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Forsidebilledet 

 
viser et luftfoto af ældre-institutionen Solgården i Bedsted. Det store bygningskompleks er skabt i 6 
omgange i årene fra 1960 til 1989. Det samlede bygningsareal udgør ca. 4000 m² med en 
ganglængde på ca. 365 m. 
Billedet er fra sommeren 1990 og taget fra sydvest af fotograf Bent Wilkens, Østergade 18, 
Rødekro. 
 

Meddelelser 
 
Dette hefte udkommer på selveste dagen for indvielsen af Solgårdens ombygning til ældrecenter 
samt 50 års jubilæet, den 21. november 1990. Af denne grund er de første 23 sider helliget 
Solgården med forskelligartede artikler, som belyser dens udvikling gennem 50 år. 
En stor tak vil jeg især rette til diakon Johannes Damgaard Laugesen, som har været mig meget 
behjælpelig med oplysninger, billeder og interviews. 
Udover Solgårdens historie er også fattigvæsenets historie medtaget, da den på en vis måde knytter 
sig til Solgården og belyser, hvordan ældreforsorgen blev klaret før i tiden med bl.a. brugen af 
fattiggårde. Velfærdssamfundet afskaffede fattigdom og dermed fattiggårdene. Men som tiden gik, 
viste del sig, at være brug for noget til de ældre, i stedet for fattiggårde. De blev vore dages 
alderdoms- og plejehjem. 
Til Solgårdens ledelse, personale og beboere sender jeg hermed en hilsen og lykønskning med 
indvielsen og jubilæet, samt alt godt fremover. 
 
Næste nummer af Brudstykker af Bedsted Sogns Historie, nr. 17 i rækken, vil blive udsendt ved 
sommertid 1991. Et par af artiklerne heri vil handle om nogle af Bedsteds butikker. 
 

Henning Haugaard. 
 

    ISSN: 1903 - 8828 
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Skulpturen i Solgårdens have 
 

 

 

 
Skulpturen i Solgårdens have blev afsløret fredag den 7. sept. 1984. Den er af granit og vejer i alt ca. 6 tons og 
skal symbolisere Treenigheden. Fra toppen udspringer en vandstråle, der falder ned ad skulpturens tre plane 
niveauer. Udsmykningen er skænket af beboerne Elsa og Jørgen Jørgensen, tidligere ejere af gården 
Busholm ved Øster Højst. Desuden har også Handelsbanken i Løgumkloster, smed Svend Aage Jacobsen, 
Bedsted og installatør Chr. Lorenzen, Hellevad bidraget ved opsætningen af kunstværket, der er udført af 
stenhugger Carsten Batzlaff, Gråsten. 

Ved afsløringen, der blev foretaget af formanden for Solgårdens bestyrelse, diakon Johannes Madsen, Højer, 
sagde han bl. a.: "Når man kører gennem den sønderjyske landsdel, møder man ofte minder. Let er de lyse og 
gode minder, vi husker bedst. Om et øjeblik er det, vi oplever, et minde. Og dette kunstværk vil stå som et 
vartegn og minde. Lad det stå med sine 6 tons og pynte her i Solgårdens have til minde om glade givere". 

Ved siden af springvandskunstværket afsløredes i forbindelse med grundlovsfesten 5. juni 1987, et solur. 
Soluret er placeret på en granitsøjle af samme type som skulpturen. Også den er tilhugget på Batzlaffs 
stenhuggeri i Gråsten og bærer en inskription med teksten: "Gør som jeg, tæl kun de lyse timer". Soluret er også 
en gave, skænket af en af hjemmets beboere, Olga Timm. Kilde: Dagbladet Vestkysten, lørdag d. 8. 
sept. 1984 og 4. juni 1987. Billedet viser fra venstre Carsten Batzlaff, Johannes Madsen, Marie og Johannes 
Laugesen. 
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Solgårdens 30 års jubilæum 1990 
af Marie og Johannes Damgaard Laugesen 

 
Helt fra starten i 1960 har det været vort ønske og mål, at hjemmet skulle drives i en kristen ånd, ligesom også 

Solgården måtte virke som et hjem i ordets allerbedste betydning. Det er klart, at det måtte blive et kollektivt hjem, 
men dog med mulighed for den enkelte beboers selvudfoldelse i et socialt fællesskab. 

