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Forsidebilledet 
 

Forsidebilledet viser et af de mange malerier tømrer Hans Jepsen malede i 1930-erne og 
1940-erne. Billedet viser herredsfogedgårdens stuehus, som Hans Jepsen malede i 1943. 
Maleriet tilhørte Marie og Iver Gubi i Bedsted. Her blev det omkring 1985 affotograferet af 
Henning Haugaard.   
 

 
 

Meddelelser 
 

Dette nummer 37 af ”Brudstykker af Bedsted sogns historie” indeholder en blanding af mange 
forskellige ting. Flere af artiklerne har rod i Besættelsestiden med et flystyrt ved Bjerndrup 
samt en nødlanding af et bombefly ved Alslevkro.  
Og så er der en artikel om en adelig slægt, der var bosiddende i Arndrup i 1200-tallet samt en 
artikel om Hinrichsen-slægten, der i slutningen af 1700-tallet flyttede til Øster Terp fra Bov 
sogn.  
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Pigefodboldholdet i Bedsted Skole 1984 
 

 

Den 1. nov. 1984 tabte Bedsted Skoles 6. og 7. klasses piger landsfinalen i skolefodbold 
knebent med 2-1 til Marienlystskolen fra Frederikssund. På billedet ses bagerst fra venstre: 
Birgit Christensen, Gitte Enemark, Helle Jensen, Jytte Møller, Ina Jepsen, Gerda Møller, 
Conni Hansen og lærer Åse Mørk Meyer. Forrest: Manuela Jensen, Marianne Brodersen, 
Mette Hansen, Bitten Hansen, Conny Hansen, Helle Jacobsen og Anne Mette Hansen.  

 

Folkedansere i Øster Terp Forsamlingshus 1956 
 

 

Folkedanserne ved opvisningen i forsamlingshuset i foråret 1956. Bagerst fra venstre: 
Krista Clausen, x, Bothilde Andersen, Christian Brodersen, Ellen Terp, x. Anden række: Leder 
Hans Hansen, Gerda Hybschmann, Inge Adele, Bent Iversen, Laurids Dyhrberg, Ingrid 
Jensen, Rita Fransen, x, Anders Schmidt, Erika Laursen, Christel Holm, Karen Andersen, 
Andreas Brix, x, x. Tredje række: Martha Christensen, Peter Haugaard, Inge Toft, Jacob 
Schultz, Birthe Jacobsen, x, Jenny Møller og Ludvig Schmidt. Forrest: Signe Jepsen, Jørgen 
Skov, Karen Schrøder og Ejner Schmidt. Billedet er lånt af Edith Haugaard januar 2015. 
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Bombeflys nødlanding ved Øster Højst 1944 
Af Frede Gotthardsen, Løgumkloster 

 

Lokalhistoriker i Løgumkloster, Frede Gotthardsen har undersøgt den dramatiske historie bag et 

havareret amerikansk B-17 bombefly, der nødlandede ved Lille Vester Højst mellem Øster Højst og 

Dravedskov den 24. februar 1944. 

 
The “Elmer's Tune” will fly no more,  
It flew its last over the Danish shore;  
Its gallant crew bid farevell 
To the noble ship that fought and fell. 
 

Med disse ord indledte Sr. Leamond Mc Culloch i september 1944 en hyldest til det 

flymandskab, hvori hans søn var skytte. Under Anden Verdenskrig fløj mandskabet en Boing B-17, 

som i folkemunde kaldtes en Flyvende Fæstning.  

 

På et bombetogt til Poznan i Polen den 24. februar 1944 blev bombeflyet B-17G BO 42-41561 

så hårdt beskudt på tilbagevejen over Sønderjylland, at det måtte nødlande kl. 16.20 mellem Vester 

Højst og Draved i udkanten af Asset Mose. 

Besætningen på flyet var på 10 personer, hvoraf Cliff Sahner og George Pechacek dræbtes ved 

nedstyrtningen. De blev den 2. marts 1944 begravet i Aabenraa. De resterende 8 af besætningen 

overlevede i mere eller mindre såret tilstand. Værnemagten forhindrede i flere timer, at selv de 

hårdt sårede flyvere kunne komme under lægebehandling. 

 

 
Sådan så bombeflyet: Boeing B-17 ud. Billedet er hentet fra U.S. Air Force. 

 

Forhistorie 

     Forhistorien begynder den 18. oktober 1943 i Prestwick i Skotland, hvor oceandamperen Queen 

Mary ankom med amerikanske styrker og materiel. Flymandskabet lagde straks mærke til forskellen 

mellem USA og England, hvor fx de samme ord havde en anden mening. Der var andre madvarer, 

og togene var anderledes indrettet. 

Der gik et døgns tid med tog, før de ankom til Sydengland (nær Salisbury), og efter et par uger 

kom de til Østengland, hvor Hornham blev deres nye hjemby. Her havde den 95. bombegruppe fast 

opholdssted, og de fik anvist den 335. eskadron. 
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Førstepilot Elmer Costales fortæller, at de fik undervisning de første ti dage. Formationsflyvning 

var vigtig for at undgå den fjendtlige beskydning. 

”Vi blev instrueret i at undgå tilfangetagelse, hvis vi blev skudt ned og landede i Frankrig. 

Uheldigvis for mit mandskab fik vi ikke fortalt om flugtmetoder fra Danmark”. Efterhånden meldte 

utålmodigheden sig for at komme i luften, og endelig den 12. december 1943 fik de anvist et fly. De 

fløj en tur forbi London, de hvide klipper ved Dover og over Vesterhavet tilbage til basen. 

Den 30. december skulle de på deres første togt til Ludwigshafen. Den næste dag var de mod 

Paris, men de blev kaldt tilbage efter 45 minutters flyvetid. I dårligt vejr måtte der ikke bombes. 

Målet skulle kunne ses tydeligt, og i den følgende uge oplevede de flere tilbagekaldelser. Enkelte 

gange forsøgte fjenden at lave falske tilbagekaldelser. Det blev dog ignoreret, fordi rigtigheden ikke 

kunne bekræftes. 

Efter hvert vellykket togt spiste de særlig godt og kunne bagefter slappe af i klubben. På et togt 

til Braunschweig angreb tyske jagere i flere bølger, og ved den femte bølge mistede gruppen seks 

B-17 fly. Samtidig kunne agterskytten Hays melde, at et tysk fly ikke ville vende tilbage.  

Når et mandskab fik en ekstra orlov, fløj et nyt mandskab flyet. Dette var også tilfældet her, men 

uheldigvis landede det nye mandskab flyet i Vesterhavet, så Costales og hans mandskab overtog en 

helt ny B-17 G model. De var enige om, at et så avanceret fly måtte have et navn. I hemmelighed 

fandt mandskabet frem til navnet ”Just Elmers Tune” til ære for deres 1. pilot, Elmer Costales. 

Den 20. februar fløj de til Poznan i Polen. Næste dag gjaldt det Frankfurt, og dagen efter 

Sweinfurt. Den 23. februar blev de igen kaldt tilbage på grund af dårligt vejr. 

 

 
Skitse af bombeflyet og besætningens placering i flyet. 1. Bomber - 2. Navigatør - 
3. Pilot - 4. Reserve pilot - 5. Top Turret/ Engineer - 6. Radio-operatør - 7. Ball 
Turret - 8. Right Waist - 9. Left Waist - 10. Tail Gunner. 

 

 

Den sidste mission 

Så kom skæbnedagen den 24. februar 1944. I første omgang skulle de udgøre et af flere 

reservefly. Vækningen skete klokken 2.00 om natten, og de var klar over, at det ville blive en lang 

tur. Efterhånden som flere fly faldt fra, kom reserverne ind. Costales og hans mandskab fik tildelt 

den bagerste plads i formationen - den absolut mest sårbare plads. 

Ruten gik fra England op langs Jyllands vestkyst og tværs over Danmark, hvorefter Østersøen lå 

skjult under skyerne. Ved Bornholm ændredes retningen mod sydøst, hvor målet igen var Poznan. 

Resultatet blev det samme som sidst, skydækket lå for tæt. De fløj i stedet mod det andet mål, 

Rostock, hvor tyske jagere angreb heftigt. Gruppen mistede enkelte fly, men efter bombningen 

kunne farten øges væsentligt. 
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Herefter tog de retning mod nordvest, og over Vesterhavet kunne de forvente flystøtte. ”Jeg bad 

George Pechacek om at åbne en karton ananasjuice, da helvede brød løs”, fortæller Elmer Costales. 

Flyet ramtes flere steder, bl.a. i instrumentpanelet og i venstre motor, som begyndte at ryge. Herved 

såredes både 1. og 2. piloten alvorligt, og det samme var tilfældet med navigatør Cliff Sahner. For 

at følge med gruppen dykkede de, men det hjalp ikke ret meget, og de tre til fire tyske jagerfly 

angreb stadigvæk. Så dykkede de ned i en skybanke for dels at forsøge at slukke branden i motoren, 

dels at komme fri af jagerne, men det lykkedes heller ikke, og nu kom der også røg fra anden 

venstre motor. 

 

 

Bombeflyet ”Just Elmer`s Tune´s” sidste mission den 24.februar 1944. 
Turen udgik fra Hornham i England, østpå til vadehavet og op langs 
Jyllands vestkyst. Herfra i retningen sydøst til Bornholm og videre ned til 
Poznan i Polen. Herfra i nordvestlig retning indtil de i Midt-sønderjylland 
bliver beskudt af et tysk jagerfly.  

 

 

Det første øjenvidne var Jens Andersen, der så bombeflyet komme lavt syd om Klovtoft med 

retning mod Bedsted. Hen over Bedsted Nørrekær tabte flyet et stykke af en vinge. Herfra fløj 

bombeflyet videre vestpå mod Øster Terp. Her droppede mandskabet noget redningsudstyr og en 

kasse med patroner. Fra Vestermarksvej 2 kunne Hans Brodersen og familie se en jager angribe 

flyet, og at der blev skudt tilbage. Derefter løb de om i haven og så en person i flyets sidedør klar til 

at springe ud. Samtidig drejede flyet ved Tannenhof sydpå i retning mod Mårbæk Bjerg. 

Her vest for Mårbæk Bjerg sprang Elwin Hays og Norman Carnie ud med faldskærm, og da 

Johannes Ulrich bemærkede faldskærmene, skyndte han sig på cykel for at komme dem til hjælp. 

Kort efter ankom også Anton Lund, og de to fragtede Hays, der havde kvæstet det ene ben, på cykel 

til Lunds ejendom. Her nød de et sønderjysk kaffebord, idet fru Lund netop fejrede 40 års 

fødselsdag. Der blev ringet til læge Højholdt, og han kørte dem i sin bil til Løgumkloster Sygehus. 

Lige efter at de to landede ved Mårbæk Bjerg, angreb de tyske jagere to gange ved Alslev. Der 

udspandt sig nu en kraftig duel, som mange på jorden blev vidne til. Flyet rystede voldsomt i 

forbindelse med træfningerne. Det fyldtes med røg og begge flyets motorer kom i brand. 

Mellem Favrby og Asset gik på samme tid Laurids Jepsen og Marinus Clausen. De var på vej 

hjem fra skole, da de fik øje på et bombefly, som blev angrebet af to til tre jagere højt oppe.  
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Jageren steg efter det sidste angreb stejlt op og forsvandt. Bombeflyet måtte nødlande mellem 

Nr. og Sdr. Vollum. Her mente man, at der var skudt hul i benzintanken på jageren, og at 

jagerpiloten forekom synligt stolt over at have givet bombeflyet en dødelig dosis. 

 

     

Den sidste del af bombeflyets rute ind over den nordlige del af Bedsted by, 
videre mod Øster Terp, hvor flyet ved Tannenhof drejer sydpå over Mårbæk 
Bjerg mod Alslev, inden det styrtede ned ved Vester Højst mellem Draved Skov 
og Øster Højst. 

 

 

Marius Hansen kunne se ild inde i flyet, og vest for hans fødehjem foldede flere faldskærme sig 

lidt senere ud. 

I mellemtiden kom den alvorligt sårede bombeskytte Lars Skoug kravlende fra frontpartiet. Han 

udtrykte angst for at springe og stivnede i døren. Joyce fortæller, at de måtte skubbe ham ud, efter at 

de havde givet ham udløsersnoren i hånden. Leomond McCulloch fulgte efter, hvorpå Joyce 

lukkede øjnene og sprang ud. Hans faldskærm nåede at folde sig ud, få sekunder før han ramte 

jorden. Det nåede faldskærmen desværre ikke for George Pechacek, der døde ved landingen. 

Marius og hans far skyndte sig ind mod mosen, hvor de havde set faldskærmene dale ned. Flere 

naboer kom til stedet, hvor Skoug lå. Han kunne på norsk fortælle dem om baggrunden for 

episoden. På grund af stærke smerter sprøjtede Skoug sig med morfin. Han afleverede sit ur, foto af 

kæresten og andre personlige papirer til Marius' far og smeden H.P. Lange. Disse ting fik de senere 

sendt til England. 

Både Skoug og McCulloch, der landede tæt ved hinanden, blev på Christian Tofts landbrugsvogn 

kørt til Alslev skole under provokerende eskorte af et tysk mandskab, husker Marius. Herfra 

telefonerede de til læge Højholdt. Tyskerne ville overvære behandlingen af de sårede, men Højholdt 

forlangte at arbejde uden tysk bevogtning, og det endte med, at vagterne gik ud igen. De sårede blev 

herefter kørt til Løgumkloster Sygehus. 

Mens de stod inde i mosen hos Skoug og McCulloch, så Marius og de andre mod syd to flyvere 

løbe mod øst. De vinkede til hinanden. Det var Joyce og Seelig, der forsøgte at flygte. De kom over 
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Arnåen, hvor der fandtes en lille bro. Karlene på Sdr. Busholm så de to gå langs en kanal og et 

nyplantet læhegn med retning mod den lille skov nordvest for Ravsted. Joyce har siden fortalt, at de 

hurtigt tog retning mod en halmstak, hvori de overnattede, men de frøs meget den nat. Næste 

morgen fortsatte de til en vej, og her kom en lastbil med tyske arbejdere, der var på vej til Tønder. 

Dem kom de med og de afleverede de to flyvere på politistationen i Tinglev. Opholdet her i to dage 

stod i skærende kontrast til opholdet i de forskellige fangelejre, som udgjorde deres hjem i de 

følgende 16 måneder. 

Oppe i flyet tiltog dramatikken. På det tidspunkt, da Skoug kravlede forbi cockpittet, blev han 

spurgt: ”Hvor er Cliff Sahner?” Han svarede, at Cliff stadig befandt sig i frontpartiet og var 

alvorligt såret. 

 

 

En mindesten for besætningen på bombeflyet blev rejst/afsløret den 5. maj 
1950 i Mindelunden ved Øster Højst Forsamlingshus, Kløvervej 10. Stenen 
er den eneste af sin art i Danmark, hvor også de overlevende 
besætningsmedlemmer er nævnt. Stenens tekst lyder: "U.S.A.F. - 24. 2. 
1944. Faldne: Clifford Sahner og Georg Pechacek. Overlevne: Stephan 
Kisk, Elmer Castellis, Lars E. Skoug, Elwin E. Hays, Norman N. Carnie, 
Leomond McCulloch, L.W. Seelig og Robert J. Joyce. - Tak for Eders 
daad. - På stenens bagside står: Rejst af Danske. 

 
 

Elmer Costales bad Kish om at styre flyet og gik ind til Cliff. Da Costales erfarede, at Cliff ikke 

kunne flytte sig selv, fødtes beslutningen om at lande flyet i stedet for at alle sprang ud. Costales 

kastede nu sin faldskærm fra sig og bad Stephan Kish om at springe ud. Kish havde i mellemtiden 

taget sin lommekniv og begyndte at skære buksebenet op på sin flyvedragt. Først nu opdagede 

Costales, at hans 2. pilot havde åbent benbrud. Costales overtog igen styringen af flyet til han 

pludselig faldt forover mod instrumentpanelet, så Kish måtte skubbe ham væk og lande flyet. Et 

projektil fra den første træfning havde gennemboret brystkassen på Costales, og blodtabet gjorde sin 

virkning, så Costales besvimede.  
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Mens flyet halvvejs mavelandede - det ene hjul blev revet af - kom Costales igen til bevidsthed, 

og beordrede Kish ud. Selv prøvede han flere gange at få Cliff Sahner fri ved at åbne en anden dør - 

dog uden held. Cliff rakte sin pistol til Costales og bad ham om, at skyde sig. Costales sagde ”Nej”. 

Og mens han gjorde et nyt forsøg eksploderede benzintanken, hvorved Costales blev svært 

forbrændt og alvorligt såret. Fortumlet søgte han ud af sidedøren, faldt over noget hegnstråd og 

trillede ned i en lille grøft. Costales huskede, at Kish kaldte: ”Elmer, hvor er du?” Lige efter hørte 

han en sige: ”Comrade! Friend!”. Det var en af de lokale beboere. 

Derefter erindrede han kun, at han kom i en ambulance og først vågnede op på operationsstuen 

på Tønder Sygehus. 

Harald Eskildsen fortæller, at han sammen med to brødre og en kusine hurtigt løb derind, og at 

de hørte Kish benytte en fløjte for at tilkalde hjælp. Både Kish og Costales lå lidt bag flyets 

haleparti. 

Kl. 16.20 kom der en telefonisk anmeldelse til landbetjent E. Johansen i Løgumkloster om, at en 

flyvemaskine var styrtet ned, og der sprang personer ud med faldskærm. Kl. 16.35 nåede Johansen 

til ulykkesstedet, hvor Kish gav ham sin pistol og fortalte, at de havde været ti personer i flyet. 

Johansen fandt også Costales, som var ved bevidsthed, men meget svag. Han befriede ham for de 

snærende seler til faldskærmen og beordrede en til at telefonere efter en læge og en ambulance fra 

Løgumkloster. 

Landbetjenten eftersøgte derefter det omliggende terræn, og ca. 4-500 m fra maskinen fandt han 

endnu en flyver, som han med sikkerhed kunne konstatere var død. Det var Pechacek, hvis 

faldskærm kun delvist havde nået at udfolde sig. Han blev tildækket med sin faldskærm og et par 

brandfolk, der er tilsluttet det frivillige luftværn i Øster Højst, og som var kommet til stede, blev sat 

til at holde vagt ved ham. 

Da Johansen vendte tilbage til flyet, var læge Glaven sammen med sin hustru i færd med at 

behandle de to sårede. Glaven erklærede, at flyveren med skudsår i brystet skulle sendes af sted som 

den første, idet muligheden for at redde hans liv afhang af en blodtransfusion. 

Politimesteren fra Tønder telefonerede til Tønder Sygehus og underrettede dem om hans 

ankomst, samt at der ville komme flere tilskadekomne - Mens dette foregik, brændte Clifford 

Sahner inde i flyet, uden at de tilstedeværende kunne gøre noget. 

Den tyske værnemagt indfandt sig mellem kl. 19 og 19.30, hvorefter de overtog bevogtningen. 

”Det frivillige luftværnskorps fra Øster Højst blev herefter inddraget”, slutter Johansen sin rapport. 

Sent denne aften gik modstandsfolk ind i mosen til George Pechacek, der døde, da faldskærmen 

ikke nåede at folde sig ud. De ledte et stykke tid, før de fandt ham, siger Johan Demant, og han er 

helt sikker på, at de bar Pechacek hele vejen, måske på faldskærmen. Han blev lagt på noget halm i 

vognporten hos Chr. Jepsen, og så forsvandt gruppen hurtigt for ikke at blive opdaget af tyskerne.  

 

Vagt ved flyet 

     Ret hurtigt blev der anbragt vagter ved flyet. Det var to danske CB'ere (”føl”) og to tyske 

soldater. Det var dog kun soldaterne, som bar våben. Lige i begyndelsen gik de to CB'ere ind i flyet 

af nysgerrighed, men blev overrasket og anråbt af de to tyske vagtsoldater. ”Lad os stikke af”, sagde 

den ene af CB'erne, hvortil den anden, Thomas Christensen, svarede: ”Er du tosset, så skyder de 

os!” Ingen af parterne vidste, at de skulle stå vagt sammen med andre. 

Flere beboere oplevede, at de tyske soldater affyrede en række skud med et af maskingeværerne i 

flyet for så bagefter at varme hænderne på geværløbet. 
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De danske vagter opholdt sig hos Eskildsen, og de tyske boede hos Anna og Jørgen Thomsen. 

