn, æ mand, æ kone. Derimod er det nordvestligste hjørne af
landsdelen og Rømø gået over til det vestjyske system.
• Ved tillægsordene er det kun Als og Sundeved der følger rigssproget og sætter -t til i intetkøn, mens det øvrige
Sønderjylland følger den almindelige jyske skik ikke at bøje tillægsord i intetkøn. Endda er alsingerne og
sundevedboerne gået lidt videre og bøjer også ejestedord i intetkøn, så det ikke blot hedder vot, jet, vort, jert, men
også d(j)ært, deres. I øvrigt kan ikke blot talordet én bøjes i køn som i rigssproget, men også talordene to og tre. På
Als hedder to og tre i fælleskøn tue og trie, men i intetkøn tu og try: tue heste, tu føl; trie køer, try kalve, idet kalv er
intetkøn på Als.
• Endelig skal fremhæves en særegen ordstilling, som benyttes i Sønderjylland, nemlig at sætte udsagnsordet sidst i
visse sætningstyper. Man siger med rigssprogets sætningsbygning: han kører æ korn ind, men derimod: æ korn skal
indkøres, æ korn er indkørt, æ hæst er til æ vandtrug trukket, æ mand er til æ by rejst. Dialektforskerne har ikke
rigtigt overblik over udbredelsen, men ved blot at tendensen er stærkest i sydøst.

Sønderjyske ord
Begyndelsen til en ordbog over sønderjyske ord
A
a, æ
audanket
aggewas
ajasket
ajel
ajsen
akkevas
a livl
alle
andarée
andlens
anne
arre
aun
auten
B
ba´che
bachlens
bachædde
bajs/bejs
balle
bar bælle
bassel
batthooje
baus
bej
beks
bestell
biffel
bisse
bjest
ble
bléch

jeg
afgået
besvær
træt, udkørt
ajle, gylle
ellers
postyr
alligevel
aldrig
nervøs
anderledes
andre
ondskabsfuld
ovn
aften
bager
baglæns
bagefter
spædbarn
balje
nøgen
barsel
skaldet
bukser
bede
bøvl
bestille
bibel
vagabond
råmælk
lagen
bleg

blompot
blæ'nd
blaaj
bo´st
boe
boll
bom
boss
bows
brystnål
buld
båll
bu'n
bu's
butteliv
buel
bynne
bælle
böön
båsdør
D
daue it
daue
dejn
dingenot
do
dochens
dose
draun' a' stej
draun'
duels
dyft
dørns

urtepot
blande, bladre
blade
børste
bord
tyr
bolsje
vagabond (tysk Bursch)
bukser
broche
bold
tyr
bonde
stange
mave
bule
bønder
skind, hud
bønner
stalddør
duer ikke
morgenmad
degn
tingest
du
og dog
svimmel
draget af sted
drukne
dyppelse
dybt
dagligstue

1429
E
e´mell
ebach
egümmel
ejsen
elaw
elle
etter
F
fadde
fae
faeklue
fakkeløjte
falmet
falme
feichling
fichel
fi'e
fikk
fikkdug
fimmel
fisematente
fissemand
flau
flaue
fo´drewn
fo´fippet
fo´gafft
forlo'j
fo'stau
frejle
fremmet
frøjsen
futmælk
færre
føj'l
føjlstøk
fåehooj
G
gae
gaff
gebuusdau
ge'e
geliks
gemütle
gesvindt
gevalt
ginning
giss'kann
gjal
gjæff
glant
glase
gnavpann
go'i raj
gol
goldæk

imellem
bagved
igennem
ellers
imens
elleve
efter
fattig
far
karklud
gavtyv
sygnet hen
tabe sig
kujon
flirte
fire
lomme
lommetørklæde
have en skrue løs
pertentlig
fugleskræmsel
sulten (dansk brødflov)
tørv
forkælet
forbavset
”forlibt”
forlagt
forstue
fredelig
gæster
frosset
skummetmælk
færdig
svabre
gulvklud
fåresyge
gade
hul
fødselsdag
går
straks
hyggelig
hurtig
magt
hveps
vandkande (tysk Giesen)
gæld
gø
muntert
glarmester (tysk Glaser)
tordenflue
gode råd (småkager)
gulv
gulvtæppe

graffel
granne
grom
gromse
groof
gruekejel
grum
gråsse
H
handtö
hansbær
haueflokke
haulåch
haus
heddewiche
heise
henføllern
hjule
hug' sprø'k
humplet
hunger
hvekagh
hængsle
høker
høtte
I
imme
it?
J
jamsk
jaut
javn
jen/jet
jennest
jens
jæwe
K
ka'ch
kalgo
kathalse
kauringe
kinkhoest
kjernmælk
kjælle
kjø
kjømand
kjørbis
kleckspapir
klommehåj
klydde
knaste
kokkemand
kridtkå
krejle
kridle
krie
kræmer

gramse
kvik, dygtig
dygtig
uklar
grøft
gruekedel
opvakt, dygtig
gråspurv
håndklæde
ribs (tysk Johannisbeere)
havregryn
havelåge
huske
fastelavnsboller
halmstak, høstak
begravelse
hjulmager
hugge kvas / træ
ujævnt
sulten (tysk Hungrig)
franskbrød
seler
købmand
gilde, højtid
altid
ikke?
søvnig, ugidelig
jagt
lige netop
een, eet
eneste
enige
ivrig
kage, franskbrød
urtehaven (kålgården)
praler
tvebakker
kighoste
kærnemælk
kælder
kød
købmand
græskar (tysk Kürbiss)
trækpapir
klodsmajor
lave husflid
sur
hane
trillebør
kræmmer (negativt vurderet)
pirrelig
kredit
kræmmer
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kræ'msnitt'
kukmand
ku'n
kytt'
køks'
kø'nstu
L
la.j
las
lech
lihm
livpi'n
lomduch
luftpumpe
løbbelser
løchel
løis/løjs
løjte
M
manne
melme
moche
mojn
moll
moløe
monde
mulvrambel
musge
mussenør
mut, muddes
mærken
møs
møts
måch
N
Narre
nejs
nell
O
oll'
olt æ lau
olti'ns
onnen
P
pait
pakbærer
peche
peffe
pi´if
pikkel a'
pinste
pissel
plats'
plau
plejde'
plomme
poltkræme

napoleonskage
gøgen
kone
kaste
kokkerere
dagligstue
lade
læs
lege
kost (til at feje med)
mavepine
lommetørklæde
cykelpumpe
marmorkugler
nøgle
læse
lygte
mange
mellemmad
snavset
hej, farvel
lille regnbyge
uheld (fransk malheur)
mandag
muldvarp
støvregn
pebernødder
kys
marked
mus
hue (tysk Mütze)
måge
nadver, aftensmad
næse
pirrelig
alle
alt imens
altid
middagsmad
frø
bagagebærer
nærig
peber
pibe
stikke af
pinse
dagligstue
punktere
pløje
gå fallit
blommer
produkthandler

poppe
pre'ch
prie
pusser
R
raj
raubrø'
re´f
reele
rolle
runden om
ryd'le
rø
S
said
sans
sat
saus
seef
sej'
sejle
sejs
semp
sessel
sild'
sinne
sjell
sjuft
ska´fkruk
skaff
skassé
skellebas
skiff
skranne
skringel
skræwn
skæggemand
skøffel
skåhat
slauster
sløkk', sløjt
snadde
snerke
snibel
snisser
snutte
snært å
snørklet
solt
spinkuun
spålt
spåse
stambelde'
stej
sti.ch
stjaf
stoe-snuert

dukke (tysk Puppe)
pege
prutte om prisen
hjemmesko
råd
rugbrød
reb
nemt
rolig
rundt omkring
ryddeligt
rød
græstørv
ordne
mæt (tysk Satt)
saks
sæbe
sige
sadelmager
seks
sennep
lænestol
sent, for sent
langsom
selv
slyngel (tysk Schuft)
overlegen fyr
skab
landevej (fransk chaussé)
skarnbasse
skib
skrupgrine
rangle
skrevet
lerdunk til snaps
skuffejern
paddehat, svamp
slubbert
slukke, slukket
forkølet
snedker
stadstøj
beruset
næsvis
tæt på
indviklet
salt
edderkop
spilopmager
sjovt
glansbilleder
sted
stige
idiot
storsnudet
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stoll
strass
strik
stu'n
støb'
svejn
svill
sville
synde
syssel
særl
sølle
sål
T
tarre
taule
taun, tejn
tefrejs
telle
tik
tille
toch
to'rt
traffelt
træ´sk
tumbe
tusle
tut
tvær
tynn'
tøs
U
ue
ujens
ulle

stald
straks
sejlgarn
time (tysk Stunde)
gå baglæns
brændt på
ør
tosset
søndag
at gøre rent
seddel
ringe
solgt
boghvede
tovlig
taget
tilfreds
tallerken
tagfat (leg)
tidlig
tog
tærte, lagkage
travlt
træsko
tosset, tumpet
uredt
kræmmerhus
sur
tønde
synes

unnen
V
vachen
vandmaa
vande
vausen
ve.ekach
veks
vinne
vinne
vonsde
vorm
vos
vost, våst
vrejn ung
vuen
vø'ch
Y
ynnebaus
Æ
æerk
ætte
ættemeje
Ø
ø'f
øjs
øjt
økløe
ø'st
øwerdrøvn
Å
åll

middagsmad
vågen
vaterpas
mangle
voksen
franskbrød
skosværte
hvornår
vindue
onsdag
orm (tysk Wurm)
os
ost
klejne
vogn
væge
underbukser
eddike
efter
eftermiddag
råbe
økse
råbte
ørentvist
bagdel
overdrevet
alle

ur
uenig(e)
olie

Kilde:
• Gertrud Nordmann-Stabenow: 1000 ord sønderjysk, sammenlignet med plattysk, højtysk og rigsdansk.
Husum. 1994
Enkelte vendinger:
• at få nau å æ bælle = få tæv
• en tut bom = en pose bolcher
• Fidde jen kryds = Kong Frederik IX
• gist do haj et? = kan du li´ det?
• Kedde kryds = Kong Christian X
• mand i æ tynn' = ih du store
• olt æ lau = alt imens
• ont i æ liv = mavepine
• vinne geer æ tåch? Wen det piffe = hvornår går toget? Så snart det fløjter
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Altertavlen i Bedsted kirke (2)
Af Sissel F. Plathe og Jens Bruun
I 2010 udgav Sissel F. Plathe og Jens Bruun et stort 2-bind værk om danske altertavler.
Altertavlen i Bedsted har i dette værk fået en flot omtale og fylder hele 4 sider, hvoraf der også
bringes en del nye oplysninger og nærbilleder. Fra bogen bringes nedenstående:

Altertavlens data
Fløjaltertavle (triptych) - I midtskabet en figurrig Golgatha scene flankeret af fire helgener - I
fløjene 12 apostle - Malerier på predellaen - Datering: 1500-1510 - Materiale: egetræ - Placering:
alteret - Mål: midtskab: 220 x 185 x 18 cm - Fløje: 220 x 92 x 13 cm - Helgener: ca. 73 cm høje Apostle: ca. 63 cm høje.