Vi må gøre det klart, at om 10, 20, eller om 30 år er det os selv, der skal passes og plejes. Derfor vil vi gerne 
give de fremtidige ældre mange flere muligheder, så de med glæde kan se frem til den dag, det bliver deres tur, og 
samtidig uden angst for at blive umyndiggjort. Derfor har vi her på hjemmet altid haft en gylden leveregel, som vi 
hele tiden har i baghovedet i vort daglige arbejde, og som er hentet fra Mattæus evangeliet 7,12: 
”Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem!” 

 

 
I de 30 år Solgården nu har eksisteret, har der også været mange tanker fremme om hvordan de 

ældre bedst passes. Tidligere benyttedes ord som alderdomshjem og hvilehjem, men disse ord 
forsvandt med omsorgsloven af 1964, og erstattedes af ordet plejehjem. Siden er loven atter blevet 
revideret til gavn for de invalide og for folkepensionisterne med oprettelse af plejecentre, dagcentre og 
ældreboliger, heraf nogle i et nært plejemiljø. Lad jer ikke distrahere af alle disse nye udtryk. Solgårdens formål 
skal fortsat være at skabe et hjem, bestående af mange små hjem, også for de allersvageste, hvor plejebehovet 
fortsat vil være meget stort. 

 
Det er mig derfor magtpåliggende at sige, at ingen skal bekymre sig over at ordet plejehjem forsvinder. Vi må 

til at lære, at plejehjem som små minihospitaler i fremtiden vil være en saga blot. Nytænkningen med begrebet 
ældreboliger og hvad det dækker, er kommet for at blive. Det bliver derfor en stor udfordring til personalet inden 
for den sociale sektor, ja, der bliver ganske enkelt tale om en stor omstilling, som både økonomisk og 
menneskeligt er nødvendig. Så hvis planerne her på Solgården og på landsplan lykkes, ja, så vil ordet HJEM 
igen komme i højsædet. 

 
Solgården vil derfor som opgave have, at skabe en ramme med tilbud til alle pensionister om: 

• At opleve et trygt fællesskab i venlige omgivelser. 
• At være med i en række aktiviteter i dagcentret. 
• At bebo en lille moderne lejlighed eller en aflastningsstue på plejeafdelingen. 
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Solgårdens lederpar fra 1960-1989, Marie og Johannes Damgaard Laugesen, 
foran hovedbygningen i marts 1970. Johannes Laugesen blev født i Nr. Snede ved 
Silkeborg 3. nov. 1925, søn af gårdmand Hans Peter Laugesen og Ingeborg Fre-
deriksen. Gift 13. juli 1948 med Marie, født i Øster Snede ved Vejle 8. sept.  1924, 
som datter af vejmand Søren Sørensen og Maren Nielsen. 

Efter giftermålet drev de først i 6 år et landbrug på Give-egnen, hvorefter de 
besluttede sig for at tage en diakonuddannelse på Filadelfia ved Dianalund. Her-
efter var de først ansat indenfor børneforsorgen i Ragebøl ved Sønderborg, 
derefter på Røde Kors Hjemmet i Løgstør og senere på et plejehjem i Gern ved 
Silkeborg. I 1960 kom de til Bedsted, hvor de grundlagde plejehjemmet Solgården. 
For dem var målet hele tiden, at Solgården var et hjem, og at det så lidt som muligt 
bar præg af en institution. Det var for dem, også magtpåliggende, at den 
menneskelige værdighed blev sat i højsædet. Efter 29 år som ledere overlod Marie 
og Johannes Laugesen i 1989 hvervet til sønnen og svigedatteren, Peter og Inge 
Laugesen. 