De to ejendomme lå lidt vest for flyet. Anna Thomsen huskede, at de blev vækket kl. 0.30 om 

natten efter nødlandingen, og samme nat blev det aftalt, at seks soldater skulle bo hos dem mod 

betaling. 

Vragresterne af flyet fragtede tyskerne væk på en lastbil, som blev set køre sydpå gennem 

Ravsted nogle uger efter nødlandingen. 

 

På sygehus og i fangenskab 

De fire første besætningsmedlemmer, der sprang ud fra flyet, blev alle kørt til Løgumkloster 

Sygehus. Her havde læge Højholdt sendt bud efter betjent Johansen, der ankom lidt efter kl. 20.00. 

Han kunne både høre og se, at der var uro. Højholdt og to falck-mænd fra Tønder diskuterede meget 

kraftigt med den tyske underofficer. Det var striden fra Alslev skole, som fortsatte. 

Underofficeren krævede bevæbnede vagter i både røntgenafdelingen og i operationsstuen. 

Højholdt diskuterede sagen med politimesteren i Tønder, der til sidst kontaktede Abwehrnebenstelle 

i Aarhus, men selv efter at underofficeren havde talt med Hauptmann Hansen fra Aarhus, nægtede 

han at tage mod ordrer fra fremmede officerer. Han nægtede også at lade de sårede få andet tøj på, 

at få noget at spise og drikke samt hindrede operative indgreb. 

Højholdt så sig derfor nødsaget til at sende de sårede til Tønder i Falcks ambulance, men dette 

modsatte underofficeren sig også. Problemet løstes først efter kl. 20.00, hvor en tysk militærperson 

fra Tønder kom i en lejebil. To af de sårede blev anbragt i ambulancen og de to andre i lejebilen. 

Næste dag fortalte overlægen på Tønder Sygehus Costales, at to af hans kammerater var døde, 

men at resten af mandskabet overlevede. Costales kunne imidlertid ikke sige hvem, der var hvem, 

fordi synet var sløret af eksplosionen og stikflammerne. Det blev fortalt ham, at Skoug, Kish og 

McCulloch skulle transporteres til et hospital i Slesvig, og at Elwin Hays, Robert Joyce, L.W. 

Seelig og Norman Carnie skulle sendes til forhørscentret i Frankfurt. Nogle måneder senere kom 

Costales også til Frankfurt. Det var hårdt at være krigsfange.  

De to dræbte amerikanere blev begge begravet på Aabenraa kirkegård. I den følgende tid skrev 

flere personer breve til besætningens familier i USA. 

På grund af de svære kvæstelser måtte Costales tilbringe tre måneder i Tønder. Tyskerne ville 

have ham flyttet øjeblikkeligt, men de danske læger anså det for uforsvarligt. Da han derefter blev 

sendt til hospitalet i Slesvig, var det under stor opmærksomhed og med mange gaver, som han 

mærkeligt nok fik lov til at tage med. 

I Slesvig fik han kun få dage sammen med Kish, fordi mange patienter skulle flyttes. Grunden 

var D-dagen i Frankrig og tyskernes behov for pladser til deres egne soldater. Alle amerikanerne 

kom til Wismar til et moderne militærhospital. Senere i oktober måned blev Costales og fire 

landsmænd sendt med tog over Hamborg. Her kunne de se bombernes store ødelæggelser, og efter 

et togskifte kørte de mod forhørscentret i Frankfurt. 
 
Kilde: 
 Frede Gotthardsen, Løgumkloster. Artiklen er hentet fra Sønderjysk Månedsskrift 1997, nr. 3, side 51-59 

og er baseret på mange interviews og skriftlige kilder. Artiklen har også været trykt i Lokalhistorisk 
Forening for Løgumkloster Kommunes årsskrift 1996.  

 På Internettet www.airmen.dk/p273dal.htm findes den lange version af hændelsen med seneste opdatering 
fra 22. februar 2010. Her kan der læses mere om B-17, de såkaldte Flyvende Fæstninger og om de enkelte 
besætningsmedlemmer. Se også her Fotos af en B-17 Ball Turret og Ball Turret Gunner. 

 Johannes Ulrich: Mundtlige meddelelser af 7. oktober 2016. 
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Oplysning: 
 Mange år senere besøgte tre af flyets besætning: Stephan Kish, Elwin Hays og Robert Joyce stenen i 

mindelunden i Øster Højst. 
 Henning Haugaard: Jeg kan her meddele, at nogle enkelte dele fra flyet faldt ned i Bedsted Nørkjær. Det 

drejede sig om et lille stykke af en flyvinge, som min far, Andreas Haugaard tog med hjem og stykket 
havde vi liggende på gårdens loft i flere årtier. En gang i 1980-erne afleverede Peter Haugaard 
vingestykket til Jørgen Bendorf i Tønder, der samlede på effekter fra krigens tid. Vingestykket er senere 
overleveret til Zeppelin Museet i Tønder. Udover vingestykket fandt Andreas Haugaard også en kniv med 
et orange korkskaft samt et lille orangesnoet reb formet som en krans. 

 Under 2. Verdenskrig faldt der i alt 240 allierede fly ned i Danmark. Oplysning fra bogen: ”De så det 
ske”, bd. 2 side 276-77.  
 
 
 
 

Hilsen til Løgumkloster fra Gary Joyce i Texas 
   

Robert Joyce og Edvin Hays, der var med i den amerikanske bombeflyvemaskine, der i februar 

1944 blev skudt ned ved Øster Højst, besøgte på 50-års dagen for Danmarks befrielse stedet og 

aflagde kranse ved mindestenen for deres faldne kammerater.   

Robert Joyce's søn, Gary Joyce, som ledsagede dem på turen har sendt følgende hilsen til 

Løgumkloster: 

Kære borgere i Løgumkloster og omegn! 

I februar 1944, var min fader Robert Joyce og Edwin Hays, besætningsmedlemmer på en af det 
amerikanske Luftvåbens B-17 bombemaskiner (flyvende fæstning) som blev skudt ned af tyskerne 
tæt ved jeres område. Lige siden jeg var et lille barn har min fader fortalt om den 
imødekommenhed og venlighed som danskerne udviste under denne i hans liv meget usikre tid. 
Den 5. maj 1995 havde jeg den ære at ledsage min far og Mr. Hays tilbage til Danmark til deres 
andet og måske sidste besøg i jeres smukke land for at fejre halvtredsårsdagen for befrielsen. 
Venligheden og imødekommenheden lever stadig iblandt jer efter 50 år. Mange af jer gjorde vort 
besøg til en oplevelse for resten af livet, og der er så mange at takke herfor, at jeg næppe vil være i 
stand til at sige jer alle tak. 
 
Forst vil jeg takke jeres gode borgmester Kaj Armann. Han bød os på jeres vegne velkommen til 
kommunen og gav os helt fra begyndelsen sin godkendelse til vort ophold i Løgumkloster. Kaj, - jeg 
ved at du gjorde mange ting for os, og det værdsætter jeg i allerhøjeste grad. Tak for et enestående 
ophold. 
Og så er der Helle Vilmar, Kaj's sekretær, som arbejdede meget hårdt på dette tidspunkt. For 
adskillige måneder siden, sendte jeg et brev til Tønder, fordi jeg troede, at det var lokaliteten for 
mindesmærket i Øster Højst. Klokken et om natten modtog jeg en opringning fra Helle, der fortalte 
at mit brev var blevet sendt til Kaj Armann. Hun forsikrede mig, at jeres kommune ville byde min 
far og Mr. Hays velkommen, og hun arbejdede utrætteligt på at overbevise os om, at vort besøg 
ville blive en succes. Tak til dig Helle. Vort ophold var helt enestående. 
Jeg kan ikke takke oberst Michael Fleischer fra Flyvestation Skrydstrup nok. Han og hans 
personale gav os en storslået velkomst til Sønderjylland med en vidunderlig og uforglemmelig 
flyvetur til nødlandingsstedet for den flyvende fæstning og tilbage over Øster Højst, hvor vi havde 
den meget rørende oplevelse at se Dannebrog og Stars and Stripes hejst ved siden af hinanden i 
Mindelunden ved Forsamlingshuset i Øster Højst. Tak til dig FLE, vores tur var helt speciel. 
Jeg takker Egon Johansen, politibetjent i Løgumkloster i 1944 og medlem af den danske 
modstandsbevægelse, for at han kom til Løgumkloster for at være sammen med os. Mænd, der som 
dig gjorde en indsats i modstandsbevægelsen, vil altid stå for mig som helte. Tak Egon, du var en 
oplevelse. 
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Et billede af det amerikanske fly og besætningsmedlemmer, som 
styrtede ned ved Øster Højst i februar 1944. 

 
 
Dernæst vil jeg takke Frede Gotthardsen, der er lærer i jeres kommune. Han brugte mange timer 
på at interviewe øjenvidner til nødlandingen i 1944. Gode lærere er i virkeligheden meget sjældne, 
og havde det ikke været tilfældet, at jeg for mange år siden havde en lærer som Frede, ville jeg ikke 
have været i stand til at tage mig af en rejse som denne til Danmark. Tak til dig Frede, vort ophold 
var enestående. 
 
Jeg har gemt det bedste til sidst! Min gode ven, Johannes Ulrich på Tannenhof, hans kone og deres 
to sønner gjorde vort ophold ekstra specielt. Jeg kendte ikke noget til Johannes før end i januar, da 
Helle Vilmar fortalte mig om en mand, der var øjenvidne til nedskydningen af min fars maskine og 
havde set Hays og Earme springe ud med faldskærm. Den 24. februar 1995, - på 51 årsdagen for 
nedskydningen - modtog jeg en telefonopringning fra Johannes. Det gjorde Hays og min far også. 
Fra den dag var der ingen tvivl om, at vi ville komme til Danmark. Johannes, den dag satte du gang 
i planlægningen og dine anstrengelser for at hjælpe mig med at hædre min far og Mr. Hays. 
Johannes er for mig, som den bror jeg aldrig havde. Tak til dig Johannes og hele din familie. I 
gjorde vores tur til Danmark exceptionel. 
 
Igen vil jeg rette en tak til hver eneste af jer af hele mit hjerte. Jeg kan fortælle jer, at på den 5. maj 
og fremover vil jeres flag - det frie danske flag, Dannebrog - stolt veje over mit hjem til ære for jer, 
det danske folk 1945 - 1995. 
Mange tak. Gary Joyce. Huntsville, Texas, U.S.A. 

 

 
Kilde: 
 Løgumkloster Avis / Digeposten, onsdag den 14. juni 1995. Heri side 20. 
 Fritz Ulrich (1963-), Odense. Han udgav i år 2000 bogen: ”Rendezvous with Destiny”, om det engelske 

flys styrt den 24. februar 1944 i Draved ved Alslevkro i Øster Højst sogn. Bogen blev udgivet på forlaget: 
Universal Publishers/uPUBLISH.com.  
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Flystyrtet ved Alslevkro i 1944 blev mindet 
Af journalist Uwe Iwersen, JydskeVestkysten 

 

     I Øster Højst er rejst en mindesten, der er dedikeret til besætningen fra et amerikansk B-17 

bombefly, en såkaldt flyvende fæstning. Flyet nødlandede stærkt beskadiget i februar 1944. To 

amerikanske besætningsmedlemmer omkom. 

     Historien om, hvordan. det gik de overlevende i tysk fangenskab og siden hen i det civile liv, er 

nu nedfældet i bogform. 

Bogen er skrevet på engelsk af Fritz Ulrich, Odense. Tidligt om morgenen den 24. februar 1944 

startede 867 bombemaskiner fra det amerikanske 8.th Army Air Force, med base i Hornham, 

England.  

Et af disse B-17 fly, med navnet ”Just Elmers Tune”, vendte ikke tilbage fra dets 13. togt. 

Bombemålet var Poznan i Polen, hvor tyskerne havde anlagt flyfabrikker. ”Just Elmers Tune” blev 

angrebet af mange tyske fly, og til sidst måtte det nødlande ved Øster Højst. 

Den dokumentariske beretning følger de forskellige besætningsmedlemmers skæbne denne dag 

og i de følgende måneder under deres fangenskab i tyske lejre. Det blev muligt for forfatteren at 

opspore den tyske pilot, Günther Sinnecker, som skød det amerikanske fly ned. 

Den 27. juni 1998 arrangerede Fritz Ulrich et møde i Berlin, hvor den tyske pilot og den 

amerikanske ”Tail Gunner” - agterskytte - Edwin Hays fra ”Just EImers Tune” mødte hinanden 

ansigt til ansigt for første gang - 54 år efter at de havde skudt hinanden ned. Bogen er illustreret 

med 240 billeder, kort og dokumenter, hvoraf mange er stillet til rådighed af tyske og amerikanske 

flyvere. 

Bogen er udkommet på Universal Publishers, Florida, U.S.A., 2000. Læs mere om bogen på 

www.upublish.com/books/ulrich.htm. 

 

Kilde: 
 Dagbladet JydskeVestkysten, mandag 11. dec 2000. 
 

 

Engelsk fly nødlander ved Bjerndrup 1943 
 

Den 29. april 1943 foretog det engelske fly: Wellington HE 170 en meget hård nødlanding ved 

Bjerndrup. 

I 60-året for nødlandingen, den 29. april 2003 blev der afsløret en mindesten med 

informationstavle fra Sønderjyllands Amt på stedet i Bjerndrup på adressen, Branderupvej 22, 6240 

Løgumkloster med en tekst, skrevet af Frede Gotthardsen. Teksten er i store træk en gengivelse af 

omtalen af Wellinton HE 170 hentet fra hjemmesiden: www.airmen.dk og med hans angivelse af 

stedet, hvor flyet endte.  

I 2002 kunne man i Historisk Forening for Løgumkloster Kommunes årsskrift læse en udførlig 

beretning om flyets historie samt om nødlandingen, skrevet af Lokalarkivets leder i Løgumkloster, 

Frede Gotthardsen. 
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Nedenfor gengives historien fra årsskriftet. Tallene i parentes henviser til øjenvidnerne ved 

nødlandingen. Disse ses sidst i artiklen: 

 

En tragisk nødlanding i Bjerndrup  
Af Frede Gotthardsen, Løgumkloster 

Indledning 
Når de tekniske kræfter er stærke, kommer mennesket ofte i klemme, og især i forbindelse med krige. Sådan 
gik det en nat under 2. Verdenskrig, hvor fly forsøgte at få ram på hinanden. I det ene øjeblik var det de 
tyske, og i det andet var det de allieredes fly, som gik sejrrigt ud af kampen. Træfningen natten til den 29. 
april 1943 endte for en engelsk Wellington MK-X-HE170-ZO- fra 196 Sqd. med en nødlanding i Bjerndrup. 
Sqd. = eskadrille (18).  
 
Der skulle denne nat foregå den helt store mineudlægningsoperation i Østersøområdet. Mange fly var i 
aktivitet over det danske luftrum, og det betød også mange anstrengelser fra tysk side for at forhindre 
bombninger i Tyskland og mineudlægninger. Sådan en aktion indebar risiko for store tab på begge sider. 
Tyskerne mistede ingen fly denne nat, hvorimod englænderne mistede 17 bombefly over Danmark. 
Vi skal følge Wellingtonflyet og besætningen på den sidste tur, hvor den startede fra Leconfield (mellem 
York og østkysten i England) kl. 20.51 for at lægge miner i den sydlige del af Østersøen. Alt gik 
tilsyneladende efter planen, og efter udført arbejde satte besætningen kursen tilbage over Danmark mod 
England, som de aldrig nåede. 
 
Unge til møde i Løgumgård Forsamlingshus 
Den 28. april 1943 var mange unge til møde i Løgumgård Forsamlingshus, og det er nok en af grundene til 
det store antal øjenvidner, som i dag kan fortælle om hændelsen. De unge mennesker var nemlig på vej hjem 
på cykel. Skyer forhindrede det frie udsyn, men ellers forekom vejret at have været klart endnu. 
På vej fra Løgumgård Forsamlingshus mod Bjerndrup hørte Andreas Schulz (1) og hans kammerat, da de var 
mellem Koldkåd og Landeby, et stort fly komme over dem. Lige efter hørte de en kraftig skudsalve fra et 
jagerfly og sprang omgående i dækning i vejgrøften. Da de nåede Landeby, så de flyet under skyerne, og det 
så ud, som om det var på vej fra Arrild mod Branderup. 
 
Fra samme møde cyklede Søren Feddersen (13) og to kammerater mod Løjtved, hvor Søren tjente hos en 
forpagter. Før Ulstrup hørte de skyderi i det fjerne og observerede langt mod nordøst et fly styrte til jorden. 
Det kunne være den nedskudte Wellington syd for Over Jerstal (20). Lidt senere - mellem Ulstrup og Løjtved 
- hørte de på ny skyderi. Lige efter så de ret tæt ved et fly, som var kommet under skyerne, med ild i halen 
med retning mod nord (Arrild), men langsomt drejede det mod nordøst. Flyet drejede endnu mere og kom 
ind over Branderup og imod dem. 
 
Hans Nissen (9) og Jens Wind havde været i Løgumgård for at spille fodbold, og ved midnatstid var de på 
vej mod Branderup, hvor begge tjente. På Bjerndrupvej før Branderupvej hørte de en luftkamp, som de så til 
sidst foregå over Bålsted og Bovlund. De overvejede undervejs, om de skulle søge dækning i vejgrøften, men 
fortsatte alligevel. 
Da de passerede den sidste gård på venstre side (Bjerndrupvej 43), fik de frit udsyn mod nordøst og så et fly 
med ild i den ene vinge(?). Det kom i lav højde ind over Branderup og Bålsted. Efter at have lavet et blødt 
drej nødlandede det på en mark ca. 1000 m fra dem. 
 
På cyklerne skyndte Hans Nissen og Jens Wind sig til stedet, som lå ved skråvejen til Visbjerg. De gik over 
til flyet, som nu var omspændt af flammer. Flyet lå delvis i en grøft. De mærkede varmen i ansigtet. Da de 
ikke kunne se nogen mennesker i eller ved flyet, blev de enige om, at besætningen nok var sprunget ud med 
faldskærm. Efter kort tid forlod de stedet, for tyskerne kom nok snart, og der kunne være bomber i flyet. På 
afstand hørte de eksplosioner, som kunne være ammunitionen, der eksploderede i varmen. Peter Matzen (5) 
så nødlandingen fra Løjtved. 
 
Familien Brodersen, Vestermark ved Øster Terp, hørte skyderi. Faderen, søsteren og Hans løb ud for at se, 
hvad der skete. De så mod nord et fly, som i den klare nat havde ildhale efter sig. Flyet fløj mod sydvest, og 
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de måtte ikke løbe uden om lade/stald, da faderen var bange for vildfarne kugler ved duellen, men de løb 
derfor gennem stalden for her vest for ejendommen bedre at kunne se. Her iagttog de flyet på vej ned mod 
husene i Visbjerg. De var overbeviste om, at det var der maskinen gik ned. 
 
Landingen 
Af de øjenvidner, som jeg har talt med, er de enige om retningen i store træk, men der har været en del 
usikkerhed om den sidste del af turen, når vi drøfter detaljer. Nogle forstiller sig, at maskinen fløj fra 
Branderup tæt vest for ejendommene, som lå nordøst for August Petersen. Christian Petersen (7) og søsteren 
Ingrid Callesen (8) mener, at den kom ned øst for husene. 
 
Men vi har nogle personer, som kan hjælpe os på vej. Det fortæller Martin Muus (12) om, da der den nat 
skulle renses filtre i vandværket i Branderup. Faderen var smed, og han skulle sammen med broderen Jeppe 
og andre gøre arbejdet, mens der var mindst brug for vandet. Det var hans far, som om natten hørte nogle 
eksplosioner og så flyet komme fra Agerskov med retning lige mod dem! Til at begynde med var de 
overbeviste om, at flyet ville ramme dem, men det gled hen over Branderup mod Bjerndrup. 
 
Marie Midtgaard (6), oplevede nødlandingen fra deres gård (Branderupvej 21), som Jørgen Jørgensen senere 
købte. Flyveren kom fra nordøst forbi på husets østside med ild i halen. Hun så den fra soveværelset, som 
vendte mod syd. Vagn Jensen (22) hørte skyderi, før han så flyet gik ned. Det kom fra nordøst og gik ned øst 
for genboernes huse. Det nåede lige over vejen til Visbjerg, før det gled hen over marken. 
 