Beskrivelse af altertavlen
Kristus er fæstnet med 3 nagler til et latinsk kors. Han har langt hår og fuldskæg og er nøgen,
bortset fra lændeklædet, der er bundet i højre side med en snip, som flyver ud mod venstre. Hovedet
falder ned mod højre skulder. Fire engle opsamler Kristi blod i alterkalke.
De to røvere er ophængt på et T-kors, begge har halvlangt hår og kort skæg og er iklædt små
underbukser. Den ”gode” røver, Dismas, ser lige frem mod beskueren, mens den ”onde” røver,
Gesmas, ser mod himlen. Gesmas blev korsfæstet på Jesu venstre side, Dismas på Jesu højre side.
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Forgrunden mod nord: Maria falder knælende i afmagt og støttes af Johannes og Maria
Magdalene. Til venstre for dem står tre andre kvinder. Bag dem Longinus til hest og hans hjælper.
Lige under Kristi kors står en tom kurv.
Forgrunden mod syd: Forrest spiller tre bøddelknægte terning om Kristi kappe. Bag dem tre
ryttere, den forreste, den romerske officer, den bagerste Stefaton.

Nærbilleder af to udsnit på altertavlen.

Bagerst og længst mod syd ses fem soldater. Golgatha scenen flankeres af fire helgenfigurer.
Mod nord øverst Anna Selvtredie (Maria og Barnet er med fornyede arme), nederst Maria
Magdalene, mod syd øverst Johannes Døber, nederst S. Antonius. På konsoller på de adskillende
søjler er små figurer af lægehelgenerne s. Cosmas og s. Damian.
I fløjene 12 apostle: Medmindre andet er anført, har de langt hår og fuldskæg, er iklædt fodsid
kjortel og kappe og er barfodede. Attributter, hvoraf flere er fornyede, anføres kun, hvis de afviger
fra det normale.
Mod nord: 1. Peter; 2. Andreas; 3. Jakob den Ældre; 4. Bartholomæus med bog i posebind; 5.
Judas Thadæus; 6. Thomas.

Peter

Andreas

Jakob d. Ældre

Bartholomæus Judas Thadæus Thomas
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Mod syd: 7. Paulus med skriftbånd; 8. Johannes; 9. Matthias; 10. Filip (skægløs); 11. Simon; 12.
Mattæus (skægløs og præsteklædt).

Paulus

Johannes

Matthias

Filip

Simon

Mattæus

Alle felter har sekundært rankeværk foroven, under apostlene sidder oprindeligt rankeværk,
blystøbte rosetter på skabenes kanter.
Altertavle i 2. stand: Har rester af oprindelige malerier. Predellaen har malerier af Veronikas
Svededug med Kristus-portræt, båret af to engle; yderst diakonerne S. Stefanus og S. Laurentius.
Altertavlens staffering er formentlig fra 1777, fremdraget 1942 sammen med predellaens
oprindelige staffering: Baggrunden i Veronikas Svededug er cinnoberrød med stjerner, helgenerne
står mod mørkt jordsmon samt hvid og mørkeblå himmel.

Kilde:
• Sissel F. Plathe og Jens Bruun: ”Danmarks Middelalderlige Altertavler”. 2 bind. 1388 sider. Syddansk
Universitetsforlag 2010. Heri bind 1 om Bedsted kirkes altertavle, side 92-95.
Anden litteratur:
• Erich Pontoppidan: ”Den Danske Atlas”, Tomus I-VII. Kjøbenhavn 1763-81. Faksimileudgave 1969-72. Heri om
Bedsted, tomus VII, side 242
• Danmarks Kirker. Udgivet af Nationalmuseet fra 1933. Heri om Bedsted kirke, Aabenraa amt, side 1723-26, 1745,
1889, 2574, 2845.
• Gérard Franceshi: ”Træskulpturer fra danske landsbykirker, billeder fra Kristi liv. Tekst af Niels Højlund, Ingerlise
Kolstrup og Mogens Bencard. København: Rhodos 1968. Heri om Bedsted, side 74.
• Richard Haupt: ”Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein I-V. Kiel 1887-1925. Heri om
Bedsted, bind I, side 18.
• Erik Horskjær: ”De danske Kirker”. 1-20. København: Gad 1966-73. heri om Bedsted, bind 18, side 94.
• Herman Madsen: ”Kirkekunst i Danmark I-III. Odense: Skandinavisk Bogforlag u. å. Heri om Bedsted, bind II, side
16 og 20.
• Adelbert Matthaei:”Zur Kenntnis der mittelalterlichenSchnitzaltäre Schleswig-Holsteins”. Leipzig 1898. Heri om
Bedsted, side 114, 122, 131, 137.
• Niels Peter Stilling: ”Politikens bog om Danmarks kirker”. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
København: Politiken 2000. Heri om Bedsted kirke, side 178.
• J.P. Trap: ”Danmark”. 5. Udgave 1-31. København: Gad 1958-72. Heri om Bedsted, bind 26, side 860.
Oplysninger:
• Longinus: Romersk soldat. Attributter og andre kendetegn: Peger på sine blinde øjne. Lanse. Liv og legende:
Tjenstgørende ved korsfæstelsen, stak lansen i Kristi side, en dråbe af blodet ramte hans blinde øjne og gengav ham
synet, hvilket omvendte ham til troen på Kristus.
• Stefaton: Legendarisk person på den mand/ soldat, der rakte den korsfæstede Kristus en svamp med eddike på en
stang.
• Triptych: En type altertavle, bestående af 3 dele: Midtskab og 2 bevægelige fløje. I modsætning til pentatych, der er
en altertavle i 5 dele: Midtskab, og 2 sæt bevægelige fløje. - I Danmark findes ca. 140 kirker med en triptych
altertavle.
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Sidealteret i Bedsted kirke (2)
Af Sissel F. Plathe og Jens Bruun

Sidealtertavle: Maria med barnet. Se beskrivelsen nedenfor. Til højre
skimtes det middelalderlige vægskab, formentlig monstransskab af
egetræ og smedejern. Udvendigt mål: 92 x 49 cm. Indvendig låge: 74
x 42 cm, inklusive ramme.

Sidealtertavlens data
Sidealtertavle / Baldakinaltertavle: Maria med barnet, i baldakinalter med foldedøre - Datering:
slutningen af 1400-tallet (Thorlacius-Ussing mener ca. 1460) - Materiale: egetræ - Placering:
nordligst på triumfvæggen - Mål: skabet: 124 x 55 x 34 cm, Maria-figur: 102 cm høj - Øvre
afslutning: kølbue med korsblomster og stavværk.

Beskrivelse
Maria med langt, udslået hår og krone med blomstertakker (nye, blystøbte). Hun er iklædt fodsid
kjole og kappe samt spidse sko. I venstre hånd holder hun en pære, som det kjortelklædte Jesusbarn
på hendes højre arm rækker efter.
Staffering: Formentlig 1777, fremdraget 1942. Sammenhænge: Formentlig udført af Mesteren
for de lybske Stenmadonnaer, jf. stenmadonna i Lübeck Domkirke (Thorlacius-Ussing).
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Kilde:
• Sissel F. Plathe og Jens Bruun: ”Danmarks Middelalderlige Altertavler”. 2 bind. 1388 sider. Syddansk
Universitetsforlag 2010. Heri bind 1 om Bedsted kirkes altertavle, side 92-95.
Litteratur:
• Søren Abildgaard, Notesbøger I-XIII, 1756 ff. Nationalmuseets Antikvarisk - Topografisk Arkiv. Om
Bedsted, side 31.
• Karen og Jørgen Boye Petersen: ”Kirkelig skulptur i Danmark I-III”. Gyldendal 1999. Om Bedsted, bind
I, side 65.
• ”Danmarks Kirker - Sydjylland”. Udgivet af Nationalmuseet. 1933-. Om Bedsted, side 896, 1723, 172627, 2820, 2825.
• Richard Haupt: ”Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein” Bind I-V. Kiel 18871925. Om Bedsted, bind I, side 18.
• Erik Horskjær: ”De danske kirker”. Bind I-XX. Gad 1966-73. Om Bedsted, bind 18, side 94.
• ”Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807”. Bind I-V. Højbjerg, Wormianum
1995-2003. Om Bedsted, bind I, side 250-51.
• Niels Peter Stilling: ”Politikens bog om Danmarks kirker. I samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening”. København, Politiken 2000. Om Bedsted, side 178.
• V. Thorlacius-Ussing: ”Danmarks Billedhuggerkunst fra Oldtid til Nutid”. København, Hirschsprung
1950. Om Bedsted, side 98.
• J. P. Trap: ”Danmark”. 5. Udgave. Bind 1-31. København, Gad 1958-72. Om Bedsted, bind 26, side 860.