Johannes Laugesen har en stærk kristelig livsholdning, hvorfor han blev medstifter 
og fra starten formand for den lokale afdeling af partiet kristeligt Folkeparti i 
Løgumkloster Kredsen. Han var også i en lang række år formand for 
skolekommissionen i Bedsted. Ved oprettelsen af "Landsforeningen af Plejehjem 
ved Diakoner i Danmark" i 1963 var Laugesen fra starten med i bestyrelsen og fra 
1973-86 tillige dens formand. 

Desuden har Marie og Johannes Laugesen også adskillige gange virket som 
rejseledere for pensionister på ture i både Danmark og i udlandet. Billedet af det 
tidligere diakonpar er hentet fra Jydske Tidende, den 29. marts 1970. 

 
Målet skal da også stadig være, at Solgården ikke bare er med til at lægge år til livet, men også 

give disse år mening og indhold for de ældre, der har båret livets byrder. 
Det var en glæde for os, at vi den 1. sept. 1989 kunne fratræde som lederpar på Solgården og 

overgive opgaverne til unge kræfter.  - Vi tror på, at Solgården fortsat må få lov til at være et HJEM 
for gamle og syge, som i fremtiden får behov for hjælp. 
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Farvel og go´dag 
 
 

 
Marie og Johannes Laugesen, til venstre, havde sidste arbejdsdag på Solgården i går 
den 1. september 1989. Forstanderhvervet bliver indenfor familien og er overdraget til 
Peter og Inge Laugesen, til højre, der tiltrådte på plejehjemmet i går. 

 

Skiftedag på plejehjemmet Solgården i Bedsted i går 

Mange benyttede lejligheden til at sige farvel og tak, da forstanderparret Marie og Johannes Laugesen, 
plejehjemmet Solgården i Bedsted, i går gik på førtidspension efter 30 års enestående arbejde på og for 
hjemmet. 
De samme mennesker kunne samtidig sige velkommen og tillykke til det nye lederpar, sønnen og svigerdatter 
Peter og Inge Laugesen. Receptionen blev holdt i Solgårdens dagscenter, hvor der dagen igennem kom et 
væld af gaver og andre former for opmærksomhed fra beboerne, tidligere ansatte, pårørende til tidligere 
beboere, forretningsforbindelser m fl. 
I de mange taler der blev holdt, blev ægteparret Laugesen af alle takket for den meget store indsats det har 
gjort for Solgården og dets beboere. De har aldrig været bange for at give et ekstra nap med når det kneb, 
uanset om de egentlig havde fridag. Hjemmet og beboerne kom altid i første række. 
Nævner man Solgården i Bedsted forbindes det altid med navnet Laugesen. Efter i går vil navnet stadig være 
der med Peter og Inge, men det er alligevel mærkeligt og vemodigt, at det ikke er Marie og Johannes. 
Blandt talerne var bl.a. formanden for Solgårdens bestyrelse, Johannes Madsen, Højer, borgmester Hans 
Jessen Hansen, Bedsted, socialudvalgsformand Jørgen Larsen, Løgumkloster, og formanden for Plejehjems-
foreningen v. ”diakoner i Danmark”, Mathiesen, Vamdrup. 
 