Men vi skal tilbage til Andreas Schulz og hans kammerat, der nu var på vej fra Landeby mod Bjerndrup. De 
kunne fornemme, at piloten forsøgte at nødlande, da flyet langsomt nærmede sig jorden. Pludselig brød det 
hele i brand i et kæmpe flammehav, som gav et rødligt skær til hele området. De cyklede hurtigt det sidste 
stykke vej til smedemester Johan Wilkens, hvor Andreas var i lære hos onklen. 
 
Over for smeden boede familien Bohlbro, hvor sønnen Peter Bohlbro (14) havde ligget i sengen og hørt 
luftduellerne, men nu stod han på vejen og iagttog sceneriet, da de to kom fra Landeby. Han så flyet lande og 
bryde i brand. 
 
Myndighederne får besked 
Mens de stod og så på det skete, kom lærer Jens Refslund Poulsen tililende. Han havde også været til 
arrangementet i Løgumgård Forsamlingshus. Han spurgte dem, om de havde ringet til politiet, hvilket de 
endnu ikke havde gjort. Han løb så ind til smeden for at låne telefonen for at ringe om hændelsen. Jens og 
Johan Wilkens kom kort efter ud til dem. Da Johan så det brændende fly, spurgte han Andreas, om han ville 
med over til det brændende fly. Det ville han godt, og Johan hentede en tandemcykel. 
Lige forbi August Petersens gård kunne de se maskinen nede på marken i retningen af Visbjerg. De gik over 
mod stedet, og da de kom tættere på, kunne de høre, at nogle af besætningsmedlemmerne levede endnu, idet 
der lød klagende stemmer i retning af det havarerede fly. 
 
Johan ville helt over til vraget, men Andreas holdt sig tilbage af frygt for bomber, som ikke var detonerede. 
Mens de stod og overvejede situationen, så de politibetjent Egon Johansen fra Løgumkloster komme. Fra den 
anden side kom politibetjent Levinsen fra Ravsted. Johan ville godt med Johansen derover, men han afviste 
ham. 
Af Egon Johansens rapport (2) fremgår det, at kommandocentralen i Tønder havde fået meldinger fra 
observationsposterne i Skærbæk, Tinglev og Tønder, at der var observeret et kraftigt lysskær i nærheden af 
Løgumkloster og umiddelbart øst derfor. Meldingerne var indtelefoneret til Sydjyske Distriktskommando 
gennem kommandocentralen i Tønder, og kl. 00.50 beordrede chefinstruktør Marquardsen Johansen til en 
nærmere undersøgelse. 
 
Og efter ordre fra politifuldmægtig Bøving kørte han på patrulje i retning mod lysskæret. Her ankom han kl. 
01.15 og konstaterede, at der lå en flyvemaskine ca. 200 m inde på marken hos August Petersen. Dette 
meddelte han straks kommandocentralen i Tønder. Sammen med Levinsen, som var tilkaldt, afsøgte de to 
marken for at se, om der skulle ligge forsagede brand- og sprængbomber eller tilskadekomne personer. 
De opdagede en flyvemaskine, der var fuldstændig splittet ad. Motorerne og størstedelen af flyvemaskinens 
krop var boret ned i en lille kanal, og vingerne og en del forskellige maskindele lå spredt over hele marken. 
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Men maskinen brændte kraftigt og umuliggjorde ethvert forsøg på at komme helt hen til maskinen. 
 
Da de blev klar over, at der var overlevende, kom Johansen hurtigt løbende tilbage til Johan og Andreas og 
opfordrede dem til at komme med for at hjælpe. Andreas ønskede ikke at gå over til maskinen, men Johansen 
insisterede og sagde, at de var nødt til at redde eventuelle personer i maskinen. Egon Johansen skyndte sig nu 
tilbage til smed Wilkens for at rekvirere en ambulance fra både Løgumkloster og Tønder Sygehuse til de 
overlevende samt læge Glaven fra Løgumkloster. 
 
Andreas fortæller, at det første besætningsmedlem, de fandt, lå nede i den afvandingskanal, som flyet var 
havnet i. Han havde nogle vragdele over sig. Dem var de nødt til at fjerne, før de kunne få ham op på 
marken. Han var fuldstændig tilsølet af olie og vand. 
De knappede hans flyverdragt op, så han bedre kunne få luft. Her lagde Andreas mærke til, at han havde et 
dybt sår ind i halsen. De bemærkede ligeledes, at hans bækkenparti var knust, idet benene slæbte underligt 
hen ad jorden, da de trak ham op på marken. Mens de tilså ham kunne de pludselig høre, at der på den anden 
side af kanalen også lå en, som var i live. Andreas løb derover og fandt ham liggende på jorden med alt sit 
flyverudstyr på. I mellemtiden var der kommet andre til stedet, og de tog sig af ham. 
 
I Johansens rapport står der følgende: "Ca. 10 m øst for kanalen, hvor størstedelen af maskinen lå, fandt de to 
hårdt kvæstede engelske flyversergenter, der var bevidstløse, men åndede svagt. Ca. 5 m fra de to fandt de 
liget af endnu en engelsk flyversergent. De pågældende bar alle faldskærme, som ikke var udfoldede." 
To ambulancer var ankommet, og den først fundne flyver blev bragt ind i en af dem. Der var imidlertid ikke 
redningsmandskab nok til stede, hvorfor Andreas blev udpeget til at køre med som hjælper i ambulancen. 
Den kørte mod Tønder Sygehus. Han kunne på turen iagttage den kvæstede og se, at det var en ganske ung 
mand. 
 
Ved ankomsten til sygehuset skulle englænderen flyttes over på en anden båre. De var 4 til at flytte ham. "Vi 
var alle 4 nødt til at lægge vore arme helt ind under ham på grund af hans kvæstelser. Han skreg frygteligt, 
da vi lagde ham over på den anden båre. Det var det sidste, vi så til ham. Vi kørte hjem igen, og nu var det 
efterhånden blevet lyst. Klokken var mellem 5 og 6 om morgenen." Johansen noterede, at begge overlevende 
flyvere blev skåret fri af deres faldskærme og kørt til Tønder Sygehus. Liget af den dræbte flyver blev 
transporteret til kapellet på Løgumkloster Sygehus. Men eftersøgningen efter bomber var vanskelig på grund 
af regn og mørke, og da det heller ikke kunne fastslås, om der var faldet bomber ved og rundt om maskinen, 
evakuerede Johansen samtlige beboere på August Petersens gård - i alt 6 personer. 
 
Christian Petersen (7) husker tydeligt, at han mange gange vendte sig om for at se den brændende 
flyvemaskine, mens de var på vej hen til tante Emma og onkel Johan Wilkens, hvor familien blev evakueret. 
Beboerne fra 3 andre ejendomme lod sig frivilligt evakuere. Det var Leonhard Bollerslev: 6 personer, 
Johannes Jensen: 3 personer (sønnen Vagn Jensen (22) siger, at det ikke var deres ejendom, og han mener, at 
der i stedet for er tale om familien Nicolaisen, da ejendommen lå lige ved Kisbækvej. Endvidere har han 
kendskab til, at Harald Olsen og familien evakueredes, de boede lige nordøst for Nicolaisen. Begge familier 
var genboer) og Jens Fredensborg: 3 personer. Alle 18 personer er danske statsborgere, skrev Johansen (2). 
Hos Peter Bohlbros forældre opholdt familien Bollerslev og Fredensborg sig den nat (14). 
 
Udrykningsvognen fra Tønder under ledelse af chefinstruktør Marquardsen og politifuldmægtig Kjøgx var 
imidlertid ankommet til stede med C.B.-betjentene Ørsted Petersen, Sørensen og Søndergaard og 
politibetjentene Kristiansen og N.A. Jensen. Ved hjælp af dem blev der etableret spærring af veje og 
indkørsler til nedstyrtningsstedet. Endvidere opsattes skilte med påskriften "Adgang forbudt, Politiet". 
Til afløsning for C.B.-betjentene fra Tønder indkaldte Johansen tre C.B.-pligtige fra Løgumkloster for 
opretholdelsen af afspærringerne. Udrykningsvognen fra Tønder var kørt tilbage, men N. A. Jensen stod vagt 
ved flyet. Kl. 7 meddelte Jensen til Johansen, at han havde fundet liget af endnu en engelsk soldat. Liget lå 
under en motor og var stærkt forbrændt. 
 
Derefter kørte Johansen til Tønder for at aflevere C.B.-betjentene og kl. 7.45 ankom han til sygehuset, hvor 
den vagthavende læge Bülow oplyste, at de to hårdt sårede flyvere havde pådraget sig alvorlige indre 
kvæstelser, legemsbrud og kraftige hjernerystelser og muligvis kraniebrud. De var stadig uden bevidsthed, 
og deres tilstand var meget alvorlig. 
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Det tøj, flyverne havde haft på ved indlæggelsen, var pakket sammen og kunne afhentes på inspektørens 
kontor. De pågældende havde ikke haft nogen identifikationspapirer på sig, men på forskellige af flyvernes 
ejendele var det næsten lykkedes lægen at identificere deres efternavne, der lød henholdsvis Curling og Ran-
tau. I Curlings uniform fandt lægen følgende: 1 pung med engelske mønter, 1 ødelagt fyldepen, 1 kniv, 1 
nøgle, 1 fløjte, 1 skruetrækker samt 2 identifikationsmærker mærket Curling, E. D. 1610909,C. E. og et 
mærke med samme påskrift samt Blood Group, 3 B., og 1 kam. 
Curling bar på sin uniform tre vinkler, så de antog, at han har været sergent. I Rantaus uniform var der fundet 
følgende: Et identifikationsmærke med påskriften: Sergent Albert Rantau, 51,6 A. M. 45'. Endvidere blev der 
på en undertrøje fundet et mærke lydende: 1.234.714 samt 1 julekort, 3 blyanter, 1 hestesko og en 
miniaturehue. Rantau bar ligeledes tre vinkler på uniformen. Alle effekter tog Johansen med til Kloster. 
 
Kl. 8.30 fik Johansen på Løgumkloster Sygehus udleveret de ejendele, som tilhørte den indleverede, dræbte 
flyver. Der var følgende effekter: 1 kam, 1 meldeseddel, 1 identifikationsmærke, der sad på uniformen og 
som bar navnet Quick, 1 æske hæfteplaster, 1 seddel over vind-hastighed samt nogle enkelte engelske 
mønter. Den dræbte hed sandsynligvis Quick og bar tre vinkler på uniformen. 
 
De nævnte effekter tog Johansen i forvaring, og samme formiddag blev de på politistationen i Løgumkloster 
afleveret til to tyske officerer, der ikke navngav sig. Afleveringen fandt sted under overværelse af politi-
betjentene H. Larsen og N. A. Jensen, idet officererne ikke ønskede at afgive en skriftlig erklæring om 
udleveringen. 
 
Kl. 9 var han tilbage ved nedstyrtningsstedet, hvor politibetjent Jensen oplyste, at han havde fundet endnu en 
engelsk flyver. Liget, der var meget forbrændt, stod med hoved og brystkasse boret ned i jorden i kanalen. 
Vi kan her gøre op, at, af de 5 fundne flyvere var de 3 dræbt, og det lykkedes at identificere efternavnene på 
2 af de bortkørte. I kapellet i Løgumkloster lå Quick, og på Tønder Sygehus drejede det sig om Curling. Den 
tredje hed rigtig nok Albert med efternavnet Wheatley. 
 
Den tyske værnemagt, som indfandt sig mellem kl. 6 og 7, opstillede vagtposter ved resterne af flyet. I 
perioden mellem kl. 5 og 7.30 havde politibetjentene Levinsen og Jensen grundigt afsøgt stedet og de 
nærmeste marker. De fandt ingen bomber, hvorimod de i maskinens nærhed havde opdaget styrehalen af en 
rød brandbombe. Her må Johansen huske forkert, idet der herom afgik en melding kl. 03.40 til Landsmelde-
centralen (11). Da der således ingen sandsynlighed var for, at der lå sprængbomber i maskinens nærhed eller 
på de tilstødende marker, og de to tyske officerer heller ikke mente, at der var andre bomber, ringede 
Johansen kl. 9.30 til politifuldmægtig Bøving, der efter orienteringen traf beslutningen om, at evakueringen 
kunne ophæves. 
 
Efter ordre fra Bøving rettede Johansen en forespørgsel til de to tyske officerer, om den tyske værnemagt 
havde noget imod, at det danske politi i ambulance transporterede de to dræbte flyvere til kapellet på 
Løgumkloster Sygehus, men fik her svaret: "Den tyske værnemagt vil selv i dag lade ligene transportere 
bort". Samtidig bestemte de, at det danske politi godt kunne inddrage sine vagtposter, da de anså faren for, at 
der skulle ligge eventuelle forsagere og tidsindstillede bomber, for at være minimal, og at de nu selv ville 
overtage vagten. Herefter blev C.B.-betjentene afløst, hvorimod politiets advarselsskilte fortsat skulle 
synliggøre afspærringen. 
 
Før C.B.-betjentene afløstes, var der forudgående hos familien Schack sket følgende: Bodil Jensen (22) født 
Schack, var blevet konfirmeret det forår, og forældrene boede på modsatte side af smed Wilkens. Deres ene 
hest var for nylig død, og til markarbejdet i forårstiden var det Bodils opgave om morgenen at hente en hest 
hos August Petersen, der havde tilbudt dem denne hjælp. Efter konfirmationen gik hun ikke i skole og kunne 
derfor hjælpe til. Men inden hun nåede hen til August Petersen den 29. april om morgenen, blev Bodil 
stoppet af en C.B.-betjent ved afspærringen. Hun kendte godt vagten, som var fra Løgumkloster. Så folkene i 
Bjerndrup kom ikke ind i den sædvanlige rytme den dag. 
 
Rapport om markskade 
Egon Johansen anførte i sin rapport om markskaden på August Petersens mark, at den var tilsået med havre 
og udlæg samt rug. Ødelæggelserne omfattede et glidespor fra nødlandingen, hvor maskinen havde revet 
omkring 25 m pigtrådshegn ned foruden skade på 15 m af kanalens sider. Sæden blev ødelagt på i alt ca. 1 
ha. 
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I denne rapport, som også er dateret den 29. april 1943, begynder han med en oplysning, som næsten ingen 
har kunnet sige noget om, nemlig tidspunktet for nødlandingen. Der står, at en engelsk flyvemaskine kl. ca. 
00.45 er styrtet ned på en mark ved Bjerndrup. 
Tage Nissen (9) mener at have hørt tidspunktet kl. 00.41, men under alle omstændigheder, har vi en tid, som 
er forskellig fra det tidspunkt, som de er angivet fra tysk side (18)? Her nævnes tidspunktet 00.57.  
 
Besøgende ved flyet 
Selv om der var afspærret på alle sider, kom der mange mennesker om formiddagen og resten af dagen. Der 
var en forfærdelig trafik over vores mark, alle skulle se flyvraget, fortæller Christian Petersen (7). 
 
Flere øjenvidner (4, 7, 13, 14, 15 og 17) beretter om, at natjagerpiloten, der havde skudt flyet i brand, 
landede om formiddagen i et lille fly. Han medbragte en fotograf, som tog billeder af ham foran flyet med en 
ammunitionskæde fra flyet om halsen. Peter Bohlbro erindrer, at piloten fortalte om to fly, som han skød ned 
den nat. Det andet fly må være det fly, som Søren (13) og hans kammerat observerede. 
 
Herom skrev Karl Oskar Johannsen (15) i sin dagbog fra den 29. april 1943: "I nat blev der skudt en 
englænder ned i Bjerndrup. Jeg var derude i middags for at se den. I det samme startede en lille tysk maskine 
fra stedet. Det var den flyver, der havde skudt den ned, som var henne at se på sit resultat. Også ved Over 
Jerstal har han skudt en ned." Længere nede i teksten læses: "Der lå endnu 2 døde flyvere ved maskinen i 
middags. En stod på hovedet i grøften med helt forkullede ben, og den anden lå nærmere ved maskinen, men 
også i vandet. Tøjet var helt forkullet, og man kunne se kødet. Hovedet var vist nok helt væk, man kunne se 
de elektriske ledninger ligge tilbage, hvor hovedet sad. Det var uhyggeligt at se. - Georg (Karl Oskars bror) 
blev bleg, - da han så det senere i eftermiddags. En masse folk var henne at se, men man måtte ikke komme 
for tæt til for de to tyske vagtposter. Jeg fik en patron med hjem, som nu er demonteret. Der var en masse 
maskiner over Danmark og Sverige. De lagde lige så mange miner ud som ellers i en hel måned." 
 
Som alle drenge var Hans Brodersen (3) nysgerrig efter at se, hvor flyvemaskinen gik ned. Næste dag, mens 
forældrene sov til middag, cyklede han og søsteren mod Visbjerg for at finde ud af, hvad der skete om 
natten. Han husker, at de cyklede forbi Visbjerg og kom til en dårlig markvej for at komme tæt nok til 
resterne. Det drejer sig sikkert om Kisbækvej. Der stod en vagt, som spærrede tilgangen her sydfra, men de 
kunne se skelettet af den brændte maskine. 
 
Under overskriften Kontinueret samme dag føjer Egon Johansen (2) til i sin rapport: "Læge Bülow, Tønder 
Sygehus, meddelte i dag kl. 13.35, at de på Sygehuset indlagte 2 flyvere var afgået ved døden. Rantau kl. 
13.15 og Curling kl. 13.18." 
 

 

Den 29. april 2003 blev der rejst en mindesten med informationstavle 
fra Sønderjyllands Amt, rejst her ved Branderupvej 22, 6240 
Løgumkloster med tekst af Frode Gotthardsen og gengivet ved 
omtalen af Wellinton HE 170 og med hans angivelse af stedet, hvor 
flyet endte 3. april 2013. 



1565 
 
Emil Abrahamsen (4) cyklede til skolen i Bjerndrup fra Visbjerg. Den dag oplevede han som 10 årig også det 
mærkelige syn med den brændende maskine og pilotens landing. Emil fik af lærer Jens Refslund Poulsen lov 
til at komme lidt for sent i skole, hvis han undervejs havde været optaget af at indsamle flyveblade. Gudrun 
(10) var gift med Jens og ligeledes ansat på skolen. Hun husker ikke, at hendes mand og Emil havde en 
sådan aftale, men man snakkede kun om det mest nødvendige af den slags i de tider. Derimod mener Gudrun 
Poulsen, at læge Glaven tog fotos, som han sendte sammen med oplysninger til de pårørende i England. Hun 
er i tvivl om en af flyverne, om han reelt døde ved drukning i kanalen. Det blev drøftet blandt beboerne i den 
følgende tid. 
 
Landsmeldecentralen 
I løbet af natten modtog Landsmeldecentralen flere meldinger om udviklingen i Bjerndrup (11). Kl. 02.50 fra 
Tønder, hvor der er oplysninger om stedet, ejeren, evakuering, maskinen brænder stadig, afspærring, 2 hårdt 
sårede flyvere er bragt til Tønder Sygehus. I meldingen fra Tønder kl. 03.40 stod der bl.a.: " - - Der er ikke 
fundet sprængbomber, men kun styrehalen af en brandbombe. - - ". Der kom en melding kl. 09.20: "På en 
mark i Bedsted, ca. 9 km øst for Løgumkloster er fundet en faldskærm. Den stammer antagelig fra en flyver, 
der er sprunget ud fra den maskine, der er styrtet ned ved Bjerndrup. Eftersøgning iværksat. Fluko Kolding 
er underrettet." 
 
En ny melding kl. 11.10 bragte en rettelse, da man blev klar over, at det ikke var en faldskærm, men en 
gummibåd. "Båden hidrører antagelig fra den ved Bjerndrup nedstyrtede maskine. Gummibåden bliver 
afleveret til den tyske værnemagt. Eftersøgningen efter den formentlig udsprungne flyver er indstillet." 
 
Transport af flyet og oprydning 
Allerede samme dag eller næste dag kom en blokvogn med en chauffør fra Løgumkloster og kørte 
vragdelene væk. Chaufføren kørte senere busruten Løgumkloster - Tinglev, mener Søren Feddersen (13). 
Blokvognen med flyvraget stod en dags tid hos Cornelius Tæstensen, Branderupvej, før det blev kørt bort, 
fortæller Walter Tæstensen (16). 
 