Hovedindgangen til kirkegården i Bedsted, en muret og kalket
indgangsportal. Den blev i 1829 kaldt Dødeporten. Før den tid var den
tækket med bly. I 1929 blev dette tag erstattet med tegl. Billedet er fra
omkring 1960 og er hentet fra bogen: ”Danmark” af Herman Madsen.
Man lægger mærke til bygningen med stråtag bagerst i billedet til
højre. Her boede kirkesmed Andreas Jensen.
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Oplevelser og tildragelser i forbindelse
med min slægtsforskning
Af Martin Gubi, Kolding

Selv om der ved hjælp af eks. kirkebøgerne kan stykkes en hel del oplysninger sammen om en
person, er det altid spændende, hvis man kan finde andre kilder, der kan supplere kirkebøgerne og
evt. folketællingslisterne. Og det kan man heldigvis af og til, også hvis ens forfædre har levet i den
usleste armod. Det første, jeg vil fortælle om, er netop et eksempel på en person, der var yderst
fattig.
Det drejer sig om min tipoldefar. Han hed Martin Gubi og var født i 1784 i Neder Jerstal i
Bevtoft sogn. Han havde / boede på en lille ejendom på Simmersted Mark i Maugstrup sogn. Senere
flytter han en del rundt og betegnes som lejeinderste og træskomand og arbejdsmand. Han dør i
1865 og har på daværende tidspunkt ophold hos en datter og svigersøn i Tiset ved Gram. Jeg har i
Bedsted sognekalds regnskabsbog for fattigkassen fundet, at kassen i begyndelsen af 1860-erne 2
gange om året udbetaler svigersønnen 8 Rd., et beløb, der i 1864 forhøjes til 33 Rd. og 12 Sk. Jeg
har ikke fundet nogen forklaring på denne stigning, men måske er han blevet syg og sengeliggende
og derfor mere plejekrævende, som vi vel ville sige nu til dags. Martin Gubis første kone døde i
1820 fra 3 mindreårige børn, og da han gifter sig igen i 1821, oprettes der et dokument, der i 1821
bliver indført i Hvidding og Nørre Rangstrup herreders skifteprotokol. Skiftet har følgende ordlyd:
Såsom jeg underskrevne Martin Gubi, lejeinderste i Bevtoft, agter, efter Guds forsyn, at skride til
andet ægteskab, og derfor allerførst bør, at gøre lovlig rigtighed mod mine 3de børn af første
ægteskab, nemlig: Hinrich Gubi, 5 ¾ år, Sitsilia Gubi, 4 år, og Maren Gubi, 2½ år gl., angående
arvedelen efter deres sal. moder. Altså har jeg, ifølge af Hans Kgl. Majestæts allernådigste
forordning og udi overværelse samt under tilsyn af mine børns nærmeste pårørende på mødrene
side, nemlig: Oldefaderen Mads Jensen og morbroderen Andreas Madsen, begge i Langetved,
udlovet, såsom, jeg og hermed, efter mine ringe forfatninger, udlover, og jeg for mig, min
tilkommende hustrue og vore arvinger tilforpligter, at sørge for mine omtalte børns christelige
opdragelse, så vidt mine omstændigheder, som en fattig daglejer tillader det, men videre er jeg ej i
stand til at forsikre dem for mødrene arv.
I øvrigt pantsætter jeg til sikkerhed for den dem lovede opdragelse i stedet for mødrene arv, alt mit
havende og fangende, rørende og urørende gods og formue og bevilger protocollationen, når jeg
nogensinde requirerer en fast bopæl, førend mine børns opdragelse er til ende, uden min
hosværelse eller advarsel.
Til stadfæstelse har jeg denne udsigelse egenhændig underskrevet og ombedet de Kgl. Officiales i
Nør Rangstrup Herred med mig til vitterlighed at subscribere.
Actum Langetved d. 15. Novbr. 1821 og læst d. 11. januar 1822.
Martin Gubi
At forbeskrevne Martin Gubi, efter hans fattige omstændigheder, ej har kunnet forsikre hans børn
videre end opdragelse, som heri er benævnt, sligt vorder af os som børnenes nærmeste pårørende
på mødrene side, i al sandhed bevidnet.
Datum et supra. Mads Jensen. Andreas Madsen.

Jeg har lidt flere oplysninger om min tipoldefar. Han var nemlig med i Napoleonskrigene og fik i
den anledning tildelt den såkaldte Sankt Helena Medalje. Jeg fandt tilfældigt hans navn i en artikel
om sønderjyske veteraner fra Napoleonskrigene i Sønderjyske Årbøger fra 1931.
Medaljens forhistorie er kort fortalt denne: I sin sidste Vilje, dikteret på Sankt Helena i foråret
1821, havde Napoleon den Store testamenteret halvdelen af sin privatformue ”til de officerer og
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soldater, som er tilbage af den franske hær, der har kæmpet fra 1792 til 1815 for nationens ære og
uafhængighed”.
I god overensstemmelse med denne tanke indstiftede hans brodersøn, kejser Napoleon III, da han
ønskede ved et særligt udmærkelsestegn at hædre de militære, der havde kæmpet under Frankrigs
faner i de store krige fra 1792 til 1815, ved dekret af 12. august 1857, en erindringsmedalje, som fik
navnet Sankt Helena-Medaljen, og som skulle gives til de militære, franske som fremmede, af hær
som af flåde, der havde kæmpet under Frankrigs faner i de nævnte år. Den skulle bæres i knaphullet
i et grønt og rødstribet bånd. Den skulle være af bronze og på den ene side bære Napoleon den
Stores billede og på den anden side omskriften: Felttogene fra 1792 til 1815 og indskriften: Til hans
fæller i hæderen. Hans sidste tanke.
Efter at englænderne i 1807 som bekendt tog den danske flåde, sluttede vi forbund med Frankrig.
Napoleon havde lovet os at hjælpe med til at tilbageerobre Skåne, og i 1808 rykkede et hjælpekorps
af franske og spanske lejetropper ind i Danmark. Spanierne brændte ved et uheld Koldinghus af, og
den lovede hjælp mod svenskerne blev der ikke noget af, da der efterhånden udbrød mytteri blandt
hjælpetropperne. I årene 1812 og 1813 kæmpede danske styrker sammen med Franskmændene mod
bl.a. Russerne, Preusserne og Svenskerne. Vi har sjældent i nyere tid været heldige i de krige, vi har
været involveret i, og her var vi også på tabernes side, og det kostede os jo i 1814 tabet af Norge.
Men tilbage til artiklen, hvor der var anført en række nordslesvigere, der havde fået medaljen og
blandt dem min tipoldefar og hans broder. Det oplystes også, at de enkelte ansøgninger om at
komme i betragtning ved tildelingen af medaljen lå i Hærens Arkiv, og derfra har jeg så fået en
kopi.
Ansøgningen er dateret den 19. januar 1858. Vedrørende deltagelsen i krigen oplyser min
tipoldefar:
Jeg kom i militærtjeneste 1808, gennemgik eksercerskolen i Rendsborg, blev derefter
ansat ved Slesvigske Infanteri-Regiments 3. Bataillons Jæger Compagni, nr. 144, var
foruden i flere skærmydsler med i træfningen ved Sehestedt den 10. dec. 1813, og blev
endelig permitteret 1814.

Ansøgningen er stilet til Det Kongelige Herredsfogedri for Riis og Sønder Rangstrup Herreder i
Aabenraa. Jeg har også en kopi af herredsfogedens brev til udenrigsministeriet om sagen. Brevet
slutter med, at såfremt andragendet om medaljen bliver bevilget, så vil herredsfogeden gerne selv
overrække den til ansøgeren. Selve medaljen har jeg aldrig set, så jeg går ud fra, at den på en eller
anden måde må være gået tabt.
Og så et par oplevelser, jeg selv har haft i forbindelse med mit arbejde som slægtsforsker. Jeg
fandt på et tidspunkt ud af, at min kones oldemor var født uden for ægteskab. Så jeg spurgte min
svigerfar, som jeg af og til talte med om hans familie, om han vidste, at hans bedstemor var født
uden for ægteskab.
Han svarede, at han godt kunne huske bedstemoderen, men han afviste, at hun kunne være født
uden for ægteskab, for "hun var sådan et godt menneske". Jeg svarede, at selv om hun var uægte
født, kunne hun jo godt være et udmærket menneske. Men det viser vel, at man ikke skal så langt
tilbage, før børn født uden for ægteskab blev stemplet som personer af en lavere karat.
Mine forældre blev gift i 1926 i min mors fødesogn Strellev, ca. 20 km. nord for Varde. I
kirkebogen var indført deres navne, og lysningsdatoen var der, men rubrikken til selve
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vielsesdatoen var tom. Åbenbart havde degnen glemt at få den med. Det var ret kort tid før mine
forældres guldbryllup, som de glædede sig til og ofte talte om.
En dag sagde jeg til min mor: Sig mig, er I i grunden nogensinde blevet rigtig gift. Min mor
stirrede på mig og sagde, at det var da noget underligt noget at sige, for selvfølgelig var de da det,
og hun havde også stadigvæk et kniplingslommetørklæde, som hun havde fået i anledning af
brylluppet, og som hun gemte til minde om dagen.
Jeg fortalte så om den manglende oplysning i kirkebogen, og sagde, at strengt taget var et
lommetørklæde jo ikke noget bevis for en kirkelig vielse.
Min mor svarede, at de da også havde en vielsesattest, som far straks blev sat til at finde frem fra
mappen med familieattesterne i skrivebordsskuffen. Men nu gik det hverken værre eller bedre, end
at far ikke kunne finde den famøse attest, så dagen efter bad mor den lokale præst, som var deres
nabo, om hjælp til at fremskaffe en kopi af vielsesattesten.
Få dage efter fandt min far ved fornyet søgning alligevel attesten, hvorefter freden igen kunne
holde sit indtog i det lille hjem. Men jeg havde da undervejs været lige ved at fortryde, at jeg
fortalte dem om den u-udfyldte rubrik i kirkebogen.
Kilde:
• Martin Gubi, Kolding: Efterladte papirer, der er blevet overdraget mig af enken, Ingrid Gubi, født
Clausen.
Oplysning:
• Martin Gubi (1928-2002) var civilingeniør i Kolding og bosat her fra 1955. Han var søn af tidl. gårdmand
i Bedsted, Iver Gubi og hustru Marie Gubi, født Lindholm.
• Angående Sct. Helena Medaljen. Se artiklen om Veteraner fra Napoleonskrigene, side 978-81.