Før det blev kørt væk, lykkedes det smeden Johan Wilkens at få fat i benzintanken. Den skar han over, og 
lavede den til et badekar for familien. På den tid var det ikke almindeligt, at man på landet havde badekar 
(23). 
 
I materialet, som Søren Flensted (11) har fundet på arkivet fra Landsmeldecentralen, fremkom nye 
oplysninger vedrørende transport af flyvraget. En melding modtaget den 4. maj 1943 fortæller, at "Den ved 
Bjerndrup nedstyrtede engelske flyvemaskine er den 2/5 fjernet af den tyske værnemagt, Fluko, Kolding 
underrettet". Der er sikkert her tale om selve flyet og de største stykker. Den næste melding er modtaget den 
6. maj og lyder: "Tønder kl. 10.43 Sømilitære Distrikt i Esbjerg har fjernet resterne af den ved Bjerndrup 
nedstyrtede engelske maskine". 
 
En uges tid senere modtog centralen denne melding den 14. maj: "Toftlund 11.45 - Til Toftlund politistation 
er indbragt 2 æsker med i alt 6 engelske signalpatroner. Patronerne hidrører fra den 29/4 1943 v. Bjerndrup 
nedstyrtede engelske flyver. Patronerne bliver afleveret til den tyske værnemagt i Haderslev, der er 
underrettet. Fluko Kolding underrettes". 
 
Christian Petersen (7) overtog forældrenes gård og ved oprensning af kanalen og arbejde på marken kunne 
de mange år efter, opsamle stumper af maskinen. Der lå noget gemt af flyet på loftet, men det er gået tabt. 
 
Drengene fra Branderup kunne heller ikke modstå fristelsen til at se et fly på nært hold. De cyklede 6-7 
kammerater - deraf to brødre - til Bjerndrup. Da der ikke var mange cykler under krigen, så cyklede de to på 
én cykel, husker Martin Muus (12). Der var ikke meget tilbage af maskinen, men de næste dage fik de lov til 
at lede med sammen med de soldater, der var udstationeret til at finde rester af den plus ammunition. 
 
Bombekrateret i skoven blev flittigt anvendt af drengene i tiden derefter, idet hullet benyttedes til cykelløb. 
Her i skoven legede de ofte røvere og soldater, som vel alle drenge har gjort! Hullet kan stadigvæk ses, men 
er i dag fyldt meget op. De to andre huller anes kun svagt i marken øst for skoven og mellem to tjørn i et 
markskel længere mod øst. 
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Derhjemme i faderens smedeværksted smed de patroner i essens varme ild. Virkningen udeblev da heller 
ikke. De blev dristigere og fyldte meget krudt i én patron og satte projektilet på igen. Ind i ilden med den. De 
dykkede hurtigt ned under murens kant. Det gav et ordentlig brag. Nu greb faderen ind, og dermed sluttede 
festen. 
 
En lærling havde en patron spændt fast i skruestikken i værkstedet og slog på fænghætten, det gav "svedne" 
tæer, idet projektilet gik ned mellem to tæer på hans fod. 
 
Bemærkninger 
Omtalen som en nødlanding er et bevidst udtryk fra min side, idet der her er skelnet mellem et fly, som 
beskydes, så det styrter ned ude af kontrol, og et fly, hvor piloten kan kontrollere en nedstigning til at kunne 
lande. Det vil altid være et risikabelt foretagende, når der ingen landingsbane findes på stedet. Flyets hjul får 
næsten altid fat i hegnstråd på flade marker i Danmark (mange små marker på den tid). Grøfter er en alvorlig 
hindring, da de er svære at se fra luften. Med en lille ændring af retningen mod vest den nat havde flyet 
undgået kanalen, og den kunne have løbet sig træt. Mandskabet havde derved fået en chance for at komme 
ud, men sådan skulle det ikke gå. 
 
Mathilde Petersen (17) husker, at beboerne i Bjerndrup snakkede meget om pilotens dygtighed ved at undgå 
sammenstød med husene i byen. Det er utroligt heldigt, at der ikke skete en større katastrofe, for den kunne 
have ramt flere ejendomme på én gang! Alligevel er jeg lidt usikker på om piloten kunne se tilstrækkeligt til 
at orientere sig. Vi må forestille os, at alle huse var mørklagt under krigen, og at det var midt om natten, det 
skete. Man kan nemmere fra jorden se ting mod himlen end omvendt. Men det tjener piloten til ære, hvis han 
bevidst undgik sammenstød med de gårde, som netop lå på den rute, flyet havde. 
 
I modsætning til situationen i Bjerndrup, kunne flyet ved Vester Højst nødlande i dagslys ca. et år senere. 
Piloten valgte her et område uden beboelse. 
 
Søren Flensted (11) har kopi af et skema fra den tyske Luftgaukommando XI, Abschusse vom 28.4 bis 29.4. 
1941. Skemaet var fortrykt med årstallet 1941, men gælder 1943, hvor nr. 10 er omtalen af 1 Vickers 
Wellington, som er nedskudt 6 km nord for Løgumkloster kl. 00.57 af en natjager. Der er noteret 3 døde og 2 
svært kvæstede i Tønder. På et andet skema, dateret den 1. maj 1943 i Hamburg-Blankenese, Nbst. 2858, 
Abschusse in der Nacht vom 28.-29.4. 1943, står som nr. 4 angivet: "00.58 Uhr b/Overjersta110 km s.w. 
Hadersleben, Vickers Wellington 100 % Bruch, Absch. d. Nachtjagd, 5 Tote, Flensburg birgt.", og som nr. 6: 
"00.57 Uhr Lügumkloster 15 km nordl. Tondern, Vickers-Wellington 100% Bruch, Absch. d. Nachtjagd, 5 
Tote, Flensburg birgt." 
 
 

 

Mindesten for de faldne soldater: F.C Swain; A. Wheatley; E.G Quick; 
G.R. Burgess og E.D. Curling. Billedet er taget 3. april 2013. 
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Ud fra de to skemaer skulle flyet i Over Jerstal være nedskudt sidst, men Søren Feddersen (13) mener helt 
bestemt, at de observerede styrtet, da de befandt dem mellem Løgumgård og Ulstrup. Som tidligere nævnt 
har øjenvidner hørt natjagerpiloten sige, at han den nat skød 2 bombefly ned. 
 
Herom skriver Ib Lødsen (18): "Flyene blev nedskudt inden for 2 minutter af Ltn. Meess + Uffz. Ostheimer 
fra 6/II/NJG-3 i samarbejde med radarstation Ameise, ved Barsmark, flyet var en Messerschmitt 110." 
"Wellington X HE - 395 -- startede fra den engelske base Leconfield kl. 20.55 på en minelægningsoperation. 
Flyet blev skudt ned af omtalte natjager kl. 00.59, og samtlige besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet 
og ligger begravet i Aabenraa." 
 
Med oplysningerne hos Ib Lødsen tyder det på, at Søren Feddersen har fået bekræftet iagttagelsen. Og det 
kunne jo tænkes, at den tyske pilot i nattens hede duel har husket forkert og er kommet til at bytte om på 
rækkefølgen. 
Ved at droppe bomberne har besætningen været indstillet på at skulle lande flyet. Beboere i Branderup 
mener, at de faldt den nat nord for vejen mellem Agerskov og Branderup. Dagen efter kunne kraterne ses. 
Flere øjenvidner (1, 13) bemærkede ikke eksplosionerne af bomberne, og det undrer dem meget. 
 
Søren Feddersen (13) har en oplysning, som en læser (et andet øjenvidne) måske kan hjælpe med at opklare. 
Læge Højholdt fortalte Søren nogen tid efter, at en af de overlevende som det første bad ham om en cigaret, 
da han ankom til ulykkesstedet. Spørgsmålet er, om nogen har set læge Højholdt være til stede blandt de 
mange mennesker. Han kunne være med ambulancen fra Løgumkloster. Er det tilfældet, har en af dem været 
ved bevidsthed efter landingen. 
 
Kilde: 
 www.airmen.dk. Vedrørende flyet Wellington HE - 170 
Oplysning: 
 Besætningen på Wellington HE - 170 bestod af følgende:  

Pilot: SG Frederick Charles Swain, RAF, 22 år, søn af Daisy og Henry William Swain.  
Navigatør: SG Albert Wheatley, RAF, 22 år, søn af Phyllis og Herbert Wheatley of Wisbech, Cambridgeshire. 
Bombesk: SG Edward George Quick, RAF, 22 år, søn af Elisabeth Emily og Edward John Quick of Barton Hill, 
Bristol. 
Skytte: SG George Richard Burgess, RAF, 23 år, søn af Emily Florence og Sydney Burgess of Clewer, Windsor. 
Skytte: SG Edwin Donald Curling, RAF, 20 år, søn af Emma og William George Curling of Lower Edmonton 
Middlesex. Alle var fra 196 Sqd. (eskadrille) og havde en gennemsnitsalder på 21 år (engelsk oplysning) og ligger 
begravet på Aabenraa kirkegård (18). 

 Kildeoversigt: 1. Andreas Schulz, Nørregade 20, Løgumkloster; 2. Egon Johansen, daværende politibetjent, 
Løgumkloster; 3. Hans Brodersen, Vænget 21, Løgumkloster; 4. Emil Abrahamsen, Kildevænget 30, Roskilde;  
5. Peter Matzen, Teglgård 14, Vilsbæk; 6. Marie Midtgaard, Vænget 40, Løgumkloster; 7. Christian Petersen, Ved 
Møllen 10, Løgumkloster; 8. Ingrid Callesen, Svinget 3, Løgumkloster; 9. Tage Nissen efter sin fars fortælling, 
Koldingvej 10, Løgumkloster; 10. Gudrun Poulsen, Birkevej 39, Løgumkloster; 11. Søren Flensted, Møllevej 7H, 
Billund; 12. Martin Muus, Branderup Bygade 32, Branderup; 13. Søren Feddersen, Jernbanegade 8, Løgumkloster;  
14. Peter Bohlbro, Bøgelhusvej 9, St. Jyndevad; 15. Karl Oskar Johansen, Adlerhusvej 6, Middelfart; 16. Walther 
Tæstensen, Branderupvel 1, Løgumkloster; 17. M. og A. Pedersen, Bytoften 15, Agerskov; 18. Ib Lødsen, Tindbæk 
Byvej 25, Randers; 19. Karsten Petersen: Luftkrig over D IV´s 39. Bog; 20. Anders Bjørnvad: Faldne Allierede F. 
Bog; 21. Kaj Bredahl, Branderup Bygade 19, Branderup; 22. Bodil og Vagn Jensen, Slotsbanken 7, Løgumkloster;  
23. Kirsten Uth, Havstedvej 6, Ravsted. 
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Minder fra Besættelsestiden 1940-45 
Af Henning Haugaard 

 

Da jeg er født i 1945 har jeg af gode grunde ikke oplevet Anden Verdenskrig 1939-1945 eller 

Besættelsestiden i Danmark fra 1940-1945. Ofte fik jeg som barn fortalt, at den dag jeg blev døbt, 

tog Adolf Hitler sit eget liv i førerbunkeren i Berlin.  

Alligevel har jeg mange minder fra min barndom, der er eftervirkninger fra besættelsesårene. Det 

er nogle af disse jeg vil nævne i de efterfølgende sider: 

 

Jeg kom til verden i slutningen af Anden Verdenskrig. Det lå i luften, at der nok ikke var lang tid 

igen før krigen ville få en ende.  

Ved min dåb, søndag den 29. april, var Danmark dog stadig besat af tyskerne. På grund af 

udgangsforbud, mangelvarer og andre restriktioner var mine faddere, som var min fars fætter og 

kone, blot blevet hentet i Klovtoft. 

Også på gården var vi blevet ”besat”. Det var tyske soldater, der i foråret 1945 var blevet 

tvangsindkvarteret på gården. Det drejede sig om cirka 40 soldater, der var kommet tilbage fra 

Norge, da man fra tysk side forventede et engelsk angreb på Jyllands vestkyst.  

De tyske soldater boede på svinestaldlængens loft. Der var to befalingsmænd tilknyttet for at 

holde styr på soldaterne og de boede i stuehusets gæsteværelse. De hed Günther Weiher og 

Rebschläger, hvis fornavn dog ikke huskes. 

Günther Weiher og min far korresponderede med hinanden flere år efter krigens ophør og far og 

mor sendte endog pakker med levnedsmidler ned til familien Weiher, der boede i nærheden af Kiel, 

hvilket fremgår af den bevarede korrespondance. 

 

 

Ligesom alle i krigens tid, skulle også jeg have et personligt købekort. Af 
kortet fremgår det, at jeg den 31. januar 1946 fik et par snørestøvler, nr. 19 
for 5,45 kr. Senere samme år fik jeg et par fiskeskinds-støvler, nr. 21 til 6,35 
kr. Det sidste køb med påtegning foregik hos H.J. Sørensen, Bedsted den 27. 
september 1947. 



1569 
 

De fleste af de følgende oplysninger er dog ting, jeg ikke selv husker, men som jeg har fået 

fortalt - Den dag soldaterne kom, var min storesøster Ragnhild ikke hjemme. Da hun senere vendte 

hjem blev hun ved indkørslen til gården stoppet af de tyske vagter. Først da min far blandede sig, 

fik Ragnhild lov til at passere.  

Noget lignende kan også fortælles om Signe Prinds fra Øster Terp. Hun var blevet hyret som 

kogekone i forbindelse med min dåb den 29. april. Signe Prinds var til anledningen blevet udstyret 

med et pas eller en passérseddel, så hun uhindret kunne få lov til at komme ind på gården. 

Døgnet rundt holdt soldaterne vagt ved gården. Og i den forbindelse havde de gravet et par 

skyttehuller bag ved havediget ud mod vejen. Ved indkørslen stod en vagtpost og så var der også et 

skyttehul nord for kostalden. I min barndom i 1950-erne var hullerne endnu ikke helt blevet kastet 

til, da jeg stadig kunne hoppe ned i disse huller og gemme mig i dem. 

 

Der var også andre minder om de tyske soldater. Fx fik vi en solid trappe anbragt op til 

svinestaldloftet. Den blev lavet hos snedker Peter Bøje og var over 1 meter bred og havde et solidt 

gelænder ved den ene side. Denne trappe var vi meget glade for i de efterfølgende årtier.  

Bag ved hestestaldlængen mod øst havde soldaterne deres latrin, der blot bestod af to pæle 

nedgravet i jorden med en jernstang henover, således at soldaterne kunne sidde på stangen og 

forrette deres toiletbesøg. Neden under var der gravet en dyb rende. 

 

 

Jeg er cirka 12 år i 1950-erne og står vagt ved gårdens indkørsel med 
tysk stålhjelm og tysk gevær, som de tyske soldater havde efterladt. 
Privatfoto. 

 

Soldaternes varme måltid blev hentet nede i byen. Jeg mener, at maden blev tilberedt hos bager 

Petersen. To soldater bar på deres skuldre en lang stang, hvorpå alle soldaternes kogekar hang og 

dinglede.  

En gang var der en soldat, der ikke kunne lide dagens ret. Han smed den ud på møddingen. Det 

så min mor fra køkkenvinduet og hun forbarmede sig over ham, ved at hun gav ham en ny portion 

af vor egen mad. Den kunne han meget bedre lide. 
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Nogle gange hjalp soldaterne også mor med opvasken. Det var også tilfældet dagen efter min 

dåb, mandag den 30. april. Samtidig bragtes meddelelsen i radioen, at Adolf Hitler havde skudt sig i 

sin bunker i Berlin. Det fik de unge soldater til at hænge noget med hovederne. Hele deres og 

tyskernes drøm om Det Tredje Rige, som deres ”Führer” havde proklameret, nu lå knust, men for 

mig skulle livet først nu rigtig til at begynde. 

 

Og så var der alt det ”glemte” militærtøj, der lå på loftet i en stor dynge, og som jeg og mine 

kammerater flere gange udstyrede os med, når vi legede soldater. Det var især rygsække. Det bedste 

som soldaterne havde ”glemt” var et kogekar, en gasmaske, to stålhjelme og et gevær samt en 

masse skarpladt ammunition. Mange gange har jeg stået vagt ved gårdens indkørsel iført tysk 

stålhjelm og med et tysk gevær i hånden.  

De skarpladte patroner havde far dog gemt af vejen, men min storebror Peter vidste hvor de lå. 

Han kunne finde på at afsende et skud mod en pæl ude på Østermark. Det gav et stort knald og 

efterfølgende kunne vi ved selvsyn konstatere et stort hul i pælen. 

Peter viste mig også, hvordan man kunne sætte en patron fast i en skruestik, trække metalstykket 

ud af patronen og derefter hælde det løse krudt ud på et bræt og tænde ild til det. Det brændte 

ligesom, når man ved nytårstide tømte en kineser for krudt. 

Pludselig en dag var geværet væk. Det viste sig, at far havde solgt det til en mand i byen, der 

stod for at skulle rejse til Grønland. Her ville han bruge geværet til at skyde sæler og isbjørne med, 

sagde han. 

 

Da soldaterne efter krigens ophør i maj 1945 rejste tilbage til Tyskland var der en af soldaterne, 

der ikke ville med. Han stak af og løb nord på, ned i engene og de andre soldater fik ordre til at 

skyde efter ham. For at undgå at blive skudt på, løb soldaten ud og ind mellem kreaturerne. Han 

nåede over til Bedsted-Bovlund-vejen. Her fangede de ham, hvorefter han fik et ordentligt lag tæsk. 

Af Peter købte et par af soldaterne hans trækvogn. Den ville de bruge til at læsse deres udstyr på, 

men ved grænsen fik de frataget alt, ja selv trækvognen tog grænsegendarmerne fra dem. 

 

 

 

 

 

Fysiske minder fra Besættelsesårene 
 

Flyveblade 
     Den 9. april 1940, der var besættelsestidens første dag, fløj de tyske flyvemaskiner så lavt, at de 

næsten fløj under elmasterne. Min mor kunne tydeligt se piloten i cockpittet. 

     Når der senere kom fly hen over os, var det bare om at komme i skjul. Jeg skulle således mindst 

en gang efter min fødsel af min mor være blevet bragt i sikkerhed i vores kælder. Og for at der ikke 

skulle slippe lys ud om aftenen, brugte man sorte gardiner i alle rum. 

     De tyske flyvere kastede flyveblade ud fra maskinerne, et såkaldt opråb (OPROP) til danskerne. 

Her kunne man læse i en blanding af norsk og dansk og om hvorfor tyskerne var kommet til 

Danmark. 
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Flyveblad eller OPROP (opråb) som blev kastet ud fra de tyske fly til det 
danske folk. Teksten er ikke rent dansk, men påvirket af norsk skrivemåde. I 
alt blev der kastet 600.000 eksemplarer ned til danskerne den 9. april. 

 

 

Kongemærket i anledning af kongens 70 års fødselsdag 
 

                  

Cirka et halvt års tid efter at Danmark i april 1940 var blevet besat 
fyldte kong Christian X den 26. september 1940 70 år. I den anledning 
blev der fremstillet et kongemærke. Det kom til at symbolisere 
danskernes sammenhold. Kongeemblemet blev fremstillet i flere 
varianter, både i sølvemalje og guldemalje, og med eller uden 
ophæng. Der blev på landsplan solgt 1½ million eksemplarer. 

 

 

Mørklægningsgardiner 
Straks efter besættelsen blev det pålagt folk at opsætte mørklægningsgardiner, så der ikke kunne 

slippe lys ud, så de tyske fly ville få sværere med at lokalisere deres positioner. Jeg husker tydeligt, 

at vi også flere år efter den 4. maj 1945 havde mørklægningsgardiner i mit børneværelse. 

Gardinerne havde den fordel, at rummet virkede mørkt, når man en tidlig sommeraften skulle 

lægges i seng.   
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Billede af ophængning af et mørklægningsgardin. Billedet 
er hentet fra Internettet. 

 

Sølvpapirstrimler 
     Der blev kastet sølvpapirstrimler ud fra de engelske bombemaskiner for at narre fjenden. 

Sølvpapirstrimlerne skulle forstyrre radaren. Jeg kan huske, at vi på gården havde gemt en masse af 

disse sølvstrimler i et chatol i spisestuen. Hver strimmel, gætter jeg på, var cirka 30 cm lange og 2 

cm brede, sorte på den ene side og sølvfarvet på den anden side. 

Det var i 1944 at min bror Peter og en kammerat ved navn Verner Bojsen en dag fandt strimlerne 

nede i engen nord for gården. De lå spredt rundt omkring og i mellem var der også en hel pakke, der 

var fyldt med sølvstrimler. Pakken var ikke blevet åbnet, men drengene kunne se, at pakken havde 

åbnet sig ved nedslaget. Pakkens størrelse var ifølge Peter ca. 15 x 15 x 30 cm. 

 

 

En sølvpapirstrimmel, der skulle forstyrre fjendens radarsystem. 

 

    Peter og Verner var i begyndelsen bange for, om det kunne være noget farligt. Men så dristede de 

sig til at samle strimlerne op. Peter fortæller også, at vores mor lavede firkantede julekurve af dem, 

og min storesøster Ragnhild, som jeg også kontaktede, kunne fortælle, at der naturligvis også blev 

lavet musetrapper af dem. 

Sølvpapirstrimlerne blev kastet ud fra flyene for at forvirre radaren og dermed det tyske 

luftforsvar. Tyskerne havde jo etableret sig i Danmark med en række flyvepladser og med 
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radarstationer, lyskasterne og antiluftskyts. Der gik rygter om, at sølvpapirstrimlerne kunne være 

giftige for køerne. Køerne syntes dog ikke at være fristet til at spise denne alternative kost. 

Disse sølvpapirstrimler udgør i sig selv en spændende historie om et våbenkapløb. Engelske fly 

udførte angreb, mineudlægning og andre operationer, og engelske og amerikanske fly overfløj 

Danmark (og Sverige) under bombetogter mod Tyskland. Som krigen skred frem, begyndte 

overflyvningerne. Englænderne om natten, amerikanerne om dagen.  

Det fortælles bl.a., at Windows var et kodeord for sølvpapirstrimlerne og var en stor 

hemmelighed, og man turde ikke bruge dem, for så ville tyskerne straks efterligne, og det ville give 

bagslag for det engelske radarsystem. At tyskerne selv havde fundet på metoden, vidste man 

tilsyneladende ikke. Måske var tyskerne også betænkelige ved at bruge dem. 

 

Sølvpapirstrimlerne kunne bruges som souvenirs og som materiale til husflid, så som 

musetrapper og flettede kurve eller måtter. Hverken Ragnhild eller Peter kan huske at vores mor 

skulle have hængt flettede kurve på juletræet - Jeg tror det heller ikke. Det ville ikke ligne hende at 

hænge julestads på juletræet, lavet af krigseffekter. 

Der var endnu en ting fra flyene, der kunne bruges. Det var faldskærmene lavet af silke. Af dem 

kunne der fx syes kjoler. 

 

Nedskydning af et engelsk jagerfly 
En anden større episode, var, da et engelsk bombefly blev beskudt af tyske jagerfly. Der faldt 

ved den lejlighed flere genstande ned i engene i Bedsted Nørrekær. Udover et stykke af en vinge 

fandt min far en kniv med et orangefarvet korkskaft samt en orangefarvet ring, der var snoet af reb. 

Disse ting samlede far op og tog med hjem. Senere nødlandede det omtalte fly, der havde en 

besætning på 10 personer, i nærheden af Øster Højst. Det skete den 24. februar 1944. 

Fly-vingen blev opbevaret på vort loft på gården og jeg så den nærmest dagligt, når jeg gik op af 

bagtrappen til min bedstemor. Vingestykket, der cirka målte 1 x 1 meter, blev i 1980-erne af min 

bror Peter overgivet til Jørgen Bendorff i Tønder til hans private krigssamling. Jørgen Bendorf gav 

senere vingestykket videre til Zeppelinmuseet i Tønder. 

 

Rationeringsmærker  
    Disse rationeringsmærker opbevarede mor inde i chatollet i spisesten i en skuffe. Her gik mor ind 

og klippede de mærker fra, vi skulle bruge ved indkøbet af varer fra købmanden. Der blev brugt 

mærker mange år efter krigen. 

 

 

Eksempler på rationeringsmærker for kaffe, sukker og smør 
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Foreningen ”Danske Samfund i Bedsted Sogn” 

- protokoloptegnelser fra 1938 - 
 

1930-erne og begyndelsen af 1940-erne var en turbulent tid i Sønderjylland, hvor der opstod 

flere gnidninger mellem de dansksindede og de tysksindede. Årsagen skal ses i forbindelse med den 

tyske rigskansler, Adolf Hitlers aggressioner, der resulterede i Anden Verdenskrig. 

Heller ikke Bedsted sogn gik ram forbi. Som en modreaktion mod alt det tyske, dannedes en 

lokalafdeling af Danske Samfund i 1933, hvor et af formålene bl.a. var at bevare flest mulige 

ejendomme i sognet på danske hænder.   

Også den omstændighed, at Bedsted sogn i 1937, som en rundhåndet gave fra Brødre i Det Kgl. 

Københavnske Skydeselskab og Danske Broderskab i Viborg, modtog en stor gave: Udgifterne ved 

opførelsen af Bedsted Sogns Forsamlingshus. Her i forhallen ses en marmorplade, hvorpå der kan 

læses, at forsamlingshuset blev opført som værn for danskheden i Sønderjylland. 

 

       
 

 

Det var den gang, men af de nedenstående protokoloptegnelser fra foreningen Danske Samfund i 

Bedsted sogn fra 1938, får man herigennem et godt indtryk af hvordan tiden var.  

 
Bestyrelsesmøde i Danske Samfund 

     Den 18. december 1937 blev der kl. 19 afholdt bestyrelsesmøde i Øster Terp forsamlingshus i foreningen: 

Danske Samfund i Bedsted Sogn. Til stede var alle bestyrelsesmedlemmer nemlig:  

Gårdejer Jens Møller, Mårbæk, gårdejer Hans Jepsen, Gravlund, gårdejer Jens Mikkelsen, Arndrup, 

statshusmand Nis Nielsen, Øster Terp, statshusmand Nis Rosenborg Ottsen, Bedsted, husmand Iver Gubi, 

Bedsted, købmand Hans Hybschmann, Bedsted, købmand Hans Rasmussen, Øster Terp samt sognefoged 

Mathias Brodersen, Øster Terp. 

Det blev vedtaget at fremskaffe tegningslister fra det danske kontor i Tønder, til brug for tegning af nye 

medlemmer. 

Det vedtages at forsøge på at få direktør Hammerich i Tønder, til at holde foredrag i Bedsted sogns 

Forsamlingshus og samtidig at redegøre for Dansk samfunds formål. 

Det vedtages at Dansk Samfund bør være indbyder til de nationale fester som afholdes i sognet. 

Som formand genvalgtes Jens Møller, som næstformand valgtes Iver Gubi og som sekretær og kasserer 

valgtes Mathis Brodersen. 

Mødet sluttet kl. 20. Sign N.R. Ottsen, sign. Iver Gubi, sign H. Jepsen. 
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*** 

Sag til efterretning 
Møller i Bedsted, Henrik Sandholdt henvendte sig til mig, og gjorde opmærksom på, at Jens Knudsen 

Christensen, Bedsted Bjerg, ville sælge sin lille ejendom, grundet alderdom og svagelighed, og at der skulle 

passes på, at tyskerne ikke kom i besiddelse af dennes ejendom, særlig fordi ejerens søn tjente hos proprietær 

Jørgen Schmidt i Øster Terp. 

Jeg henvendte mig samme eftermiddag til Jens Knudsen Christensen, for at meddele ham, at vi fra dansk 

side, gerne ville forsøge på at skaffe ham en køber til hans ejendom, der har et areal på 6,25 ha. 

Ejendomsskyld 7000 kr og med besætning 1 hest, 3 køer, 1 kvie, 1 kalv, 1 griseso, nogle høns og lidt 

inventar. 

Jens Knudsen Christensen fortalte mig, at han med enken, Mette Knudsen af Bedsted og hendes kæreste, 

Frode Lynge fra Løjt Kirkeby, var blevet enige om at mageskifte ejendommen med Mette Knudsens 

beboelseshus (ejendomsskyld 4000 kr), således at de gensidig med, overtog den ejendommens påhvilende 

gæld, og at Jens K. Christensen fik udbetalt 500 kr og at han beholdt den gamle hest. De forannævnte 500 kr. 

der skulle benyttes til udbetaling, ville Frode Lynge fremskaffe ved salg af sin faders ejendom i Løjt 

Kirkeby. Faderen ville så tage bopæl hos de nygifte, i den nyerhvervede ejendom. 

Desuden fortalte Jens Knudsen Christensen, at han af hans nabo Johannes Enemark, der er medlem af 

Dansk Samfund, var blevet frarådet, at han skulle sælge ejendommen, enten til Andreas Christensen eller 

Knud Ludtke (begge er nationalsocialister og arbejdsmænd i Bedsted). 

Jeg forklarede ham, at dersom han solgte ejendommen til en af sidstnævnte, så kunne det blive svært for 

ham at skaffe en anden beboelseslejlighed, til så gunstige vilkår, som dem han efter den afsluttede handel 

kunne få, hvorfor jeg ved samme lejlighed rådede ham til at holde fast ved overenskomsten med Frode 

Lynge og Mette Knudsen. 

Den 11. marts var de 2 forlovede hos mig for at få deres papirer ordnede for ægteskabsindgåelse. Ved 

samme lejlighed fortalte Frode Lynge, at det ikke var lykkedes for ham at få faderens hus solgt, men han 

kunne nok selv fremskaffe penge til købet af en ny hest, men hans midler strakte ikke så langt, at han kunne 

præstere udbetalingen af de 500 kr., som skulle falde ved kontraktskrivningen hos sagføreren og bad mig om 

at fremskaffe beløbet. 

Den næste morgen telefonerede jeg til landeværnets formand og forklarede ham sagen. Han sagde: Under 

disse omstændigheder kunne de 500 kr straks hæves i Løgumkloster bank på landeværnets konto. 

Jeg fik så samme formiddag samlet begge parter i min bil, kørte til sagfører Axel Le Dous i Løgumkloster 

og kontrakten blev skrevet. Ombytningen af ejendommene sker den 5. april 1938. 

Forrentning og afbetalingen af landeværnets lån, blev ordnet på den måde, at der tilbageholdes 10 kr. 

månedlig af kørepenge eller for leveret mælk til Bedsted Mejeri indtil lånet er tilbagebetalt. 

Det bemærkes, at Frode Lynge har fået tilsagn om at måtte fortsætte efter Jens Knudsen Christensen, med 

at køre mælk til Bedsted Mejeri. 

 

*** 

Sag til efterretning (Arndrup Mølle) 
Forhenværende gårdejer Daniel Hinrichsen, tidligere Tannenhof i Øster Terp, nu bosat Kirkebakken i 

Aabenraa, talte engang i marts måned 1938 med gårdejer Mathisen Højrup, Bedsted Bjerg, om at han som 

værge for Hans Heinrich Toft, var ked af, at der på Arndrup Mølle var indført lån til kreditanstalt Vogelsang 

i Haderslev, og at han gerne ville have dette lån erstattet, med et lån fra et andet pengeinstitut. 

Nogen tid derefter fortalte Mathisen Højrup dette til Jens Møller og der taltes om den mulighed at 

Arndrup Mølle eventuelt kunne købes. 

Den 28 marts 1938 kørte formanden Jens Møller og sekretæren Mathias Brodersen til Tingbogs-kontoret i 

Løgumkloster, for der at få oplyst bekræftelsen m. v. af den af Hans Heinrich Toft (p.t. Filadelfia) tilhørende 

ejendom: Arndrup Mølle. 

Bekræftelsen er således: 249,60 kr. mergelbidrag; 66.300 kr. til Sønderjyllands kreditforening i 

Haderslev; 5.800 kr. til Kreditanstalt Vogelsang; 11.000 kr. til Handelsbanken i Aabenraa. Kreditforeningen 

er blevet konverteret 2.000 kr. til Kreditanstalt i Haderslev, i alt 85.349,60 kr. 
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Den 10. september 1937 er Hans Heinrich Toft indført som ejer. Købesum: 87.300 kr. Lånet hos 

Sønderjyllands Kreditforening er blevet konverteret, og der svares af dette lån 4,5 procent i renter. 

Den tidligere ejerinde, enkefru Toft, har fået akkord i 1936.  

Arndrup Mølle har siden enkefru Tofts død, været bortforpagtet til hendes tidligere bestyrer, Anton 

Jørgensen.  

I tingbogen er ikke indført nogen forkøbsret til kreditanstalt Vogelsang i Haderslev. Efter at have fået 

disse oplysninger, kørte man til landeværnet i Tinglev. Til stede var: Jens Møller, Mårbæk; Mathias 

Brodersen, Øster Terp; Hans Andersen, Kongsbjerg; Martin Hammerich, Tønder samt Kresten Refslund 

Thomsen, Aabenraa. 

De tre sidstnævnte herrer enedes om, at ejendommen måtte købes for 90.000 kr. inklusive besætning og 

inventar med alle rettigheder og forpligtelser, og at det var bedst om Mathisen Højrup købte Arndrup Mølle 

af Daniel Hinrichsen. 

Mathisen Højrup skulle i en hver henseende holdes skadesløs i anledning af hans medvirkning ved 

ejendomshandelen, men han måtte så til gengæld ikke beregne sig nogen fortjeneste. 

Den næste dag tog Jens Møller alene op til Mathisen Højrup, der indvilligede i en gang efter påske, at tale 

med Daniel Hinrichsen, for nøjere at få rede på om Arndrup Mølle kan købes, eller om det kun drejer sig om, 

at få lånet hos Kreditanstalten Vogelsang erstattet med et andet lån. 

Jens Møller og Mathisen Højrup har den 25. maj 1938 talt med Daniel Hinrichsen, ikke direkte om købet af 

Arndrup Mølle, men om prioritetsforholdende på samme ejendom og henvist Daniel Hinrichsen, at henvende 

sig til direktionen for Sønderjydsk Hypoteklånefond M Hammerich i Tønder, med hvem prioritetsforholdene 

bedst kunne drøftes. Da Daniel Hinrichsen ved den sammenkomst ikke har udtalt ønske om salg af Arndrup 

Mølle, har man ment, at denne sag foreløbig må stilles i bero. 

 

*** 

Bestyrelsesmøde i Danske Samfund 
Den 13. april 1938 kl. 20 blev der afholdt bestyrelsesmøde hos foreningens sekretær, Mathias Brodersen. 

Alle var mødt med undtagelse af Hans Jepsen, Gravlund. Til forhandling forelå en skrivelse fra 

hovedbestyrelsen for Dansk Samfund, undertegnet af M. Hammerich. Skrivelsen blev oplæst. 

Ifølge denne skrivelse ønskes oplyst, om man havde bemærket noget om tyskerne i Bedsted sogn, efter 

indlemmelsen af Østrig i det tyske rige, gjorde forsøg på at skabe uro i befolkningen - Konklusion: De mødte 

medlemmer har ikke bemærket noget særlig i den retning. 

Til undertegnede, er det meddelt, at proprietær Jørgen Schmidt, Øster Terp ved et kaffeselskab hos 

smedemester Busch i Øster Terp, kom med bemærkningen om, at afstemningen, der fandt sted i 1920 skete 

efter diktat fra Versailles, at denne var uretfærdig, fordi det var en "an blok" afstemning, og at denne uret nu 

skulle sones.  

Jørgen Schmidts forslag lød, at der skulle fortages en "En Blok" afstemning i hele Slesvig, som efter hans 

formening ville give til resultat, at der blev tysk flertal og dermed ville Slesvig komme tilbage til Tyskland. 

Det er ikke udelukket, at hvis en sådan udtalelse spredes ud iblandt befolkningen, ville denne vække uro, 

særlig hos de ikke alt for stærkt nationalt prægede og henstillet at støtte disse medlemmer af dansk samfund. 

Købmand Hans Rasmussen af Øster Terp fortalte, at det tyske mindretal til sine medlemmer i sognet, har 

givet en fortegnelse over tysksindede handlende og næringsdrivende og henstillet at støtte disse. 

Endvidere fortalte Hans Rasmussen, at han i løbet af de sidste par år, har erfaret, hvorledes den ene efter 

den anden af sine tysksindede kunder, var ophørt med at handle hos ham. Købmand Hans Hybschmann i 

Bedsted bekræftede, at han havde gjort den samme erfaring. 

Statshusmand Nis Nielsen, Øster Terp afleverede en afskrift af en skrivelse, der taler for sig selv. 

Indholdet af denne skrivelse er som følger: 

 
Øster Terp den 1. marts 1938. 
J. Schmidt, Øster Terp 
Fernsprecher No. 5. 
 
Til bestyrelsen for Bedsted Sogns Sygekasse i Bedsted. 
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Som repræsentant for det tyske mindretal i Bedsted Sogn, protesterer jeg imod afholdelse 
af Sygekassens generalforsamling i det private danske Forsamlingshus i Øster Terp. 
Da der til afholdelse af forsamlinger, står to egnede lokaler - kroerne i Bedsted og Øster 
Terp - til rådighed - opfatter vi benyttelsen af det danske forsamlingshus, som en villet 
provokation overfor de tysk indstillede sognebeboere, som vi tyske… 
Jeg henstiller, som hidindtil, i fremtiden at benytte de to offentlige kroer til afholdelse af 
generalforsamlinger. 
Hvis det er meningen, at det private danske forsamlingshus stadig skal benyttes af 
organisationer, som vi tyskere ifølge loven er tvungne medlemmer af, så må bestyrelsen 
regne med politiske demonstrationer i forsamlingshuset og bære ansvaret herfor. 
 
Med højagtelse 
J. Schmidt 
Sognerådsmedlem 

 

*** 

Undertegnede henstiller til dem som direktør for sønderjysk hypoteklånefond, at når en tysk land-

ejendomsbesidder kommer i økonomiske vanskeligheder, i lighed med Thomas Pørksen i Stollig og 

kreditanstalten Vogelsang, eller der fra anden side stilles tysk kapital til rådighed, for at holde en uduelig 

jordbruger på ejendommen (formentlig som stråmand), da at fordre hele hypoteklånefonds lånet udbetalt, og 

samtidig henvise ham til at søge om sanering. Lykkes det så mod forventning, at den uduelige jordbruger får 

saneringen i orden, så kan han dog ikke benyttes som stråmand, for når ejendommen ikke afstås til en nær 

slægtning, da vil staten (formentlig efter loven) fordre saneringslånet tilbagebetalt. I hvert fald er det dermed 

forebygget at ejendommen havner i kreditanstalt Vogelsangs opmagasineringsmagasin. 

Jeg tror, at vi vil skaffe os mere respekt hos tyskerne, når de mærker en mere fast hånd, for vi skulle dog 

nødig lade os rende over ende af tyskerne i jordspørgsmålet. 

Endvidere er jeg af den formening, at man i fremtiden skal ind på, at sådanne ejendomme, der ved 

tvangsauktion til et eller andet dansk penge institut, et halvt års tid, drives ved en bestyrer, der dog ikke må 

være den tidligere ejer, eller en af hans familie. Det er bedst at den gamle ejer og hans familie fraflytter 

ejendommen, nogle måneder før denne sælges til en ny ejer, og for at undgå vrøvlet, der ofte kommer 

bagefter. 

M. Brodersen. 

(En afskrift er den 16. april 1938 sendt til direktør Hammerich, Jernbanegade 16 i Tønder) 

 

*** 

Indberetning til direktør Hammerich, Sønderjydsk Hypoteklånefond i Tønder 7. nov. 1938 
I året 1938 er der afholdt et bestyrelsesmøde den 13. april, hvorom der er sendt beretning (jævnfør side 8-

11). Desuden er der ikke i 1938 afholdt noget møde, arrangeret af Dansk Samfund.  

Den 15. juni var der af Dansk Samfund planlagt et møde med forhenværende folketingsmand Chr. E. 

Christensen som taler, men dette møde måtte opgives på grund af mund og klovsyge.  

Dansk Samfund har medvirket ved mageskifte af en lille ejendom i Bedsted, med et beboelseshus i 

Bedsted, hvor der var fare for at den lille ejendom kunne overgå til tysk ejer.  