Dialekthistorie om Kedde og Misse
Kedde og Misse boi o en lille æindum o æ lan. Kedde va lanman å mæ i æ friville branværn. En
vintenat hyl æ sirene, å Misse foe op mæ et spjæt, sprang ue a æ seng å råft hoit edde Kedde.
Kedde sat sæ op i æ seng å kejch sæune o Misse. Hun skrejch: Do æ vel nog en kjøn branman,
do liche ba de å snåchsæue å tænge id o din plicht!
Emens va Kedde kommen o hoikant å Misse begynt egæn: Do æ vel nog en slim fråssen pin, din
tænne klapre jo i dit hoi - de gø min da it.
Så kejch Kedde o hin mæ et glimt i æ oin å soj: Ja tak sga do ha, Misse, din liche jo hen o æ
sevant!
Oversættelse: Jens og Maren boede på en lille ejendom på landet. Jens var landmand og tillige frivillig brandmand. En
vinternat ringede alarmklokken, og Maren fór op med et spjæt, sprang ud af sengen og råbte af fuld hals efter Jens.
Jens satte sig op i sengen og kiggede søvnigt op på Maren, som udbrød: Du er vel nok en køn brandmand, du ligger bare
der og snorkbobler og tænker ikke på din pligt!
Jens var i mellemtiden kommet på højkant, hvorefter Maren igen tog fat:
- Du er vel nok en slem frossenpind, dine tænder klaprer jo i dit hoved - det gør mine da ikke!
Så kiggede Jens på hende med et lunt glimt i øjet og sagde: - Ja, tak skal du have, Maren, dine de ligger jo også henne
på servanten!
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Hvorfor hedder byerne som de gør?
Har du nogensinde spekuleret på, hvordan et stort antal bynavne i Sønderjylland er opstået i
fjerne tider? - Digeposten havde i 2006 en artikel i bladet, hvor man var dykket ned i de gamle
navnes betydning og fundet frem til baggrunden for disse mange bynavne i udgivelsesområdet.
I bladet stod der følgende:
Abild - fra 1338 - Abbyld - bevoksningen med æbletræerne
Abterp - fra 1298 - Apthorp - henviser til mandsnavnet Appi - Appis udflytterbebyggelse
Adelvad - fra 1455 - Adelwath - vadested - det vigtigste vadested over Arnå
Agerskov - fra 1325 - Akærskogh - skoven med markerne
Alslev - fra 1267- Alsle - henviser til mandsnavnet Alf - Alfs arvegods
Arndrup - fra 1266 - betyder udflytterbyen ved Arnåen
Arnum - fra 1355 - henviser til fuglen, en ørn - bebyggelse med ørnene
Arrild - fra 1300 - Aræld - Arælth - henviser til fuglen, en ørn - stedet med ørnene
Asset - fra 1503 - Assithe marck - om træet ask - stedet med asketræerne
Astrup - fra 1453 - Aszdorpe - afledt af træet ask - udflytterbebyggelsen med asketræerne
Bajstrup - fra 1543 - Basdorppe - afledt af basse - en vildsvineorne - udflytterbebyggelsen med vildsvineornerne
Ballum - fra 1214 - Balghum - af ordet balle - forhøjning - på eller ved forhøjningerne
Bedsted - fra 1266 - Bilsted-terp - bild er det gamle ord for vinkelformet skæreredskab - vinkelformet bebyggelsessted
Bevtoft - fra 1325 - Bethætoft - vold eller højdestrækning - bebyggelsesarealet på højdestrækningerne
Birkelev - fra 1393 - Bierkløf - henviser til træet birk - arvegodset med birketræerne
Bjerndrup - fra 1344 - Bierndrup - afledt af mandsnavnet Bjørn - Bjørns udflytterbebyggelse
Bjolderup - fra 1328 - Boyldorpe - afledt af mandsnavnet Biali - Bialis udflytterbebyggelse
Bodilmark - fra 1524 - Bolilmarck - Bos lille mark
Bolderslev - fra 1283 - Baldersløøf - henviser til mandsnavnet Baldær - Balders arvegods
Borg - fra 1272 - Burger Marck - borg betyder bakke
Bovlund - fra 1266 - Borlund - den lille skov på kanten
Branderup - fra 1279 - Branthorp - henviser til mandsnavnet Bramis - Bramis udflytterbebyggelse
Bredebro - navnet er kendt tilbage fra 1550 - Breduad Bro - broen over Brede Å - eller broen ved Brede
Bredevad - fra 1421 - Bredewatt - det brede vadested over Slogs Å
Broderup - fra 1500 - Brodorp - mandsnavnet Broders udflytterbebyggelse
Brøns - fra 1231 - Brytyenes - bryde betyder godsforvalter - godsforvalterens næs
Buntje-Ballum - fra 1417 - Buntheth - flerfarvet, oftest sort - hvid, Den sort-hvide hede
Burkal - fra 1423 - Burkarl - bur - lille hus eller hytte - stedet med de små huse
Bylderup - fra 1202 - Buldorp eller Bulethorp - henviser til det olddanske mandsnavn Biuli eller Biula
Bøgvad - fra 1352 - Bockwath - alfedt af træet bøg - vadestedet med bøgetræerne
Bønderby - fra 1444 - Bynderby - Bøndernes by - i modsætning til sognebyen Møgeltønder
Bådsbøl - fra 1530 - Bodszbøl - afledt af mandsnavnet Bat - Bats udflyttergård
Daler - fra 1227 - Dalær - en lavning - i modsætning til nabobyen Højer - stedet ved dalen
Draved - fra 1263 - Drowidt - drag er en smal passage - skoven ved den smalle passage
Drengsted - fra 1455 - Drengstet - mandsnavnet Drengi - Drengis bebyggelsessted
Duborg - fra 1500 - Duffborch - fuglen due - bakken med duerne
Døstrup - fra 1291 - Dusdorp - henviser til dysse - høj - udflytterbebyggelsen ved højene
Eggebæk - fra 1470 - Egbecke - af ordet æg - kant - Bækken langs kanten
Ellum - fra 1231 - Ellæmsyssel - ælmi er elmetræ - bevoksningen med elmetræer
Emmerlev - fra 1485 - Emmerløff - henviser til mandsnavnet Imbri - eller beboeren fra Fehmern - Imbris arvegods
Emmerske - fra 1251 - Imberschæt - henviser til det oprindelige navn på Vidåen - Imbra - åen Imbras kløvning
Forballum - fra 1291 - Forballum - foran, det vil sige længere inde i landet end Ballum
Foverup - fra 1466 - Fagendorp - fager som vi også kender i dag - Den smukke udflytterbebyggelse
Frestrup - fra 1445 - Frestorpe - mandsnavnet Frithar - den fredhellige udflytterbebyggelse
Frifelt - fra 1807 - betyder beliggenhed på overdrevsjorden - den frie mark
Gallehus - fra 1537 - Gallihussz - vedrører en galge - Husene ved galgen
Galsted - fra 1510 - Gallested - bebyggelsesstedet med galgen
Gasse - fra 1300 - Øster og Vester - Gashøg - gas er en kløft - Højen ved gabet / kløften
Gærup - fra 1305 - Gerthorp, geri - kile - udflytterbebyggelse ved det kileformede stykke
Gånsager - fra 1317 - Gutinsager - mandsnavnet Gothwin - Gothwins mark
Gårdeby - fra 1543 - gård betyder gærde - byen ved gærdet
Gåskær - fra 1470 - Gosskier - fuglen en gås - kæret med gæssene
Hajstrup - fra 1417 - Hasdrup - midlertidigt skel eller gærde - den indgærdede udflytterbebyggelse
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Harknag - fra 1652 - henviser til en hare - den lille høj med harerne
Harres - fra 1365 - Haritz - høj - det høje krat
Haved - fra 1482 - Hauidt - betyder indhegning - Den indhegnede skov
Havervad - fra 1394 - Hawerurt - det oprindelige navn for Åbølling bæk - bredden ved åen Hafra
Havneby - fra 1800-tallet - Byen med havnen - Rømøs havn
Havsted - fra 1470 - Hagstede - betyder indhegning
Heds - fra 1470 - Heis - huset på heden
Hinderup - fra 1535 - Hinderup - dyret en hind - udflytterbebyggelsen med hinderne
Hjartbro - fra 1460 - Hiertbro - en hjort - broen over (Gelså), hvor der er hjorte
Hjerpsted - fra 1325 - Hyarpzhøgh - betyder ujævn - højen med ujævnhederne
Hjolderup - fra 1444 - Joldorpe - afledt af mandsnavnet Hiallis - Hialis udflytterbebyggelse
Holme - fra 1298 - Holmæ - mindre ø
Hostrup - fra 1298 - Horstorp - afledt af hest - udflytterbebyggelsen med hestene
Hynding - fra 1470 Hundingh - henviser til en hund - stedet med hundene
Hyrup - fra 1510 - Hørup - udflytterbebyggelsen på højen
Høgslund - fra 1365 - afledt af en høg - den lille skov med høgene
Højer - fra 1231 - Høthær - olddansk ord for grund eller jord - betegner et højere sted i landskabet - i modsætning til
nabobyen Daler - den høje jord