Endvidere har Dansk Samfund orienteret sig, vedrørende den i tysk besiddelse værende ejendom Arndrup 

Mølle. Denne sag er foreløbig stillet i bero, idet ejerens værge Daniel Hinrichsen er blevet henvist til at tale 

med direktør M. Hammerich, idet der kun var rejst spørgsmål angående prioritetsforholdene. 

Medlemslisterne er gennemgået og suppleret i det forløbne år. Medlemstallet er i dag 296. 

 

*** 

Referat fra mødet i Tinglev den 9. nov. 1938. 
Den 9. november 1938 afholdt fællesorganisationen for de Danske Samfund i grænseområdet, et møde på 

Tinglevhus, hvortil Jens Møller og Mathias Brodersen fra Bedsted sogn var mødt. 
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Direktør Hammerich aflagde beretning, der førte til en drøftelse, vedrørende opgaverne og stillingen, og 

de 5 afgåede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

På mødet fremkom ikke noget bemærkelsesværdigt, og det forløbne år må betegnes som et roligt år i 

national henseende. På mødet betonedes særligt, at man især skulle være opmærksom på at valglisterne til de 

i det kommende år forestående valg blev kontrollerede. Endvidere blev det betonet, at når stemmerne til 

folketingsvalget spredes for meget på små partier, der ikke i de sønderjydske landsdele har udsigt til at få et 

kredsmandat, så er der fare for at tyskerne i alt får 2 kredsmandater. 

 

*** 

Afskrift af brev 
    Øster Terp den 11. dec. 1938.  

    Til Hr. Bankdirektør A. Adamsen Viborg. 

    Undertegnede takker på Dansk Samfunds vegne, for checken på 150 kr., som gårdejer Jens Møller i 

Mårbæk har modtaget og for hvilket han har indsendt kvittering, gennem forsamlingshusets bestyrelse. Som 

svar på Deres skrivelse, om hvortil Dansk Samfund agter at anvende de modtagne penge, meddeles som 

følger: 

1) I kampen for at holde jorden på danske hænder, og når lejlighed gives, hjælpe dansksindede folk eller 

danske institutioner med at købe ejendomme af tyskere. Det er navnlig kørselsudgifter og eventuel 

sagførerassistance m. v. der koster penge. 

2) Udgifter til kørsel af dansksindede vælgere til valgene, for at få så mange som mulig hen for at stemme 

på danske partier eller personer. Det bemærkes, at eftersyn af valglister, holde kartoteket over danskerne i 

sognet i orden og valg-agitationen foretages gratis. 

3) Den økonomiske risiko ved at afholde et eller flere af de nationale fester i sognets forsamlingshus, idet 

bemærkes, at de Danske Samfund i de 31 grænsesogne ikke indkasserer noget medlemsbidrag hos sine 

medlemmer. Da vi for tiden efter kartoteket har 296 medlemmer indenfor vort sogns grænse, medgår der 

ikke så lidt til porto og papir, når vi skal indbyde til møde. 

4) Dansk Samfunds 9 bestyrelsesmedlemmer, har på et møde den 9. december 1938 vedtaget, eventuel i 

forbindelse med Ungdomsforeningen, at anskaffe en del sangbøger, der skal henligge i forsamlingshuset, til 

gratis afbenyttelse ved møderne. 

5) Af de sidste år modtagne 150 kr. har vi endnu til rest 106,50 kr. Dansk Samfunds forretningsudvalg har 

i det forløbne år medvirket ved 2 ejendomshandler. Der har ikke i det forløbne år været afholdt noget valg og 

vi havde arrangeret et møde til den 15. juni, hvilket måtte aflyses på grund af mund og klovsyge. 

6) Hoslagt vedlægges en den 24/4 1938 dateret afskrift af indberetning tilsendt kredit-foreningsdirektør 

P.A. Callø, Haderslev, som formentlig kan være af interesse for fadderskabets medlemmer.  

Med hilsen  

     Sognefoged M. Brodersen, sekretær for D.S. 

 

 
Kilde: 
 Protokollen stammer fra sognefoged Mathias Brodersen, Øster Terp. Den kom frem i lyset, da gården 

skulle sælges efter at der blev ryddet op. Herefter blev protokollen afleveret til Peter Nielsen (1935-), 
Løgumkloster, hvis far, Jacob Nielsen den gang sad i dens bestyrelse. Peter Nielsen afleverede i 2016 en 
kopi til Henning Haugaard. 

Oplysning: 
 Forsamlingshusets historie kan ses på side 302-306 i hæfte nr. 10. 
 Billedet af Forsamlingshuset er taget 30. april 2017. 
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Grotten ved forsamlingshuset i Øster Terp 
Af Peter Nielsen, Løgumkloster 

 

      I mange år har der i et anlæg nord for forsamlingshuset i Øster Terp stået en sten, hvorpå 

årstallet 1916-17 er indhugget. Stenen må være rejst, dengang militærbanen blev etableret.  

      Militærbanen gik fra Øster Terp, fra den gamle kro, som var station for ”æ Kleinbahn”, hen mod 

forsamlingshuset for herefter at dreje mod nord. Her gik banen ned over sognefogedens mark og 

videre over gården Nederballes jorde for at slå en svag bue østpå mod Bovlund for endelig at slutte 

ved Branderup Mølle. 

      Materialet til dæmningen hentede man 200 meter nord for forsamlingshuset. Herved fremkom 

der en stor grusgrav, og her blev der sidst i 1930-erne anlagt et friluftsteater med en sti, der førte 

hele vejen rundt på skråningerne, ligesom der i midten blev anlagt en bålplads med siddepladser 

rundt om. 

      I den gamle protokol for forsamlingshuset kan man under datoen 26. juli 1937 læse, at 

bestyrelsen anerkender et tilbud på jord- og planeringsarbejdet ved sandgraven, indgivet af Simon 

Plüger Bedsted. Tilbuddet lød på 795 kr, og det vedtoges at overlade arbejdet til ham. Hans Skov og 

Mathias Brodersen, Søndergaard, skulle så aftale det fornødne med Plüger og Sognefoged Mathias 

Brodersen. 

 

 

Udpluk fra Forsamlingshusets gamle protokol for 14. september 1939. 
Her besluttedes det bl.a. at indhente et tilbud på plantemateriale til 
sandgraven hos Peter Jørgensen i Alslev. 

 

 

      Arbejdet med at plante buske og træer blev udført af Thomas Brodersen, der drev den ejendom, 

der i dag ligger på Visbjergvej 43, og det var også Thomas Brodersen, der hver weekend sørgede 

for at rive og holde anlægget i orden. - Det var i den tid, hvor man ikke fik betaling for den slags 

arbejde, men gjorde arbejdet af ren lyst. 

      Fra forsamlingshuset gik der en sti op til anlægget, og stien fortsatte så videre nord ud af 

anlægget og ned til sognefogedens gård på adressen Nederballevej 4. 
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Ny Gave til Bedsted 
Forsamlingshus 

Det Danske Broderskab anlægger Park  
til Friluftsmøder 

     Som bekendt fik den danske Befolkning i 
Bedsted sogn i 1937 overdraget et 
Forsamlingshus - kvit og frit - af Brødre i 
”Det Kgl. Københavnske Skydeselskab og 
Danske Broderskab”. Til denne store gave 
føjedes i efteråret 1938 endnu en stor gave: 
En Sportsplads på godt 3 tdr. land, beliggende 
nord for forsamlingshuset. 
     Gennem tidligere Folketingsmand, Hr. 
Forpagter Johannes Ulrich, har Bestyrelsen 
for Forsamlingshuset nu modtaget Meddelelse 
om, at Skydeselskabet ønsker en i Nordsiden 
af Sportspladsen beliggende Sandgrav 
planeret og beplantet, for der at skabe et 
smukt Anlæg til afholdelse af Friluftsmøder. 
     Tegninger til Planering og Beplantning er 
udarbejdet af Hr. Havearkitekt Henriksen, 
Esbjerg. Da Hr. Ulrich ønskede at der 
omgående blev taget fat på Arbejdet, er dette 
nu overdraget til Entreprenør Simon Plüger, 
Bedsted. Planeringsarbejdet skal være tilende-
bragt senest 1. Oktober, for at det hele kan 
blive tilplantet i Efteråret. 

Avisudklip fra Jydske Tidende sommeren 1939 
 

 

 

Billede af Grotten set fra nord i 1993. Man aner midt i billedet i baggrunden mellem 
træerne forsamlingshuset. Grotten var en festplads under åben himmel, som blev 
anlagt i efteråret 1939. Her blev der i en årrække fra 1940 til hen omkring midten af 
1950-erne afholdt forskellige arrangementer såsom Sct. Hans fester og friluftsspil. 
Foto: H. Haugaard 8. april 1993. 
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      Vi vender tilbage til stenen, som stod på skrænten ind mod den mark, der ligger vest for 

sandgraven. Teorien kan være, at stenen har ligget i sandgraven, dengang man gravede den ud, og 

man har så valgt at hugge årstallet 1916-17, da banen i de år blev bygget. Stenen er så rejst der, 

hvor den stod. 

      Den 11. oktober 2008 tog jeg skridt til at få stenen kom frem fra forglemmelsen. Ved hjælp af 

Johannes Møller og hans traktor fik vi trukket stenen op på marken vest for anlægget, og fik den 

transporteret hen til forsamlingshuset. 

      Nu kan man så håbe på, at den må blive restaureret, samt at der opstilles en plade, hvorpå man 

kort fortæller stenens historie.  

      Jeg har på nuværende ikke kunnet finde noget på skrift om stenen, men måske skal der søges i 

de tyske militærarkiver? 

 

 

Stenen, hvorpå en eller anden indhuggede årstallet 1916-17. Den 
stod i flere årtier her ved grusgraven. I 1939 blev Grotten anlagt. 
Stenen er så senere væltet og blev dermed glemt, indtil den en gang i 
1980-erne blev genfundet. I 2008 blev stenen slæbt op til forsam-
lingshuset, hvor den minder os om den gang dæmningen til den 
smalsporede militærbane blev anlagt. Foto 1. april 2021 af Egon 
Weber Paulsen, Gråsten. 

 
Kilde: 
 Artiklen er hentet fra Historisk Forening for Løgumkloster Kommunes Årsskrift 2009, side 24-27. 
 L.H. Hansen: Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926. 
 Se også artiklen om Sicherungsstellung Nord i hæfte 32 side 1330. 
 Se også billedet af Grotten i hæfte 20 side 708. 
Et par eksempler på arrangementer i Grotten: 
 Den 23. juni 1947 blev der afholdt Sct. Hans Fest i Grotten. Det var lærer Johansen, Ravsted, der læste 

op, men ved bålet senere på aftenen druknede det hele i regn.  
 Ugen efter den 1. juli 1947 lykkedes det for første gang foreningen at få Sønderjysk Teater Forenings 

årlige friluftsspil til at optræde i Grotten. Stykket hed: Trold kan Tæmmes og var instrueret af Helge 
Ringvald. En stor teatermæssig oplevelse og med et ideelt vejr. 200 børn og voksne så stykket.  

 23. juni 1949 var der igen friluftsspil i Grotten. Stykket handlede om Grundlovens givelse i 1849 og var 
skrevet af lærer Christian Demuth, Ravsted.  

 Den 9. juni 1950 opførtes teaterstykket: Mikkel Larsens drenge med skuespillere fra Odense Teater. 
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Tømmermester Hans Jepsen i Bedsted 
 

På adressen Bjergvej 3 i Bedsted boede i en menneskealder fra 1936 til 1983, tømmermester 

Hans Jepsen og hustruen Marie.  

Hans Christian Jepsen blev født i Arndrup 2. februar 1900, søn af gårdmand i Arndrup, Christian 

Paulsen Jepsen (1862-1936) og Christine Cathrine Møller (1866-1932). 

Hans Jepsen blev den 9. nov. 1923 gift i Bylderup kirke med Marie (Mimi) Petersen, født i 

Bredevad i Bylderup sogn 4. sep. 1895, datter af gårdmand i Bredevad, Hans Peter Petersen (1857-

1937) og Karoline Margrethe Jørgensen (1866-1928). 

 

     

Tømrer i Bedsted Hans Jepsen og hustruen Marie (Mimi) Petersen. 
Billedet er lånt i maj 2020 af Mai-Britt og Villi Holm i Aabenraa. 

 

Hans Jepsen og Mimi startede som landbrugere, idet de overtog gården Stormsgård ved Ravsted, 

men på grund af landbrugskrisen i starten af 1930-erne måtte Mimi og Hans Jepsen opgive 

landbruget. Herefter flyttede de til Bedsted, hvor Hans Jepsen nedsatte sig som tømrer.  

Ved siden af dette hverv malede Hans Jepsen også på bestilling utallige malerier af huse og 

gårde for folk i omegnen. 

 

      

To gårde malet af Hans Jepsen. Begge billeder blev malet i 1938 på bestilling af Andreas Haugaard og 
forestiller til venstre Andreas Haugaards barndomshjem, Vestergård samt gården Østergård, der ligger på 
adressen Bjergvej 4 i Bedsted. 
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Herredsfogedgården i Bedsted, som Hans Jepsen så og malede den i 1943. 

 

Hans Jepsen kunne også male blomster, hvilket nedenstående billeder er et godt eksempel på. 

 

    

Blomsterbilleder malet i 1940-erne af tømrer Hans Jepsen. Billedet til venstre er malet i 1940 og er i Henning 
Haugaards besiddelse. Billedet til højre er i Connie og Kaj Hansens besiddelse i Fredericia. 

 

 

Mimmi og Hans Jepsens ægteskab var barnløst, men i stedet adopterede de 3 børn: Lilly, 

Herman og Adolf. De to drenge flyttede senere væk fra sognet, til henholdsvis Haderslev og 

Vojens, mens Lilli Jepsen blev boende i Bedsted.  

Lilly Jepsens rigtige navn var Eline Grethe Jepsen. Hun fødtes i København 7. april 1931 og blev 

den 3. maj 1952 gift i Bedsted kirke med snedker og orgelbygger Hans Thomsen.  

 

Hans Jepsen husker jeg tydeligt, når jeg cyklede ind til landsbyen. Her passerede man på højre 

hånd Mimi og Hans Jepsens hus. Ofte kunne jeg gennem hækken se, uanset om det var sommer 

eller vinter, Hans Jepsen bade i hans selvbyggede og runde badebassin. Bag ved badebassinet mod 

nord havde Hans Jepsen også opført et lille miniaturelandskab af huse bygget i forskellige typer 

sten. 
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Lilly og Hans Thomsen med to af deres i alt 6 børn: Hans Egon og Kjeld. Hans 
Thomsen blev født i Binderup i Bjert sogn 28. aug. 1920, død i Bedsted 13. mar. 
2008, søn af fodermester i Øster Terp, Christian Thomsen (1885-1937) og Maren 
Rasmine Andreasen (1884-1947). Hans Thomsen var møbelsnedker i Bedsted og i 
Vamdrup, senere orgelbygger i Aabenraa. Hans Thomsen blev gift i Bedsted 3. maj 
1952 med Lilly (Eline Grethe) Jepsen, født i København 7. apr 1931, død 25. juli 
1995, datter af (i henhold til adoptionsbevilling af 30. juli 1932) tømrer i Bedsted 
Hans Jepsen (1900-1975) og Marie Petersen (1895-1985). I deres ægteskab 
fødtes 6 børn: Hans Egon (1950-), gift med Kirsten Boisen fra Haderslev; Kjeld 
(c1952-), gift med Tove Andersen; Ellen (1955-), gift med Andreas Bertelsen fra 
Haderslev; Maj-Britt (1957-), gift med murer i Bedsted, senere i Aabenraa Villi 
Holm; Bo (c1960-), gift med Else Marie Rossen; Ingolf (1964-), gift med Jette. 

 
 

Og så erindrer jeg min første tid som lokalhistoriker i begyndelsen af 1970-erne, hvor jeg en dag 

snakkede med Hans Jepsen. Han fortalte mig, at han kunne et digt på sønderjysk om en mand i 

Andrup ved navn Jørgen ”Brand”. Et stykke tid efter mødte jeg op hos ham på hans bopæl. Han lå 

på sin divan i forbindelse med middagspausen, og så citerede han digtet for mig. Jeg skulle samtidig 

forsøge at lyd-transskribere digtet. Når jeg stoppede ham, fordi jeg ikke kunne følge med, måtte han 

derfor fremsige digtet forfra. Det gjorde han flere gange indtil jeg have fået hele digtet skrevet ned. 

Det mærkelige ved situationen var, at blot en måned senere fik Hans Jepsen en blodprop, der 

lammede ham så meget at han ikke mere kunne tale. Han kom på plejehjemmet Solgården og her 

døde han den 4. april 1975 i en alder af 75 år.  

Hustruen Mimi Jepsen døde 10 år senere, den 22. juni 1985. Hun blev 89 år. 

 

 
Kilde: 
 Mai-Britt og Villi Holm i Aabenraa. 
Oplysning:  
 Lilly og Hans Thomsen boede i årene fra 1962 i landsbyens gamle skole. Den havde Hans Thomsen selv 

ombygget til beboelse. I 1983 flyttede de til Bjergvej, hvor de overtog Lillys forældres hus. 
 Mimi Jepsen blev født 4. sep. 1895 i Masthugget sogn, Göteborg len. 
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Adelig slægt bosat i Arndrup i 1200-tallet ? 
 

      I hæfte 32 fra 2010 skrev jeg en artikel om Arndrup, der i tidernes morgen muligvis var blevet 

navngivet efter en kong Arns efterkommere. 

     Arndrup menes at være navngivet i årene 1000 til 1200. I slutningen af 1100-tallet fødtes en 

Ingrid, der skal have boet i Arndrup og som var datter af Asser Stabularus. Hendes mors navn 

nævnes ikke, men hun skal være en efterkommer af slægten Urne, der hørte til i området omkring 

Bollerslev og Urnehoved. 

     I 1266 hører vi om en Asser Ingridsen, der nu bebor ejendommen i Arndrup. Han er søn af den 

omtalte Ingrid, der da benævnes ”Ingrid Gamle”. Da det kun er hende, der nævnes som mor til 

Asser Ingridsen må det skyldes, at hendes mand må være død for længe siden, eller også, at hun var 

af langt finere familie end manden. 

 
Slægtstavle for Ingrid ”Gamle”: 
 
Ulf Thorkildsen (c990-), jarl ~ Estrid Svensdatter Tveskæg (c1000-) Sven Estridsen (c1019-1074) 
│     │ 
Sven Estridsen (c1019-1074), konge af Danmark ~ frille     Knud den Hellige ~ Adele (-) 
│     │ 
Gro Svendsdatter (c1050-) ~ Torben Tokesen (c1045-), hirdmand Cecilie (1080-1131) ~ Erik (1080-) 
│     │ 
Niels Torbensen (c1080-) ~ NN        Asser Rig (c1080-1151) ~ Inge Eriksdatter (1105-1157) 
│          │ 
Peder Nielsen Ørn (c1125-1199) af Borup på Sjælland ~ Ingefred Assersdatter (c1130-c1157) 
│ 
Asser Stabularus (c1158-) ~ NN (-) med slægtsforbindelse til Sven Estridsen via slægten Urne 
│ 

Ingrid ”Gamle” (c1180-) ~ Hr. Helf af Horsens, ejer af Boringholm 
│ 
Asser Ingridsen (c1210-1266) ~ Christine (-1275), datter af Skjalm Bang Hvide (1190-1242) 
│ 
Peder Assersen (c1240-1270) ~ Mette Albrechtsdatter (-) 
│ 
Johannes Staverskov (1280-1339) ~ Gisse Jensdatter Gøje (1270-), datter af Jens Gøje og Ingefred Tokesen Hvide 
│ 
Jens Staverskov (c1320-1390), ridder til Kelstrup ~ NN (-) 
│ 
Iver Fallesen Staverskov (1365-1417) ~ NN (-) 
│ 
Tord Iversen (1385-eft 1417), væbner, rådmand og ejer af Medstedgård i Halk ved Haderslev ~ NN (-) 
│ 
Peter Tordsen (1405-c1470), ejer af Hajstrupgård ~ NN (-) 
│  
Henrik Petersen (c1440-c1500) ~ NN (-) 
│ 
Nis Henriksen (1478-1554), herredsfoged i Hajstrup ~ Ellen (-)  

 

     Genealog Carl Langholz i Aabenraa mente således (Oplysning fra dec. 2007), at denne adelige 

familie sandsynligvis er efterkommere efter slægten Urne, alene af den grund, at Arndrup, ligesom 

urnerne, har noget med ørnen at gøre. Både Urne og Arn betyder Ørn. Ørnekloen er derfor også 

med i slægten Urnes våben. 

Asser Ingridsen synes at være den samme som Asser Helfsen og skal derfor være gift med 

Christine, der nævnes død 28. okt. 1275. (Dipl. Dan, brev 262). Asser Ingridsens far er da Hr. Helf 
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af Horsens (Nævnt i Dipl. Dan. 11. jun 1260), en ridder, som havde været i Valdemar Sejrs tjeneste 

i Estland. I "Kong Valdemars Jordebog: Estlandslisten" nævnes han som Elf. 

  Hr. Helf skal være gift med Ingrid, en datter (eller måske en sønnedatter) af Ingefred 

Assersdatter Hvide, der var en søster til biskop Absalon. Hr Helf og Hr Niels Brok af Horsens ejede 

Boringholm. Slægtens navn er Kid, men senere grene af slægten antog geografiske navne som 

Staverskov, Hegedal, Brands eller Tinhus. 

 

 
Urneslægtens våbenskjold, som også blev benyttet af 
bl.a. Peder Nielsen Ørn af Borup og slægten Staverskov. 

 

     I 1266 er Asser Ingridsen nu afgået ved døden, for den 4. sep. 1266 blev det kundgjort i et med 

segl udfærdiget diplom, at Niels (Nicolaus), en af Asser Ingridsens tre sønner, overdrager nogle 

gårde og jordstykker til klostret i Løgum. Det drejede sig om en større gård i Øster Terp, en gård på 

Bovlundmark, Arndrup Vandmølle samt 2 ottinger jord på Arndrup Mark. For alt dette lovede 

abbeden ved klostret i Løgum at betale ridder, Niels Assersen 640 mark gængs Ribemønt (1 mark 

havde dengang en værdi på 3 ørtug ægte sterlingmønt) - Slægten havde altså jord liggende rundt 

omkring, udover det, slægten ejede i selve Arndrup. 

 

Asser Ingridsen og Christine vides at have fået mindst 4 børn:  

1. Nicolaus Assersen (c1240 -), gårdmand i Arndrup. Han solgte i 1266 sit curie (= gods) på i alt 

14 otting land i Øster Terp til klostret i Løgum, samt Arndrup Mølle og 2 otting land for 640 mark 

pfenninge".  I Øster Terp drejede det sig om gården Nerballegård, som fribonden Daniel Hinrichsen 

(-1804) fra Kollund købte til sine 2 sønner Jep og Franz ca 1800. Franz Hinrichsen fik Nerballe med 

250 tdr. land, men for inden blev der frastykket 300 tdr. land til oprettelsen af gården Tannenhof. 

Denne fik broderen Jep Hinrichsen.   

2. Peter Assersen (c1240 -), gårdmand i Arndrup, men ellers vides der intet om ham. 

3. Johannes Assersen (c1240 -), fra Arndrup. Skal også være identisk med Jens Kid (nævnt 1266). 

Johannes Assersen Kid nævnes i 1269 og førte en hjort i sit våbenskjold. Ifølge Dansk Adels 

Aarbog ejede han også gods i Hinds herred (Ringkøbing) og i 1297 solgte han gods i Jennum nord 

for Randers til sit bispedømme i Aarhus. Han var biskop i Aarhus fra 1288 til 1306 og var medlem 

af kong Erik Menveds råd og ansås for at være af en usædvanlig fornem slægt. Som biskop 

forbedrede han også skoleforholdene i Aarhus. Og sit domkapitel begunstigede han på flere måder, 

for eksempel ved en gave bestående af værdifulde sølvbægre. 

Johannes Assersen nævnes også at være i familie med ærkebiskop Jens Grand, som var af Hvide 

slægten på mødrene side. Jens Grand, hvem han dog skal have formanet til eftergivenhed over for 
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kong Erik Menved. Han var derfor også en af de to jyske biskopper, som i 1299 stadfæstede 

kongens klage til pavestolen imod et paveligt legat. Biskop Jens (= Johannes) af Aarhus henlægger i 

år 1300 kirken i Ødum til ærkedegne-embedet i Aarhus til hvis embede den hidtil havde været 

annekteret. Johannes Assersen døde i april 1306 og blev begravet inde i Aarhus Domkirke. Hans 

ligsten findes stadig, da den i dag fungerer som alterbord i domkirken. 

4. Anna Assersdatter (c1240 -). Hun solgte i 1280 til Løgumkloster 1/3 af sin hovedgård, Kærgård 

med mølle i Løjtved i Nr. Løgum sogn samt 1/6 af en otting i Løjtved Mark, som hun tidligere 

havde købt af munkene i Løgum. (Rigsarkivet: Kongens arkiv, slesvigsk og holstenske regnskaber 

før 1580. Tønder Lens pengeregnskab 1543, side 176) 

 

 

Gammelt billede af Hajstrupgård i Bylderup sogn. Her boede en langt senere efterkommer 
af slægten, Nis Henriksen (1478-1554), der samtidig var herredsfoged i Slogs herred. 

 
 

Kilde: 
 Anders Horneman Blomström: Rav-riddernas tid - om Niels Ebbesen. 2010. En svensk roman, der bygger 

på forskningsresultater. 
 Hvem var frihedskæmperen Niels Ebbesen? Artiklen er hentet fra tidsskriftet: Siden Saxo, nr. 4, side 5-

17. 2010.  
 https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Assersøn. Vedrørende Jens Assersens begravelse i Aarhus Domkirke 
 H.N.A. Jensen: "Versuch einer kirchl. Statistik d. Herzogtums Schleswig", 1840 side 289 ang. Niels 

Assersen. 
 Johannes von Schrøders topografi, 1837, ang. Niels Assersen. 
 ”Idem Iohannes ecclesiam Ødum archidiaconatui annecti curauit anno 1300, quæ adhuc eiusdem 

prælaturæ annexa est” (Diplomatarium Danicum nr. 1300 999 9002). Ang. biskop Jens af Aarhus 
annektering af kirken i Ødum.  

Oplysning: 
 Note om Tord Iversen. I 1417 fik Iver Fallesen af Kong Erik frihed og frelse som andre riddere i Jylland på sin 

gård Medsted. Død efter 1417 på Medstedgård. Hans far siges at være død 1417. Iver Fallesen Staverskovs søn Tord 
Iversen er en af ejerne til Hejsager (1420, Trap IX s117). Faderen til den Peter Tordsen som får fribrev på Hajstrup 
og som 1453 giver en gård i Hejsager til Bejerholm, pantsatte i 1420 sit gods i Hejsager til Hans Røver. 
Oplysning fra DIS Danmark: Tord Iversen Staverskov, borger i Haderslev: Henrik Fangel mener at Tord taber sine 
friheder da han er borger. Og vi ser da også at sønnen får frihed på sin gård i Hajstrup senere 1457. Men det er vel 
ikke så vigtigt i det perspektiv at frihederne alligevel forsvandt. Men det er endda vigtigt at se ved denne tidpunkt så 
er borgerskab foreneligt med adelige friheder - et kort stykke tid endnu. Det er et af de første fribrev som eksisterer 
bevaret som vi ser, da Iver Fallesen Staverskov får fribrev på Medsted 1417. Det er om jordens frihed. Fra nu 
begynder friheden at følge jorden og ikke herren. Også for de høje. Det var en af kongemagtens måder at bekæmpe 
det med at mere jord var gået i adelens hænder tidligere. Mange af de adelige begyndte så at prøve at finde sin nye 
plads i byerne i stedet for. Vist også Tords bror Peder Iversen, borgmester i Haderslev. Astrad Lagesen blev 
muligvis af med sine friheder. Men Tords og Astrads sønner - de blev alligevel væbnere. 
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Hinrichsen-slægten i Øster Terp kom fra Bov 
 
 

I henved 200 år boede der folk i Øster Terp med slægtsnavnet Hinrichsen. Disse personer 

beklædte hverv som herredsfogeder og sognefogeder og de boede på Nerballegård og Tannenhof. 

Den sidste i slægten var Daniel Hinrichsen (1877-1956). Han var amtsforstander, men måtte med 

i Første Verdenskrig. I 1920 kom Genforeningen, hvorefter han og familien valgte at forlade Øster 

Terp og Nordslesvig for at bosætte sig i Tyskland, da slægten siden nationalismens begyndelse 

omkring 1840-erne valgte side som tysksindede. 

 

Oversigt over slægten Thomsen fra Bov sogn: 
Jes Thomsen (c1460-1530), herredsfoged i Vis herred og adlet 1488 af kong Hans ~ Anna (-) af Vosmose 
│ 
Hans Jessen (1500-1539), frigårdmand i Kollund ~ NN (-) 
│  
Thomas Hansen (c1540-), frigårdmand i Kollund ~ NN (-) 
│ 
Hans Thomsen (1600-), frigårdmand i Kollund ~ NN (-) 
│ 
Thomas Hansen (c1640-1682), frigårdmand i Kollund ~ Mette Christiansdatter (1640-1697) 
│ 
Marina (Marie) Thomasdatter (c1677-1757) ~ Lens Hinrichsen (1672-1736), frigårdmand i Kollund 

 

Oversigt over slægten Hinrichsen fra Bov sogn: 

Laurentius Martini (1550-1630), sognepræst i Bov ~ Ida (1554-1635) 
│ 
Hinrich Lorentzen (1596-1647), ejer af Bov kro og toldsted ~ Catharina Nissen (1608-1696) 
│ 
Hans Hinrichsen (1638-1700), ejer af Bov kro og toldsted ~ Christine Hinrichs (1645-1734) 
│ 
Lens Hinrichsen (1672-1736), frigårdmand i Kollund ~ Marina (Marie) Thomasdatter (c1677-1757) 
│ 
Franz Albrecht Hinrichsen (1705-1779), gårdmand i Kollund ~ Marina Jessen (1712-1767) 
│ 
Daniel Hinrichsen (1746-1787), gårdmand i Øster Terp ~ Anna Jepsdatter (1749-1827) 
│________________________________________________________________ 
│     │ 
Jep Hinrichsen (1776-1829), Tannenhof ~ Maren Feddersen (1790-1857)  Frantz Albrecht Hinrichsen (1778-1854) 
│ 
Daniel Hinrichsen (1808-1879), sognefoged på Tannenhof ~ Christine Hedvig Groth (1817-1894) 
│ 
Jep Hinrichsen (1845-1912), amtsforstander i Øster Terp ~ Christine Louise Toft (1852-1890) 
│ 
Daniel Hinrichsen (1877-1956), amtsforstander i Øster Terp ~ NN (-) 

 

Det er kendetegnende for mange af de nævnte familier, at de alle boede i Kollund i Bov sogn, 

samt i Vis herred i Flensborg amt og var således tæt forbundet med Flensborg by. Igennem Bov 

sogn og landsbyen Bov løb den vigtige handels- og transportrute, Hærvejen.  

I Bov skulle der betales told, og på Bov kro var kroværten i 1600- og 1700-tallet også tolder. 

Ved Bov delte Hærvejen sig i to. Hvor hovedfærdselsåren fra Nordjylland løb forbi Oldemorstoft 

og videre sydpå, kunne rejsende tage stikvejen, den såkaldte Krumme Vej, direkte til Flensborg.  

Bov var således et trafikalt knudepunkt for de rejsende, kreaturer på vej til markedet samt 

kongen og hans embedsmænd. Folk drog igennem området og havde brug for husly, forsyninger og 
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foder. Dertil havde kongen, der samtidig var slesvigsk hertug, brug for trofaste mænd i Slesvig, 

både til at inddrive skatter og til at sikre retsplejen og til at opretholde en lokal administration.  

Disse trofaste mænd blev i den sene middelalder benådet med hverv og privilegier, der indebar 

en betydelig økonomisk gevinst i form af fyrstelig aflønning eller indkomster, der var relateret til 

deres hverv. Kongen kunne drage nytte af, at de privilegerede ville sikre sig, at de og deres arvinger 

kunne beholde denne privilegerede status ved at være trofaste over for kongen. Der var altså tale om 

en gensidig overenskomst mellem konge og undersåt, som begge havde fordele af. Det kan derfor 

ikke undre, at der i en så central egn, som Bov sogn var, gennem middelalderen blev opbygget en 

høj koncentration af personer og gårde, der var benådet med særlige friheder og privilegier. 

 

I slutningen af 1600-tallet hørte følgende gårde til de privilegerede: Oldemorstoft øst og vest, 

Kollundgård syd og nord, Harkær og Trebolsgården i Kollund samt to halve gårde i Kruså. Dertil 

kom Kruså Mølle og Bov kro samt Toldsted. Til gruppen må vi også regne præsten i Bov samt 

forpagterne på den kongelige mejerigård Kragelund. 

Disse omtalte familier havde fået deres privilegier på forskellig vis, men overordnet set blev 

privilegierne givet for tjenester til kongen eller for at varetage et hverv i den lokale administration. 

Kollundgård var i slutningen af 1400-tallet ejet af Jes Thomsen. Efter oprøret mod Christian I i 

1472 blev herredsfogeden i Vis Herred, Lasse Jensen, straffet for sin støtte til oprørerne, mens Jes 

Thomsen blev belønnet for at have støttet kongen.  

 

 

Tegning af frigården i Kollund. Tegningen, der er lavet af A. Johannsen i 1980, 
modtog jeg senere fra Meta Johansen, Kongens Lyngby. 

 

 

I 1472 betalte Jes Thomsen ingen skat og han blev udnævnt til ny herredsfoged, om end der ikke 

fulgte skattefrihed med stillingen, da det vides, at han både i 1483 og 1499 betalte skat ligesom 

andre bønder i Bov sogn. I 1488 benådede kong Hans ham yderligere med skjold og hjelm. For 

flere frigårdes vedkommende findes en forklaring på deres privilegerede status, der i 1628 blev 

skrevet ned af Jonas Hoyer i Flensborg.  
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Om Jes Thomsen fortælles det, at han for sin tjeneste i krigen mod Sverige af kong Hans blev 

adlet. Kong Hans gik først i krig med Sverige mange år efter, at Jes Thomsen modtog sine 

privilegier og sit "skjold og hjelm", men pointen var god nok: Hans privilegerede status skyldtes 

hans troskab over for kongen.  

Samme sted beskrives det også, hvordan Oldemorstoft fik sine privilegier. Det var en romantisk 

historie om jægeren fra Flensborg, Henrik Lorentzen, også kaldet Henrik Skytte eller Jæger, der 

efter endt tjeneste hos amtmanden i Flensborg, bad amtmanden om at få kong Hans til at give ham 

frihed. Derefter friede han til pigen på Oldemorstoft, som han fik sammen med gården. Dog 

fremgår det i af et afskrift af privilegiebrevet fra kong Hans, at Henrik Lorentzen den 13. januar 

1484 forlenes med Oldemorstoft. Det specificeredes ikke i den forlening, at den kom med frihed, 

frelse eller ret til at bruge skjold og hjelm, men mod en afgift to gange årligt. Det fremgår dog, da 

sønnerne Jep og Laurens Henriksen i 1528 fik fornyet privilegiet hos Frederik I, at gården mod en 

afgift var fri for hovtjeneste og måtte benytte sig frit af skove, enge og vandløb omkring gården, og 

at de på ingen måde måtte pålægges afgifter. 

Privilegierne for både Oldemorstoft og Kollundgård har på tidspunktet for Jonas Hoyers 

nedskrivning nogle hundrede år på bagen, og deres oprindelse er måske udvisket i detaljen. I 

overleveringen blev det dog slået fast, at fribønderne opnåede deres nådige status i kraft af deres 

tjenester og troskab, enten direkte til kongen eller til kongens administration.  

 

 

 

Kisten er en typisk slesvigsk karmlågskiste. På kistens buede lag er der påhæftet en lige 
kant der, hvor låget hviler på kisten. På forsiden har den haft påmalet brudeparrets initialer, 
deres familiers våbenskjold og årstallet for deres bryllup. Der har været brugt en palet af 
kulørte farver, og kistens 3 båndbeslag er snoet som akantusranker. Båndene skulle holde 
kisten samlet og beslagene på siderne kunne beskytte kisten mod slag, hvis den skulle 
flyttes. Det skete dog meget sjældent, ikke mindst kistens vægt taget i betragtning, så 
beslagene var primært til pynt, og skal ses som udtryk for, at ejeren var velhavende. Fra 
venstre mod højre ses først to variationer af våbenskjoldet med blomster fra Bov kro og 
toldsted, dernæst våbenskjoldet med trappen tilhørende Kollundgård og endelig 
våbenskjoldet fra Oldemorstoft, hvor en hjort springer ud fra en busk. Foto: Heine 
Dransfeldt. Billedet er hentet fra Sjd. Årbog 2017 side 52. 

 

Der findes således ingen særlig myte om Bov kro og toldsted, da der var tale om et hverv givet af 

kongen. Den samme mangel på myte gælder Trebolsgården i Kollund. De tre bol var oprindeligt tre 

kongelige fæstebol solgt i 1652 af Frederik III til rådmand i København, Jens Boysen, der ved købet 

opnåede privilegier for sit gode forhold til kongen.  
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Jens Boysens enke var på grund af gæld nødt til at sælge gården i 1674. Køberen blev Peter 

Hinrichsen (1640-1696), der var forpagter på den kongelige mejerigård Kragelund. Ved købet 

bekræftedes privilegierne til Peter Hinrichsen. De bestod af ret, frihed og herlighed. Frihederne var 

dog knyttet til netop disse tre bol og blev givet individuelt til hvert bol. Trebolsgården var dog ikke 

helt skattefri, da Peter Hinrichsen i 1689 betalte Kontribution, en skat udregnet på plovtal og 

inddrevet til at dække hertugdømmets samfundstjenstlige udgifter, hvilket hverken Oldemorstoft 

eller Kollundgård gjorde. 

Privilegierne var forskellige fra familie til familie i Bov sogn. Det er meget svært at give en 

generel oversigt over, hvad deres privilegier bestod af. Overordnet set var privilegierne frihed fra 

visse afgifter eller arbejdsbyrder, som normalt var pålagt bønderne i Slesvig. Dertil kunne der 

komme yderligere benådninger i form af tilladelse til jagt, fri adgang til at bruge skove og vandløb 

eller en aflønning for et hverv.  

Med nogle privilegier fulgte også forpligtelser. Privilegier kunne gives mod en afgift, hvilket var 

tilfældet for Oldemorstoft. Andre forpligtelser kunne være levering af naturalier, hvor leveringen af 

hø og halm til Flensborg kendes for Oldemorstoft. For kroholdet, som ikke kun gjaldt Bov kro, men 

også Oldemorstoft, var der forpligtelsen til at tilbyde rejsende mad og husly, samt foder til 

medrejsende dyr, dog mod betaling.  

Omkring Bov kro er der tale om en fæstegård oprindeligt fæstet til Nis Schlaikier. Til fæstet 

hørte også opgaven at inddrive told og afregne til amtmanden i Flensborg. Bov kro og toldsteds 

historie kendes derfor fra de regnskaber, der blev indleveret i Flensborg. Man kan her se de anselige 

afgifter, der blev afregnet, og den løn, der blev givet for tolderhvervet.  

 

Slægten Hinrichsen 

Hinrich Lorentzen (1596-1647) var søn af præsten i Bov, Laurentius Martini (1550-1630). I 1631 

blev han forpagter af den kongelige mejerigård Kragelund og i 1639 fik han tildelt bevillingen til 

Bov kro og toldsted. Han giftede sig i 1630 med Catharina Nissen (1608-1696), datter af 

herredsfoged og ejer af Hajstrupgård, Nis Hansen (1558-1616) og Anna Clementsdatter (1570-

1620). I 1643 specificeredes det, at Hinrich Lorentzen skulle modtage en løn på 62 mark 8 skilling 

for at inddrive told.  

I ægteskabet fødtes 3 børn: Lorentz Hinrichsen (1636-1666), Peter Hinrichsen (1640-1696) samt 

Hans Hinrichsen (1638-1700). Sidstnævnte fik i 1666 af kong Christian V i 1666 bevilling på at 

holde kroen og det dertil hørende bol i resten af sin levetid, samt sikret arveretten til disse og sine 

børn. Hans Hinrichsen skulle ligesom sin far inddrive og beregne told og havde også ret til at 

udskænke øl og brændevin. Hvor eftertiden har identificeret kroholdet for stedets vigtigste hverv, 

måske som følge af kroens stadige tilstedeværelse i Bov, er det dog klart, at hvervet som tolder 

definerede denne familie. Han blev i 1667 gift med Christine Hinrichs (1645-1734), datter af ejeren 

af Oldemorstoft øst samt forpagter af Vestgården, Lorentz Hinrichsen (-c1669). 