Højrup - fra 1325 - Høthorp - Den højtliggende udflytterbebyggelse
Hønning - fra 1300 - Hynning - afledt af honning - det gulfarvede - honningfarvede sted
Jejsing - fra 1272 - fra ordet Exing - betyder aks - stedet med aksene
Juvre - fra 1291 - Øri - område med grus - gruset strandbred - det grusfyldte område
Jyndevad - fra 1230 - Joten wath - vadestedet hvor der er jætter
Kløjing - fra 1400 - Cløyng henviser til en kløft - stedet ved kløften
Kogsbøl - fra 1393 - Koxbølæ - afledt af mandsnavnet Kokks - Kokks udflyttergård.
Koldby - fra 1543 - Koldebuy - byen ved den kolde kilde
Koldkåd - fra 1510 - Kolkadhe - den kolde hytte
Kongsbjerg - fra 1503 - Kunghenzberghe - kongens bakke
Kongsmark - fra 1541 - Konsmarck - mandsnavnet Kunze - Kunzes mark
Korup - fra 1369 - Quorup - henviser til en ko - udflytterbebyggelsen med køerne
Kravlund - fra 1298 - Krakelund - henviser til en krage - den lille skov med kragerne
Kumled - fra 1231 - Cumled - fortidig gravmæle - skoven med gravmælet
Kærgård - fra 1280 - Kiærgaard - gården ved kæret
Lakolk - fra 1643 - Lakolck - vandsamlinqen ved landrenden
Landeby - fra 1490 - byen på jordarealet
Lendemark - fra 1493 - Lendemarck - Marken ved landstrækningen
Lille Tønder - fra 1600 tallets begyndelse handler betegnelsen om købstaden og ikke som tidligere Møgeltønder
Lovrup - fra 1455 - mandsnavnet Lave - Laves udflytterbebyggelse
Lunde - fra 1231 - Lundæhret - den lille skov
Lunde - fra 1350 - lundh - den lille skov
Lydersholm - fra 1228 - Liyfrichsholm - mandsnavnet Lyder - Lyders Holm
Løgumkloster - fra 1173 - Locum Dei - Lughumcloster - klosteret ved (Nørre) Løgum. På latin: Locus Dei = Guds Sted
Løjtved - fra 1280 - Løttwedt - henviser til vand - badevand, bryggevannd - rydningen ved bryggevandet
Melby - fra 1295 - Mæthelby - den midterste by
Mellerup - fra 1411 - Meldorp - den midterste udflytterbebyggelse
Mjolden - fra 1279 - Mieolden - miaald er sand og grus - hvad der, hører til sandet
Mollerup - fra 1505 - Molleerwp - muld - Udflytterbebyggelsen på muldjorden
Møgeltønder - fra 1150 - Tundira - henviser til et sted, hvor der er nem adgang til brændsel - eller hvor der har været
afbrænding. Møgel betyder stor og det adskiller navnet fra købstaden Tønder
Mølby - fra 1537 - Møllenby - byen ved møllen
Nolde - fra 1365 - Nylle - afledt af ordet rende - stedet ved renden (Grønå)
Normsted - fra 1314 - mandsnavnet Northman - Northmans bebyggelsessted
Nørby - fra 1403 - Nørrebye - den nordlige by
Nørre Løgum - fra 1190 - Lugum - betyder vand til bad eller vand til brygning - Lø herred henviser til det meget
mosefyldte område mellem Nørre Løgum og vadehavskysten.
Nørre Rangstrup - fra 1510 - Tofftlund - den lille skov ved bebyggelsesarealet
Overby - fra 1494 - Offuerbye - Den højere liggende by
Perbøl - fra 1437- Perbull - mandsnavnet Peder - Peders udflyttergård
Poppenbøl - fra 1443 - Poppenbul - det frisiske mandsnavn Poppe - Poppes udflyttergård
Qttersbøl - fra 1373 - Otersbølø - mandsnavnet Ottar - Ottars udflyttergård
Randerup - fra 1298 - Randrup - at ordet rand - udflytterbebyggelsen på randen
Rangstrup - fra 1190 - Raffnstorp - mandsnavnet Ravn - Ravns udflytterbebyggelse
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Raved - fra 1397 - Rawytt - rådyret - skoven med rådyrene
Ravsted - fra 1298 - Raperhet - rapi er dværgbuske - opholdsstedet med dværgbuskene (dværgpilene)
Rebbøl - fra 1450 - Rebul - ræven - udflyttergården med rævene
Rejsby - fra 1417 - Rysby - betyder krat - byen ved krattet
Rejsby - fra, 1294 - Rishy - betyder krat - byen ved krattet
Rens - fra 1340 - Rindseet - af rinde, rende - opholdsstedet ved åen (Sønderå)
Roost - fra 1231 - Rostath - af mandsnavnet Roir - Roirs bebyggelsessted
Rudbøl - fra 1444 - Rutebul - afledt af navnet for en vædder, rut - udflyttergården med vædderne
Rurup - fra 1334 - Runtorph - rugha er en dynge - udflytterbebyggelsen ved højene
Rømø - fra 1190 - Rimma - betyder langstrakt - øen med de lange sandbanker
Rørkær - fra 1272, Rorkiar - henviser til planten rør - Kæret med tagrørene
Sejerslev - fra 1292 - Nørre og Sønder - Sæghærsløf - mandsnavnet Sejer - Sejers arvegods
Skast - fra 1310 - Skasthæt - af skath - mørke - det mørke bebyggelsessted
Skærbæk - fra 1292 - Scerebeck - betyder ren, klar - den klare bæk
Smedager - fra 1470 - Smeagger - af håndværkeren - smedens ager
Solderup - fra 1364. Soldorp betyder sol - Den solbeskinnede udflytterbebyggelse
Solvig - fra 1390 Solwyk - den solbeskinnede krumning (på Arnå)
Sottrup - fra 1400 - Sottorpp - mandsnavnet Soti - Sotis udflytterbebyggelse
Stemmild - fra 1437 - Stenmelt - miald - noget knust - de småknuste sten
Stenderup - fra 1345 - Stendorp - udflytterbebyggelsen hvor der er sten
Strandelhjørn - fra 1500 - Strandelhorn - fremspringet ved Strangdal
Sæd - fra 1237 - Sæthe - opholdssted
Sølsted - fra 1230 - Sylstedt - mandsnavnet Sylfa - Sylfas bebyggelsessted
Søndernæs - fra 1296 - Synderneez - det sydlige næs
Søvang - fra 1352 - Syowang - vangen ved søen
Terkelsbøl - fra 1421 - Torkelbu - mandsnavnet Torkil - Torkils udflyttergård
Tevring - fra 1518 - Tørding - srtht betyder snavs - Stedet med snavset
Tinglev - fra 1279 - Tingløff - Tinghelef - henviser til et olddansk mandsnavn Tinggi - Tingis arvegods
Tirslund - fra 1325 - Tiirslwnd - Guden ti (tyr) - den til guden Ti indviede lille skov
Todsbøl - fra 1483 - Totesbull - mandsnavnet Toti - Totis udflyttergård
Toftum - fra 1300 - Touttum - på bebyggelsesarealet
Toghale - fra 1444 - Toghehale - mandsnavnet Toki - Tokis smalt udløbende terræn
Tornskov - fra 1349 - Tørnschow - skoven ved tjørnekrattet
Travsted - fra 1481 - Trowseeth - mandsnavnet Truid - Truids bebyggelsessted
Tved - fra 1291 - Thurth - betyder rydning
Tvismark - fra 1541- Twismarck - forgrening - marken ved åsammenløbet.
Tyvse - fra 1548 - Tyufshodt - thiuf - krat - det fremspringende terræn med krattet
Tønder - fra 1313 - lilætunder - anlagt som havneby for Møgeltønder
Ubjerg - fra 1325 - Vbyergh - om åen Wika (Grønå). Bakken ved åen Wika
Uge - fra 1279 - Vke - henviser til åen Wika (Uge Bæk) - åen ved bugtningerne
Ullerup - fra 1293 - Uldorp - mandsnavnet Ulli - Ullis udflytterbebyggelse
Ulstrup - fra 1492 - Wlstrup - om en ulv - udflytterbebyggelsen med ulvene
Urnehoved - fra 1200 - Urenhøvede - det udyrkede areal
Vellerup - fra 1196 - vadested - udflytterbebyggelsen ved vadestedet
Vennemose - fra 1482 - Wennemosse - planten hvene - mosen, hvor der vokser hvene
Vester Gammelby - fra 1350 - Gamelby - den gamle by
Vester Terp - fra 1479 - Terpe - udflytterbebyggelse
Vinum - fra 1420 - Wynum - antageligt ordet win - eng - engen
Visbjerg - fra 1342 - Wiisbierg - verz - høj bakken ved sumpen
Visby - fra 1278 - Wysteby - wist betyder opholdssted - byen med opholdsstedet eller byen som er et særligt
opholdssted
Vodder - fra 1279 - Otthær - afledt af dyret odder - bækken med odderne
Vollerup - fra 1400 - Woldorp - slette - udflytterbebyggelsen på sletten
Vollum - Nørre og sønder - fra 1479 - Wolom - hwalm betyder høstak - stedet med høstakkene
Ørderup - fra 1292 - Lurthrup - den arbejdskrævende udflytterbebyggelse
Øster Gammelby - fra 1350 - Gammelby - den gamle by
Øster Højst - og Vester Højst - fra 1298 - Høxet - henviser til fuglen, en høg - opholdsstedet med høgene
Øster Terp - fra 1479 - udflytterbebyggelse
Åspe - fra 1278 - Aspebro - bro ved aspetræerne
Åved - fra 1293 - Awitt - Skoven ved åen (Elbæk)

Kilde: - Digeposten, onsdag den 26. juli 2006.
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Nicolaj C. Nielsen og hans bornholmerur
Af Gunvor Sandvad

Løgumkloster Refugium modtog i 2001 en arv fra Gertrud Jensen i Glücksborg. Arven bestod
bl.a. af et standur lavet af den engelske urmager Peter Green. Uret står nu i Refugiets dagligstue.
Peter Green var født i Liverpool, men bosatte sig i 1745 i Aabenraa med hustru og tre børn. Peter
Greens ure var berømte for deres holdbarhed, præcision og kunstfærdige detaljer. Vores ur har et
fint spilleværk, som efter hvert timeslag spiller en melodi. Spilleværket kan spille 10 forskellige
melodier. Det er fortrinsvis tyske pietistiske salmer, hvoraf flere findes på dansk i Pontoppidans
Salmebog fra 1740.

Nic. C. Nielsens ur står i dag på refugiet i Løgumkloster i en lille
opholdsstue med en masse bøger rundt om. Billedet til højre er blot et
nærbillede af selve ur-kassen.

Uret har bl.a. tilhørt Nicolaj C. Nielsen, født i Løgumkloster som søn af en velhavende
hattemager. Nicolaj C. Nielsen levede fra 1848-1932. Nicolaj Nielsen var præst forskellige steder i
Sønderjylland: Højrup, Sommersted. Tandslet, Bedsted og Oksenvad. Det var i den tid, hvor
Sønderjylland var under preussisk styre og sognene var en del af den slesvigskholstenske
landskirke. Nicolaj C. Nielsen kaldte sig ”Den sidste Slesviger”, idet han så en rigdom både i det
danske og tyske og ikke ville puttes ned i én bås.
Nicolaj Nielsen var ugift, men tog sin søsters yngste dreng til sig som plejesøn, da søsteren og
hendes mand døde med kort tids mellemrum. Plejesønnen, som hed Nikolaj Jensen, arvede uret og
lod det gå videre til sin datter, Gertrud Jensen, som testamenterede uret til Refugiet. Fra Gertrud
Jensens optegnelser om uret, bringes her et uddrag af en opbyggelig tale, som Nicolaj Nielsen har
skrevet om sit ur.
Et tidsbillede fra omkring år 1900
”Min gamle klokke! Lyden af dens taktfaste, rolige og adstadige sang, går igennem mit værelse
og fængsler øret i ledige øjeblikke. Hver lørdag aften trækker jeg uret op og indregistrerer så med
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det samme, hvad ugen har bragt. Det er ejendommeligt at tænke på, at disse regelmæssige
perpendikelslag skulle lyde gennem mit værelses stilhed - vil Gud - så længe mit hjerte slår, og at
de så at sige skulle slå takten til alt, hvad jeg kommer til at opleve på min gang gennem livet både af
sorg og glæde. Om denne min gamle klokke vil jeg fortælle lidt.
Den er så at sige af god familie. Den er nemlig ”en Green”. Den kyndige nordslesviger ved, hvad
det vil sige. Men da ikke alle de kære læsere er fra Slesvig, så vil jeg fortælle dem, der ikke er det,
at for et par menneskealdre siden sad der i Apenrade - som det dengang hed - en urmagerslægt ved
navn Green, der forsynede Nordslesvig med de gamle, berømte klokker, der udmærkede sig både
ved deres gode gang og ved det solide materiale, de er lavede af. En sådan Green er min klokke.
”Peter Green, Apenrade, fecit”.
Men foruden sin gode herkomst har min klokke endnu andre meritter. Den viser ikke blot tiden,
men også datum. Og så er den - og det er vel dens fornemste mærkelighed - forsynet med et
klokkespil. Hvor ellers på de gamle urskiver det venlige månebillede ser ned til os, dér er der på mit
ur anbragt en melodiskive, og efter som man stiller viseren på den, spiller uret ved timens slutning:
”O Gud, du fromme Gud”, ”Herre, jeg har handlet ilde” eller andre åndelige eller verdslige
melodier.
Da min gamle tante, der ejede klokken for mig, blev begravet, og liget førtes ud af huset,
begyndte klokken, medens døren åbnedes for kisten, at spille hendes yndlingskoral og vedblev
dermed, indtil kisten var båret ned ad trappen. Det var, som om den ville bevise hende den sidste
ære og følge hende på vejen så langt, som den formåede til tak for, at hun nu i så mange år så trofast
havde trukket den op hver uge.
Den gode, gamle klokke! Kan være, når mit lig bæres ud af huset, den også spiller sørgekantaten.
og hvad det da vil blive for en tone, det ved den kære læser, når han har læst det følgende.
Klokken har nemlig med alle sine fortrin dog også sine mangler. Til disse hører, at klokkespillet
ikke er helt i orden mere. Jeg sagde, efter som man stiller viseren på melodiskiven, spiller klokken
åndelige eller verdslige melodier. Jeg burde have sagt ”spillede”. Thi det gjaldt kun i perfektum,
men er i præsens ikke mere sandt. Nu tier ”Aria Gique”. ”Aria Allegro”, og hvad melodierne ellers
hedder, og kun to af tonerne går endnu korrekt: ”Hvo ikkun lader Herren råde” og nr. 408 i gamle
Pontoppidan: ”Hvad min Gud vil, det ske altid. Hans vilje er den bedste”.
Men er denne klokkens mangel ikke ligefrem et fortrin? Er det ikke en hel prædiken, der ligger
deri? Passer klokken ikke sådan bedst for en præsts studerekammer? Aria Gique! – Jeg er ikke
meget musikalsk, men kyndige folk har sagt mig, at Aria Gique er et slags musikstykke af
ejendommelig behagelig og indtagende karakter. Nu, jeg forstår! Det er så omtrent det samme, som
hvad kød og blod gerne vil. Det har for mig noget at betyde.
Se, jeg er et tåbeligt menneske og har mange ønsker. Når f.eks. et nyt år begynder, så begynder
også straks ønskerne for dette nye år at stige frem i mit hjerte. Jeg tænker på de arbejder, jeg gerne
ville have tilendebragt i det nye år, tænker på, hvordan jeg håber at få min tid inddelt. En lille ferie i
årets løb står også med på ønskesedlen for det nye år, ja endogså egnen, som jeg ønsker at gæste.
Men når det så begynder at snurre inde i uret, og klokken langsomt og adstadigt spiller: ”Hvad min
Gud vil, det ske altid, hans vilje er den bedste”, så er det en mindelse, der siger: ”Det er nok Aria
Gique - musikstykke af ejendommelig behagelig art - du nu er inde på. Men Aria Gique går jo ikke
mere, vi kunne kun spille: ”Hvad min Gud vil, det ske altid”.
Nu siger jeg så, hvad Gud vil, skal også ske i det nye år. ”Han råder for, hvad året vil bringe”.
Han skal også råde derfor, thi hans vilje er den bedste.
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Stundom i ledige timer er der andre drømmebilleder, der stiger frem for mit blik. Jeg tænker på,
hvorledes man inddeler et menneskes liv i læreår, virke år og hvile år. Mine læreår har jeg vel haft.
Så vidt jeg kan se, står jeg nu i virkeårene. Og nu ville jeg gerne, inden mit liv afsluttes her på
jorden, have et par hvile år, i hvilke jeg i ro og stilhed kunne ske ud over mit liv, samle dets
erfaringer og resultater, få dette og hint endnu lidt ordnet, inden jeg dør. Jeg ser byen, i hvilken jeg
gad ende mine dage, huset ved vandet, jeg gad bo i, de familieforhold, jeg gad leve under som
gammel mand osv. osv.
Men så minder klokken: ”Det er jo Aria Gique alt sammen! Nej: ”Hvad min Gud vil, det ske
altid, hans vilje er den bedste”. Ja sådan skal det også være i dette stykke. Herren skal råde for, om
jeg skal få hvile år her på jorden, eller om jeg skal gå bort fra fuld virksomhed her ind til den evige
hvile hisset. Det under han mig kun for Jesu skyld! Så er det godt.
Jo, sådant et invalid klokkespil kan holde mangen gavnlig prædiken for en præst, kan du tro.
F.eks. Herren har, som man synes, en gang givet dig en god prædiken. Ja, siger man til sig selv, det
er det, som folk trænger til at høre. Og Herren har denne gang givet dig det i en form, der gør sagen
klar eg anskuelig. Så vågner man søndag morgen ved, at regnen står mod ruden. Himmelen er
overtrukken med skyer, og regnen strømmer ned. At det vil give en tom kirke, det er klart. Der har
vi det! Nu har man en god prædiken til dem, men der er ingen til at høre den. Humøret synker ned
under frysepunktet, stemningen er i færd med at blive lige så mørk som himmelen derude. Men når
så klokken spiller: ”Hvad min Gud vil, det ske altid, hans vilje er den bedste”, er det så ikke en
prædiken for præsten? ”Det er nok bedst”, lyder den, ”at du lader Guds vilje ske også i dette
stykke”. Og lytter præsten så til prædikenen, så klarer det lidt efter lidt op i hans sind. Han bliver
villig til, som han har fået evangeliet for intet, således også at give det for intet. Ja, for intet! Også
uden den løn, at mange mennesker strømmer sammen for at høre det.
En anden gang ligger der måske en lang og besværlig arbejdstid bag mig. Jeg er træt og trænger
til hvile. Nu er der en lille pause, der hilses med glæde. Jeg kan puste lidt. En god bog er også ved
hånden til at forkorte hviletiden med, og jeg vil netop lægge mig på chaiselongen for at fordybe mig
i den.
Da banker det på døren. ”Kom ind!” - En mand vil have et testamente skrevet, og det har hast!
Testamente! Disse testamenter med deres mange formelle vanskeligheder har altid været mig en
gru. Og det skal jeg nu til. Nu, da jeg er så træt og har glædet mig så meget til hvilen!
”Ja, jeg vil jo så gerne betale Dem derfor”, forsikrer den gode mand. Og jeg, jeg sukker: ”Jeg
ville så gerne betale dig for at være fri”. Så trækker han en kontrakt op af lommen, som testamentet
skal bygges op over, og medens jeg læser den, bliver jeg lige så lang i hovedet, som selve
kontrakten er. Nu - Farvel, frihed og hvile! - Men når så klokken slår, og klokkespillet begynder at
spille: ”Hvad min Gud vil, det ske altid, hans vilje en den bedste”, ja, så må jeg jo dog forstå, at det
også er Guds vilje, at dette testamente just nu i dette øjeblik dumper ned til mig. Og at den
kærlighed, som Gud vil, vi skulle have til næsten, fordrer, at næstens nødvendige ting skulle gå
forud for vor bekvemmelighed”.
Kilde:
• Gunvor Sandvad: ”Nicolaj C. Nielsen og hans ur”, artikel i Refugie Nyt, nr. 1 marts 2011. Jeg blev gjort
opmærksom på artiklen af Lars Peter Stigsen i maj 2011.
• Ang. en engelsk urmagerslægt ved navn Green, der havnede i Aabenraa, se artikel herom i Aabenraa
Statsskoles Samfunds årsskrift 1974, side 20-26.
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Påtænkt præstebolig i Bedsted 1922
Straks efter genforeningen var den gamle præstegård i en sådan tilstand, at man påtænkte at
bygge en helt ny. Den gamle præstegård var fra 1783, og man mente i menighedsrådet, at der ville
være alt store omkostninger forbundet med en restaurering.
En helt ny og tidsvarende bygning blev derfor påtænkt, og det blev bygmester Jacob Jacobsen i
Bolderslev, der kom med det efter menighedsrådets mening bedste bud.