Christine og Hans Hinrichsen fik 3 børn: Hans Hinrich Hinrichsen (1685-1754) blev præst i 

Adelby. De to andre børn var Lens Hinrichsen (1672-1736) og Hinrich Lorentz Hinrichsen (1668-

1719). Sidstnævnte giftede sig i 1697 med slægtningen Catherine Hinrichsen (1676-1715), en datter 

af forpagter af Kragelund, Peter Hinrichsen (1640-1696) og Marine Thaysen (1640- 1696). 

Lens Hinrichsen giftede sig i 1698 til Kollundgård nord ved Marie Thomasdatter (c1677-1757), 

der var datter af ejer af Kollundgård nord, Thomas Hansen (c1630-1682) og Mette Christiansdatter 

(1640-1697). 
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Familiegravsted for Hinrichsen slægten i Øster Terp. Det interessante er, at den gamle 
ligsten fra 1700-tallet er skrevet på dansk, mens teksten på den store mørke og høje 
gravsten fra 1800-tallet er skrevet på tysk. Teksten lyder: Ruhestätte der Familie 
Hinrichsen Osterterp. Foto: H. Haugaard, februar 1993. 

 

                        

På den store fladt liggende ligsten lyder teksten: Herunder hviler salige Anna Maria Hinrichsen, 
født Ambders, Tønder d 27. octbr. 1778, døde d 1. novbr. 1800, var 28 aar 4 dage gl. - Peder 
Chr. Hinrichsen, født d 5. april 1819, døde d. 27. aug. var 20 uger gl. - Peder Chr. Hinrichsen, 
født d 30. juli 1820, døde d 16. decbr. 1821, var 1 aar 17 uger gl. - Christina Hinrichsen, født d 
3. juni 1811, døde d 23. sept. 1826, var 15 aar 16 uger gl. - Jep Hinrichsen, født d 10. juli 1776, 
døde d. 8. decbr. 1829, var 53 aar 21 uger gl. - Maren Hinrichsen, født Feddersen i Rørkier d 1. 
jan. 1791, døde d 5. juli 1857, var 66 aar 27 uger gl. Teksten på den bagerste sten står: 
Hedevig Dorothea Hinrichsen *21/12 1841 +25/6 1850. Billedet af gravstedet til venstre er taget 
af H Haugaard i februar 1993. Billedet til højre er taget i 2019. 
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 Fra dette ægteskab kendes 3 børn. Hans Hinrichsen (1699-) og Metta Hinrichsen (1700-1774). 

Hun blev i 1726 gift med slægtningen Hans Hinrichsen (1688-1734) fra Trebolsgården. Den 3. var 

Franz Albrecht Hinrichsen (1705-1779). Han arvede Kollundgård nord og blev gift den 3. marts 

1740 med Marina Jessen (1712-1767), en datter af præsten i Bov, Daniel Jessen og Maria Wessel. 

De fik sønnen Daniel Hinrichsen (1746-1787). Han overtog forældrenes gård i Kollund, men den 

1. maj 1772 køber han den største gård i Øster Terp i Bedsted sogn. Han var her i forvejen blevet 

gift med Anna Jepsdatter (1749-1827), en datter af gårdmand i Nerballe Jep Hansen (1710-). De fik 

flere børn, men mange af disse døde som små. Dog overlevede Jep Hinrichsen (1776-1829), der 

efter forældrene overtog Tannenhof, mens hans bror, Frantz Albrecht Hinrichsen (1778-1854) 

overtog Nerballe. 

Medlemmer af Hinrichsen slægten sad de efterfølgende århundreder på Tannenhof og Nerballe. 

Deres historie kan der læses mere om i hæfte 5. 

 

 

Del af et gammelt farvelagt billede af 3 gårde i Øster Terp. Denne del viser 
Hinrichsen-slægtens stuehus i Nerballe. Billedet er hentet fra et postkort, der 
blev afsendt 5. september 1905 af Johan Sørensen til sine forældre, J.P. 
Sørensen, Dynt ved Broager. Billedet er lånt af Jørgen Bendorf i april 2015. 

 
 
Kilde: 
 Leah Porse Rasmussen: De privilegerede - fribønder, kromænd og andet godtfolk i Bov sogn, artikel i 

Sønderjyske Årbøger 2017, side 53-76.   
 Bedsted sogns Familieregister 1700-1799. Dette register er tilgængeligt på Borgerforeningens 

hjemmeside på adressen: www.bedstedsogn.dk under fanen Bedsteds historie. 
Oplysning: 
 Der kan læses mere om Hinrichsen slægten i hæfte 5: Herredsfogedgården i Terp, side 139; Tannenhof, 

side 143; Nerballegård, side 146. Hæfte 19: Om Hinrichsens legat for tro tyende, side 675; Om 
Hinrichsens legat for fattige, side 679; Om Nationalismen i 1800-tallet, side 666. 

 Jep Hinrichsen (10. jul 1776 - 8. dec 1829), 53 år og 21 uger, sognefoged og gårdmand i Terp 1800-1835. 
 Forældre: Gårdmand i Øster Terp, Daniel Hinrichsen (1746-1787) og Anna Jepsdatter (1750-1827).  

Gift 1. gang 9. okt 1800 med Anna Marie Catharina Ambders (Tønder 27. okt 1778 - 1. nov 1806), 
datter af land- og overrets advokat i Tønder, Christoph Herman Ambders og Catharina Friedrichsen. Ved 
hendes begravelse 5. nov 1806 blev hendes dødfødte barn lagt i samme kiste ved siden af moderen, der 
blev 28 år. 
Gift 2. gang 10. okt. 1807 med Maren Feddersen (1. jan 1791 - 5. jul 1857), datter af gårdmand i 
Rørkær, Christian Feddersen (-) og Anna Margrethe Jepsen (-). Hun blev 66 år og 27 uger. 

 1. søn (dødfødt 1800) 
 2. Anna Maria Hinrichsen (26. maj 1801 - 23. jun 1801) 
 3. Anna Catharina Hinrichsen (30. jun 1802 -). Gift med gårdmand i Terp, Hans Hynding Toft (1801-) 
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 4. Maria Magdalene Hinrichsen (13. okt 1803 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Andreas Ewald Beck 

(1790-) 
 5. søn (dødfødt 17. aug 1805) 
 6. søn (dødfødt 1. nov 1806) 
 -- 
 7. Daniel Hinrichsen (21. jun 1808 -), gårdmand i Terp. Gift med Christine Hedvig Groth (1817-). 
 8. Anna Margrethe Hinrichsen (3. okt 1809 -). Gift med Hans Johansen Møller (1807) i Øster Terp. 
 9. Christine Hinrichsen (3. jun 1811 - 23. sep 1826). Blev 15 år og 16 uger gammel. 
    10. Georgine Hinrichsen (25. maj 1813 -). Gift med Andreas Nielsen Ibsen (c1821-) i Vennemose. 
    11. Henriette Hinrichsen (13. jun 1815-). Gift med proprietær Frahm (-). 
    12. Doris Sophie Hinrichsen (18. jun 1817-). Gift med snedker i Øster Terp, Hans Peter Hansen (c1815-) 
    13. Peter Christian Hinrichsen (6. apr 1819 - 27. aug 1819). Blev 20 uger gammel. 
    14. Peter Christian Hinrichsen (30. jul 1820 - 16. dec 1821). Blev 1 år og 17 uger gammel. 
    15. Hedvig Cecilie Hinrichsen (12. sep 1822 -). Gift med Justus Meyer (1817-) i Fårgård. 
    16. Caroline Hinrichsen (18. aug 1824 -). Gift med Andreas Nielsen Ibsen (1821-) i Vennemose. 
    17. Christine Hinrichsen (12. sep 1827-). Gift med August Fischer (1824-) i Flensborg. 
 
 Et besøg i Bov kirke viser tydeligt kirkens særstilling. Inden man overhovedet har sat sin fod i kirken, 

finder man rundt omkring kirken, i første række, de privilegeredes gravsteder. Der er ikke kun tale om 
slægtsgravsteder, men om gravsteder til disse privilegerede gårde ejere: Kollundgård, Kruså Mølle med 
flere. Gravstederne skal dog ses som et alternativet til at blive begravet inde i kirken, som endnu i den 
periode, undersøgelsen dækker over, kunne finde sted. Indenfor prydede de privilegerede familier kirken 
med et flor af udstyr. Kirkens alter og prædikestol var skænket af herredsfogedfamilien Nissen på 
Oldemorstoft vest. Hvor prædikestolen fra 1626 bærer Nis Asmussens (Lorentz Nissens far) og 
Oldemorstofts navne, skal altertavlen, der dog gik til i en brand omkring 1770, have haft både Lorentz 
Nissens families navne og deres portrætter. Samme familie havde også skænket et "deckel" til døbefonten 
og sølvtøj til kirken. I 1715 skænkede Hinrich Hinrichsen, søn af Christina og Hans Hinrichsen fra Bov 
kro og Oldemorstoft, både en lille kalk og en ny døbefont til kirken på betingelse af, at han kunne blive 
begravet i kirkens kor. Døbefonten har en udskåret himmel af træ, der udover at bære Hinrichs og hustru 
Catharines navne også bærer familiens våbenskjold. Kalken bar indgraveringen: Hinrichs. Catharina 
Hinrichs 1715. Stolerækkerne synes at være blevet solgt efter et system beregnet ud fra kirkebol, hvor 
stolene nærmest gangen og de tættest på prædikestolen var dyrest. Stolene bar desuden disse familiers 
navnetræk. Man havde i korbuen i en frise optegnet ejerne af Oldemorstoft vests våbenskjold, for at vise 
deres økonomiske gavmildhed i forbindelse med kirkens vedligeholdelse og udbygninger fra midten af 
1600-tallet til midten af 1800-tallet.  

 
 

 

Gammelt billede af gården Tannenhof i Øster Terp, der fint kan skimtes gennem de 
mange bladløse træer, der tidligere stod langs med landevejen. 
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      Jernalderlandsby ved Arndrup Mølle ? 
 

I 2003 blev en museumsmedarbejder ved Haderslev Museum tilkaldt til Arndrup Mølle i 

forbindelse med en arkæologisk undersøgelse af jordbundsforholdene, da man fra møllens side 

ønskede at foretage en udvidelse af de eksisterende bygninger i området.  

Museumsmanden var Per Ethelberg fra Haderslev Museum. Han undersøgte området og her 

stødte han på en bosættelse fra muligvis bronzealderen eller måske mere præcis i perioden omkring 

overgangen fra bronzealder til jernalderen, dvs. omkring 500 fvt.  

Forud for opførelsen af stald og gylletank ved møllen fandt Per Ethelberg nord for byggefeltet et 

område med stolpehuller. Der kunne ikke erkendes noget system med stolpehullerne og der fandtes 

intet daterende materiale.  

Placeringens antydning og konklusion var, at der med de fundne stolpehuller drejer sig om 

periferien af en større bebyggelse tæt op af vandmøllen - antagelig fra den tidlige jernalder. 

 
Kilde: 
 Museumsundersøgelse af området ved Arndrup Mølle blev foretaget i 2003 af Per Ethelberg fra 

Haderslev Museum. Institutionssag: 16. april 2004. Sagen har i museet fået journalnummer 4269. 
 Sagen er noteret som nr. 220 301-25. Bedsted sogn. Sønder Rangstrup Herred. Aabenraa amt. 
 Kulturhistorisk stedfæstet punkt på 4cm kort: 1212 III SV. UTM: 507 102 / 610 0837 Zone: 32. 
 
 
 
 
 

Bebyggelsesgraden i Bedsted sogn i forskellige år 
 

Ca. 1608 
Bedsted 

Aabenraa-tjenere: 8 selvejergårde 

  1 fæstegård 

  1 præstens kåd 

  3 kåd med jord 

  1 smedje 

  6 inderster uden jord 20 ottinger med i alt 12 besiddere 

Kloster-tjenere: 3 halvgårde  7½ ottinger 

Øster Terp 

Aabenraa-tjenere: 6 selvejergårde 

  1 fæstegård 

  1 kåd med jord 28 ottinger med i alt 16 besiddere 

Kloster-tjenere: 2 gårde  4 ottinger 

Mårbæk 

Aabenraa-tjenere: 2 selvejergårde 5 ottinger med i alt 4 besiddere 

Kloster-tjenere: 1 halvgård 

  1 tredjedelsgård  3½ ottinger 

Arndrup 

Kloster-tjenere: 4 gårde   med i alt 5 besiddere 
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Gravlund 

Kloster-tjenere:  2 gårde  med i alt 6 besiddere 

Det samlede antal husstande i Bedsted sogn: 43 

 

Ca. 1825 
Aabenraa-tjenere i hele sognet: 5 hel-gårde 

   10 trekvart-gårde 

   5 halv-gårde 

   3 tredjedels-gårde 

   1 sjettedels-gård 

   4 ottendedels-gårde 

   11 kåd med jord 

   17 kåd uden jord 

Kloster-tjenere i Bedsted:  1 trekvart-gård 

   2 kåd uden jord 

Kloster-tjenere i Øster Terp:  4 halv-gårde 

Kloster-tjenere i Mårbæk:  1 halv-gård 

Kloster-tjenere i Arndrup:  1 hel-gård 

   6 halv-gårde 

   3 kåd uden jord 

Kloster-tjenere i Gravlund:  1 hel-gård 

   2 halv-gårde 

   1 kåd uden jord 
 
Det samlede antal husstande i sognet:  78 
Antal indbyggere i sognet:  550 
Antal indbyggere pr. husstand: ca. 7 

 

1834 
Bedsted:  1  5/4-gård 

  5 ½-gård 

  1 3/8-gård 

  1 ¼-gård 

  12 kåd 

  12 inderster 

Øster Terp:  1 5/4-gård 

  1 1/1-gård 

 11 ½-gårde  

NB: En ¾-gård er blevet parcelleret, heraf er der oprettet 3 kåd 

 5  kåd 

 7  inderste-steder 

Mårbæk: 1 ¾-gård 

 2 ½-gårde 

 6 parcellist-steder 

Arndrup: 3 1/1-gårde 

 2 ½-gårde 

 3  kåd 

5  inderste-steder 
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Gravlund: 1 1/1-gård 

 2 ½-gårde 

  1 kåd 

Det samlede antal husstande i sognet: 83 
Heraf har de 62 husstande jordtilliggende 
Kilde: Topografie des Herzogthums Slesvig von Joh. V. Schrøder. 1837 

 

1860 
1 Sivkro (gård med kro) 

1 Arndrup Mølle (gård med mølle (52 skattetønder)) 

1 Præstegård 

4  Større gårde (på henholdsvis 188, 159, 152 og 96 skattetønder) 

3 Hel-gårde 

5 Trekvart-gårde 

24 Halv-gårde 

5  Mindre gårde (parcellist-gårde) 

54 Huse med toftejord 

14 Huse uden jord 

Det samlede antal husstande i sognet: 112 
Kilde: Trap, Slesvig 1864 

 

Ca. 1900 
Bedsted og Arndrup: 2 gårde  > 100 ha (Broder Ratenburg: 145 ha) 

  18 gårde 50 - 100 ha 

  5 gårde 25 - 50 ha 

  29 gårde 1 - 25 ha 

Mårbæk og Gravlund: 1 gård > 100 ha 

  5 gårde 50 - 100 ha 

  2 gårde 25 - 50 ha 

  12 gårde 1 - 25 ha 

Øster Terp:  2 gårde 150 - 200 ha (Tannenhof: 198 ha; Søndergård: 170 ha) 

  1 gård 100 - 150 ha (Nerballegård: 147 ha) 

  8 gårde 50 - 100 ha (Jacob Thomsens gård på Vestermark: 84 ha) 

  2 gårde 25 - 50 ha 

  14 gårde 1 - 25 ha 

Det samlede antal husstande i sognet med jordtilliggender: 101 
Sognets samlede jordbrugsareal:  ca. 3000 ha 
Den gennemsnitlige gårdstørrelse:  ca. 30 ha 

 

 
Kilde:  
 Forskellige udgaver af Trap Danmark. 
Oplysning: 
 Tannenhof ejes ca. 1900 af Jep Hinrichsen; Søndergård ejes ca. af Andreas Peter Johansen; Nerballegård 

ejes ca. 1900 af Franz Hinrichsen. 
 Aabenraa tjener = hertugelig tjener. 
 Kloster tjener = kongelig tjener. 
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Souvenirs fra Bedsted 
 

Fra tid til anden er der blevet fremstillet forskellige souvenirs med navnet Bedsted på. Neden for 

vises 6 eksempler på souvenirs fra Bedsted eller Bedsted Lø. 
 

 
 

Askebæger i porcelæn med et motiv i bunden af Bedsted kirke. Askebægeret måler 9 x 9 cm. Billedet af 
æskebægeret er lånt af Jørgen Bendorf, Tønder december 2018.  
 

 
 

Askebæger i porcelæn med igen et motiv i bunden af Bedsted kirke. Askebægeret måler 9 x 9 cm. Billedet af 
askebægeret er lånt af Jørgen Bendorf, Tønder i december 2018.  

 
 

 

Brevåbner med motiv af en vindmølle og flagstang samt teksten ”Bedsted Lø” på bladet. Brevåbneren, der 
er lavet af plastic blev i sin tid købt hos købmand Peter Petersen. Brevåbneren har siden 1950-erne har 
været i Henning Haugaards eje. 
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En lille vase med et motiv af Bedsted kirke og teksten ”Bedsted-Lø”. Vasens højde er blot 7½ cm. Billedet er 
modtaget fra sognepræst i Bedsted, Heine Holmgaard, sommeren 2018. 
 

 
 

En lille rund pande med diameteren 10 cm og med navnet ”Bedsted”, skrevet i pandens bund. Billedet af 
panden er lånt af Jørgen Bendorff i december 2018. 
 

 

En kaffekop og underkop, der stammer fra Bedsted sogns forsamlingshus. Koppen er udstyret med en cirkel 
med de tre bogstaver: B•S•F. Billedet af kaffekoppen er lånt af Jørgen Bendorf, Tønder december 2018. 
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Mysteriet om den lille kurv på altertavlen 
 

 

Bedsted kirke har en meget smuk altertavle med mange fine detaljer med hver sin betydning og 

så er den prydet af i alt 40 personer. Blandt de mange detaljer lægger man især mærke til den lille 

fine kurv nederst på billedet. Hvilken betydning har den mon?  

 

         
 

 Alt på altertavlen kan forklares, men denne lille kurv har været lidt af et mysterium. Mange 

altertavler ligner hinanden, men der er ingen andre danske altertavler der har denne kurv. Og mange 

lignende altertavler ude i Europa har heller ikke denne kurv. Men måske er mysteriet løst. 

 

      Nu er det blevet opdaget, at i hvert fald én altertavle også har en kurv. Det er Thorkild Sørensen 

fra Haderslev, som har rejst meget i Europa og interesseret sig for kirkekunst, der er blevet 

opmærksom på kurven i Bedsted kirke, og har undersøgt det et stykke tid. Og endelig - blandt sine 

mange billeder af altertavler, fandt han en lignende kurv på den store altertavle i Domkirken i 

Slesvig. 

      Scenen på altertavlen i Slesvig viser Jesus lige før han bliver korsfæstet. En soldat står ved siden 

af Jesus og korset med en kurv. I kurven er de nagler/søm, som Jesus skal korsfæstes med!  

I Bedsted kirke er Jesus allerede blevet naglet fast til korset. Kurven må derfor være tom. Måske er 

det forklaringen på, at kurven er med på altertavlen. 

  

      Tilbage står så det helt store kristne mysterium: At Jesus blev korsfæstet. At det var muligt at 

sømme Guds søn fast til et kors. Og at han selv forudså det. Og alligevel gjorde Jesus ikke noget for 

at undgå det. At han gav afkald på sin magt og blev så svag, at mennesker kunne korsfæste og håne 

og ydmyge ham. Det skete! Det er Guds kærligheds store mysterium.  

 

Kilde: 

 Bedsted Sogns kirkeblad for april-maj 2021. 