Sådan så tegningen ud til den nye præstebolig, set fra haven mod nord.

Præsteboligen set fra vejen (Sivkrovej) mod syd. Det var tanken at placere bygningen i
trekantsområdet, begrænset af Sivkrovej, Kirkegade og Lundbyesvej, cirka hvor i dag
huset på adressen: Sivkrovej 20 i dag ligger. Hele grunden tilhørte i øvrigt dengang
menighedsrådet.
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Beskrivelse af den påtænkte præstebolig i Bedsted
Præsteboligen tænkes opført på grundstykket, Kortblad 4 nr. 28/19, som vist på medfølgende
afrids efter matrikelskortet over dele af art. nr. 47, Bedsted. Fundamenterne udføres i cementbeton
0,70 m dyb. Ydermurene mures i røde formmursten som fuges, bagmurene og skillemurene mures i
kalksten. Taget tækkes med røde hollandske tagsten. Sokkelen pudses i cement. Over kælderen
lægges Jernbjælker som udmures med hulsten og pudses med cement på undersiden. Der lægges
cementgulve i kælderen som forsynes med et 2 cm stærkt slidelag. Der sørges for afløb af vandet i
vaskerummet. Trappen fra kælderen til køkkenet mures i hårdtbrændte sten. Uden for
kældervinduerne mures lyskasser som overdækkes med jernrister, den øverste skift af lyskasserne
udføres i klinker. Den udvendige trappe til kælderen støbes i beton og forsynes med et 2 cm stærkt
slidelag af cement. Der sørges for god isolering på alle mure og gulvpiller. Alt murværk i kælderen
pudses med cementmørtel og hvidtes, ligeledes kælderloftet.
I stueetagen anvendes 5/4 ” hv. & pl. fyr-gulvbrædder på 10+10 cm gulvliggere af krydstræ, i
entre og forstuen lægges mettlacher-gulvfliser med bord, i køkkenet, spisekammer, opvaske, closet
og badestue lægges terrazzogulve. Gulvet på altanen lægges ligeledes i terrazzo. Badestue, closet og
opvaske beklædes i en højde til ca. 0.50 m under loftet med hvide metlacher vægfliser og forsynes
med et passende bord. Alt murværk pudses i kalkmørtel, lofterne forskalles med 3/4"
forskallingsbrædder som berøres og pudses, og alt puds forsynes med finpuds. Ligeledes berøres alt
forskalling til loftsværelserne og pudses med kalkmørtel og finpuds. På loftbjælkerne lægges 5/4"
hv. & pl. brædder. Trappen fra forstuen forsynes med et trappehus med fyldningsdør. Om
trappeåbningen ved entre-trappen sættes et gelænder. Til lægtning bruges 4+6 cm lægter.
Skotrenderne forsynes med skotrendebrædder, opskåren af 5/4+8" brædder. Der sørges for god
forankring af bjælkelaget og tagtømmeret, skorstenen forsynes med rensedøre.
Som vi alle ved blev det tiltænkte projekt aldrig til noget. Der var vel sagtens for stor modstand i
sognets befolkning for den nye ide. I stedet endte sagen med at man droppede ideen og i stedet
restaurerede den gamle præstegård, hvilket skete i 1924.
Udgiftsposterne:
Jordarbejde, fundament og kælder
Forskellige arbejder og materiel
Murermateriale
Murerarbejde
Tømmermateriale
Tømmerarbejde
Snedkerarbejde
Blikkenslagerarbejde
Malerarbejde
I alt for den nye præstebolig:
Kilde:
• Papirer fra Landsarkivet i Aabenraa, dateret 1. nov. 1921.

633 kr
8.200 kr
10.900 kr
7.200 kr
4.900 kr
2.100 kr
3.900 kr
905 kr
2.000 kr
41.530 kr
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Erindringer fra min skoletid i 1960-erne
af Jens Michelsen, Rinkenæs
Det må have være i året 1959, efter at Korup skole lukkede, at jeg som den eneste fra holdet kom
til Bedsted skole - Det var noget af en omvæltning. I skolen i Bedsted var der to klasseværelser, et
for ”de store” og et for ”de små”. Et af de første år var en meget varm sommer og det var næsten
ikke til at være i klasseværelset. Hvis jeg husker rigtig, hjalp vi lærer Brodersen og lærer Mathiesen
med at bære det tørre træ ind på loftet over toiletterne, hvor der var brændselsrum, og så blev
Henning Haugaard, en elev fra den store klasse ”sendt over på kæmnerkontoret” for at vi kunne få
penge til en is.
Der gik ikke mange år, så var der så mange elever på skolen, at 1. klasse startede over middag,
når vi andre var taget hjem. Da jeg skulle i 6. klasse var der så mange elever, at de to ældste klasser
kom over i Missionshusets lille sal - Pladsen var her meget trang. En ny tavle blev indkøbt, så den
også kunne bruges i den nye skole, der var ved at blive opført.
Vi havde her en vikar, frøken Rasmussen, en utrolig frisk pige, der kørte på scooter. Som før
omtalt var her ikke megen plads - Der var ca. 70 cm fra bordet til væggen, hvor tavlen hang. Her fik
jeg af frøken Rasmussen min eneste ørefigen i min skoletid, og det var selvforskyldt. Med et lille
stykke viskelæder prøvede jeg med linealen at ramme hende i V-udskæringen.
Det var også dengang, der i Missionshusets køkken skete en gaseksplosion - Wilhelm Nielsen,
der var bestyrer i missionshuset, var gået ud i køkkenet med ild i sin cigar. Selv om klasseværelset
lå ved siden af, oplevede vi det ikke, da vi var ude at botanisere med lærer Mathiesen. - For os var
det dengang en stor oplevelse.
I 7. Klasse begyndte vi i 1962, sammen med eleverne fra Øster Terp skole, i Bedsteds nye
Centralskole. Det var igen en kæmpe omvæltning. Hver klasse havde nu sit eget klasseværelse. Og
desuden var der fysik- og sløjdlokale samt gymnastiksal med omklædnings- og baderum. Og nu
skulle vi så også til at gå til ”præst”. Konfirmationsforberedelserne foregik i den gamle præstegård
hos pastor Andersen og vi blev konfirmeret den 19. maj 1963 i Bedsted kirke.

Et billede der blev taget mod nord ned ad Tulipanvej, da man den 24.
august 1962 med fanen i spidsen gik fra den gamle skole og om til
den nye centralskole. Til højre ses med hat, førstelærer Andreas
Matthiesen. Privatfoto.
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Jeg blev KFUM spejder i Bedsted
Tidspunktet hvor vi startede, er jeg ikke helt sikker på, men jeg mener, det var, mens vi gik i
femte klasse. Lederne var, så vidt jeg husker, Hans Jessen Hansen (landmand og senere borgmester
i Løgumkloster), Jens Overgaard (han arbejdede dengang for sin svigerfar, Jesper Jespersen i
dennes firma: Bedsted Lø Sten og Grusgrave, og som han førte videre), Alfred Christensen
(landmand og senere forpagter af Præstegården) og Egon Møller (søn og medarbejder i firmaet J. B.
Møller, som han senere overtog). Og med den ældste af Anders Ryttersgaards drenge, Jes Henrik
som vores patruljefører i Hjortepatruljen.

Spejderhytten der i 1962 blev bygget med frivillig arbejdskraft.

Det var dejligt at være med til opstarten og der blev lagt et kæmpe arbejde i at få vores eget
spejderhus - Egon kørte os en dag i firmaets lastbil til Gråsten, hvor vi hentede brugte sten fra
nedbrydning. Vi pudsede dele fra gamle petroleumslamper op - for senere at sælge dem på en basar.
Og så var det lodsedlerne, som vi cyklede rundt og solgte i Bedsted og omegn. Vi var i
Løgumkloster, Agerskov, Toftlund, Hellevad og Ravsted. Vi var inde alle steder, og husker jeg
rigtig, var der en i vores patrulje, der solgte over tusind lodsedler.
Vi fik efter den tids forhold en dejlig Spejderhytte med tre patruljelokaler. Og bemærk, den blev
bygget alene med frivillig hjælp. Kun de nødvendigste materialer skulle købes og betales. Det var
en skøn tid.
Hvert år var vi på pinselejr på Bedsted Bjerg, der var et godt sted og hvor vi havde flere gode
lejre. Pinsesøndag gik vi i samlet trop til kirken i Bedsted. Her faldt nogle af os i søvn, fordi ingen
af os var vant til at ligge i sovepose og i telt.
Selvfølgelig underholdt vi drenge hinanden med historier og vitser, så det kunne godt blive sent
før vi sov. Det ene år cyklede vi på sommerlejr til Kollund. Lejren lå på marken over for
Vandrehjemmet, i dag Restaurant Fakkelgården. Det var en stor oplevelse, vi havde næsten alt med
på vore cykler.
Da vi var kommet forbi Svejlund Stok, tabte cyklisten foran mig, den store gryde, hvilket
resulterede i, at den fik en kæmpe bule, hvilket min slange også fik. Vi kom til Hellevad og inde hos
mekaniker Holger Wollesen hjalp Lorenz, der var tankpasser os med at banke bulen ud med et
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hammerskaft. Hver gang vi herefter rengjorde gryden blev vi mindet om vores uforsigtighed. Det
var næsten umuligt at skure soden fra bålet væk på ydersiden af gryden. Vi havde der en dejlig
sommerlejr. Den ene aften var vi ovre i hytten, hvor Eva og Egon Møller opholdt sig med deres
nyfødte.
Kilde:
• Jens Michelsen, Rinkenæs, tidligere Korup Mark.
• Artiklen blev tilsendt mig af Jens Michelsen i maj 2011.
Oplysning:
• Kæmnerkontoret: Et andet ord for sognerådskontoret.

Anekdote om sognerådsvalget i Bedsted 1946
Af Peter Haugaard, Bedsted

De fleste hjemmetyskere blev straks efter krigen arresteret og sendt til Fårhuslejren. Johannes
Enemark kom også til Fårhuslejren i en kort tid, da han havde haft tyskervenlige tilbøjeligheder.
Blandt hjemmetyskerne var også Anthoni (Tonse) Abrahamsen, om hvem der kan fortælles
følgende lille historie:
Mens Tonse sad i Fårhuslejren skrev han i marts 1946 et brev hjem til hustruen Ida, om hvordan
det var gået med sønnen Arthurs 13 års fødselsdag på selveste valgdagen den 12. marts og hvem der
var med til fødselsdagen.
Da alle breve til og fra Fårhuslejren den gang blev censureret, kunne Tonse naturligvis ikke
spørge om, hvem der var blevet indvalgt i sognerådet.
Ida Abrahamsen skrev derfor straks følgende svar tilbage til Tonse: ”Det var en udmærket
fødselsdag Arthur havde, og med til festen var Georg Knudsen, Peter Hansen, Hans Skou,
Christian Andersen og Andreas Haugaard”.
Det var i øvrigt Andreas Haugaards første valg til Bedsted sogneråd. Fire år senere blev han
genvalgt og samtidig blev han valgt til ny sognerådsformand efter Georg Knudsen, der ønskede at
stoppe.
Andreas Haugaard blev ganske rigtigt ved valget i 1946 valgt ved hjælp af bl.a. byens mange
hjemmetyskere, da disse ganske enkelt ikke selv, så kort tid efter krigen, havde nogen kandidater at
stemme på. Det er på denne lille histories baggrund, at man bedre forstår nedenstående artikel, der
var at læse i dagspressen.
***

Missionslisten i Bedsted!
Vi omtalte i sidste Nummer det nederlag den nordslesvigske Tyskhed har lidt ved det
nu overståede Kommunevalg, men vi gjorde samtidig opmærksom på, at man må
være meget forsigtig for ikke i Fremtiden at henfalde til den Tro, at Tyskheden for
evigt er splittet. Grunden til at Tyskerne led et så knusende Nederlag ved Valget
skyldes udelukkende, at deres Organisationer er knust, og den Dag de atter er intakte,
må vi regne med at Fanatikerne indenfor Mindretallet igen vil begynde at rejse en
Stemning mod Danmark.
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Da man kort Tid før Kommunevalget skulle foretage Opstilling til en tysk Liste i
Bedsted, nærede man Ængstelse for at Listen ikke vilde samle Stemmer nok til at man
kunde få valgt en Mand ind. En af de tyske Kandidater, Gdr. Andreas Haugaard,
besluttede derfor at undersøge, hvorledes Opstillingen på en Missionsliste i samme
Sogn vilde komme til at se ud. Missionslistens Opstillere havde Møde på samme Tid
som Tyskerne, og ved at gå fra det ene Møde til det andet, lykkedes det Haugaard at
blive klar over, at han uden Vanskeligheder kunde blive opstillet som Nr. 4 på
Missionslisten. Hvis man nu opfordrede Hjemmetyskerne til at stemme personligt,
vilde det være en stor Mulighed for at Haugaard kunde komme ind, idet
Missionslisten allerhøjest havde Mulighed for at få valgt to Kandidater.
Efter at Gdr. Haugaard var blevet opstillet som Nr. 4 på Missionslisten skønt han
under hele Krigen har haft meget store tyske Interesser, omend han ikke kan
betegnes som Tysker, nægtede de øvrige Lister i Bedsted at gå i Listeforbund med
Missionslisten.
Valget gav det Resultat, at Haugaard blev valgt ind i Sognerådet med 55 personlige
Stemmer.
Når man nu sammenligner dette Stemmetal med det Antal tyske Stemmer der blev
afgivet, ved Amtsrådsvalget i Bedsted, forstår man at de tyske Stemmer alle sammen
er givet Hr. Haugaard. Ved Amtsrådsvalget fik den tyske Liste nemlig 54 Stemmer,
altså en mindre end Hr. Haugaard ved Sognerådsvalget.
Vi må håbe at de Mennesker i Bedsted, der står bag Missionslisten, har en meget
dårlig smag Samvittighed, og vi advarer alle imod at lade sig lokke til lignende
Dumheder fra snedige tysksindedes Side.

Kilde:
• Peter Haugaard, Bedsted. Oplysninger af 4. september 2012.
• Avisartiklen er hentet fra ”Slesvigeren” fra den 22. marts 1946.
Oplysninger:
• Arthur Abrahamsen blev født i Bjolderup 12. marts 1933 og blev 13 år på valgdagen i 1946.
• Sognerådet bestod efter valget den 12. marts 1946 af: Georg Knudsen, Andreas Haugaard fra Bedsted,
Peter Hansen og Hans Skou fra Øster Terp og Christian Andersen fra Mårbæk.

Ligsten over Johannes With på kirkegården
På kirkegården i Bedsted ligger der en gammel ligsten, der desværre er i en meget dårlig tilstand.
Stenen ligger helt fladt oven på jorden i det nordvestlige hjørne og er en såkaldt dobbelt ligsten.
Den måler 142 x 201 cm og er af norsk marmor.
Stenen er lagt over en tidligere sognepræst ved kirken, Johannes With, der var præst fra 17821818. Stenens tekst kan ikke længere læses, men er skrevet med en fordybet skriveskrift på en ellers
oprindelig glat sten.
Hvad ved vi om Johannes With
At han blev født i Notmark på Als 19. apr. 1751 og døde i Bedsted 3. jan. 1818. Han var student
fra Odense i 1763 (13 år). Blev immatrikuleret i København 29. juli 1766. Han blev valgt til præst i
Bedsted 26. okt. 1781 med 56 stemmer mod Outzens 7 stemmer og Brodersens 5 stemmer. Derefter
blev With indsat i Bedsted den 1. Epiphania (26. søndag efter Trin.) 1782. Han var præst her i
Bedsted indtil sin død i 1818.
I 1783 blev Johannes With gift med Anna Hedvig, datter af den tidligere præst i Bedsted, Carl
Viborg. Samme år restaurerede Johannes With præstegården og han skal selv have betalt en del af
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omkostningerne, da det vides, at enken efter Withs død foruden overtagelsessummen modtog 900
thaler Slesvig Holstensk courant i indløsningssum af Laurits Aagaard for præstegården (Kilde:
Gemeinde kronikken).
På selve ligstenen står der følgende at læse om Johannes With ifølge Danmarks Kirker:
”Pastor I. With f. på Als i Nutmark 19. april 1751, kom til Bedstedt 1781, præst i 37
år, d. 3. jan. 1818, 67 år, og hustru A. H. With, f. Wiborg, f. 3. aug. 1752 i Bedstedt
præstegård, gift 3. maj 1783, d. 12. marts 1829, 77 år. Lagt af efterlevende børn”.
(Dette er sandsynligvis sket omkring 1818).

Johannes With var søn af præsten i Notmark, Mathias With (1718-1797) og Dorothea Sophie
Jørgensdatter (1722-1788). Den 2. maj 1783 blev Johannes With gift Bedsted kirke med Anna
Hedvig Viborg, født i Bedsted 3. aug. 1752, datter af præst i Bedsted, Carl Viborg (1706-1782) og
Marie Sophie Fries (1721-1789). Som enke boede Anna Hedvig alle årene hos svigersønnen i Terp,
Frantz A. Hinrichsen. Hun døde 2. marts 1829 efter en kraftig forkølelse.
Børn:
1. Mathias Carl With (Bedsted 27. maj 1784 -), præst i Henstedt. Gift med Wiebke Katharina Ottens (-)
2. Marie Sophie (18. marts 1786 -). Gift med præst i St. Annen i Ditmarsken, Conrad J. Groth (1786-)
3. Martin Rasmus With (Bedsted 26. juni 1788 -), læge og kirurg i Norge. Gift med Helle Alette Ramm
4. Dorothea Sophie (20. marts 1790 -). Gift med gårdmand i Terp, Frantz Albrecht Hinrichsen (1778-)
5. Christine Hedvig (28. jan. 1792 - ). Gift med præst i St. Annen, Conrad J. Groth (1786-)
6. Johannes With (Bedsted 12. maj (juli?) 1794 -), præst i Hohenaspe. Gift med Henriette Nissen (-)
7. Georg Christian With (Bedsted 5. feb. 1796 -), veterinær og professor i København. Gift med
Elisabeth Marie Mathiesen (1804-).
Kilde:
• Danmarks kirker, Aabenraa amt, Bedsted sogn, bind 22, side 1733. 1965.
Noter:
• Ligstenens tekst er på tre punkter forskellig fra teksten i bogen om Danmarks Kirker. Disse forskelle er
følgende:
• 1. Johannes With og Anna Hedvig Viborg blev gift 2. maj 1783 (og ikke 3. maj)
• 2. Hustruen Anna Hedvig døde 2. marts 1829 (og ikke 12. marts)
• 3. Anna Hedvig var født Viborg (og ikke Wiborg)

Et gammelt billede af Bedsted kirke fra omkring 1900. Kirken ses fra sydvest med
kirkediget i forgrunden. Billedet er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder i april 2015.