Solgård Revy 

Personalet på Solgården holdt deres egen afskedsfest for det afholdte forstanderpar i forrige uge. Uden 
parrets viden havde man lejet Øster Højst Kro, og med god hjælp fra borgmester Hans Jessen Hansen blev 
ægteparret ”bortført” dertil, hvor de blev beværtet efter alle spisekunstens regler og i tilgift fik serveret en 
intern Solgård revy. 
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Selv om ægteparret Laugesen har lagt en stor del af deres tid i arbejdet på Solgården, har de også haft over-
skud til andet. Johannes Laugesen var i 12 år formand plejehjemsforeningen, sad i 14 år som formand for 
skolenævnet for Bedsted, ligesom han var medstifter og formand for Kristeligt Folkeparti i Løgumkloster 
kredsen. 
Marie Laugesen har ikke deltaget meget i det offentlige liv, men har til gengæld været Solgårdens ballast og 
samtidig en god og kærlig mor for ægteparrets fire børn. Sammen har ægteparret tit og ofte været rejseleder 
på pensionistrejser, både i Danmark og i udlandet. 
Marie og Johannes Laugesen har ikke tænkt sig at sætte sig passivt hen og nyde deres otium. Der er mange 
ting der trods alt er blevet forsømt i tidens løb, og det håber de nu at få indhentet. 
 
Kilde: 
• Dagbladet Vestkysten, lørdag den 2. september 1989. 

 
 
 
 

Plejehjemmet Solgården 
 

Fra midten af 1950-erne arbejdede sognerådet i Bedsted med planer om at få et hvile- og 
alderdomshjem opført i Bedsted. Ideen kom fra daværende Gudrun og Peter Bøje, der drev 
snedkerforretning i byen. Via deres familie i Midtjylland havde de her set, hvordan man andre 
steder i landet byggede alderdomshjem. Hos sig havde Gudrun og Peter Bøje hendes gamle far og 
mor og hans gamle mor boende. De trængte netop til at komme på et sådant hjem. Et hjem, der 
kunne tage sig af de syge og svage, der ikke permanent kunne ligge på hospital, men samtidigt 
heller ikke kunne få den nødvendige pleje i deres eget hjem. 

 
Sognerådet med Andreas Haugaard i spidsen gik straks varmt ind for ideen og ansøgte amtet om 

en bevilling, da man kunne påvise, at behovet var til stede. Ved ansøgningen kunne sognerådet også 
slå på, at de grundlæggende forhold, som f. eks. kloakering, allerede var blevet gennemført i Bedsted. 

 
Samtidig med ansøgningen fik sognerådet også forbindelse med et diakonpar, der var interesseret i at påtage 

sig opgaven som ledere. Det var Anton Nielsen og hustru fra Højriis ved Ikast. De kom til Bedsted for sammen 
med arkitekt Peter Chr. Petersen, Aabenraa at udarbejde en tegning af bygningerne. Forinden havde sognerådet 
sammen med de øvrige implicerede været på en studietur til Fyn og Sjælland og her fået ideen til det kommende 
hvilehjems udformning. Til dets placering blev der fundet en velegnet plads på noget præstegårdsjord øst for 
Bedsted, ind mod kirkeplantagen. 

 
Alt var således ved at falde på plads. Man manglede nu blot amtets tilsagn om en kommunegaranti på 

252.000 kr. Det tog lang tid at fremskaffe den. I denne ventetid fik imidlertid Anton Nielsen tilbudt 
en anden stilling, hvorefter han sprang fra projektet i Bedsted. I stedet anbefalede han diakonparret 
Marie og Johannes Laugesen, der på dette tidspunkt var ansat på sygehjemmet i Gjern. 
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Søster Inger" med sin lille hvide "Morris 1000" på Lundbyesvej ad foran Solgården. Søster 
Inger blev født i 1906 og stammede fra Gimsing ved Struer. Hun blev uddannet fra 
Diakonissestiftelsen i København, og kom i aug. 1953 til Bedsted for at virke som syge-
plejerske, idet hun da afløste "Søster Marie Kjestine". I ca. 4 år fra Solgårdens start og 
indtil der blev ansat en 2. diakon var Søster Inge tæt knyttet hertil. Foruden Bedsted virke-
de hun også i Hellevad, hvor hun boede de sidste år. Efter at hun omkring 1970 tog sin 
afsked vendte hun atter tilbage til sin hjemegn. Hun vil blive husket for sin altid smilende 
og venlige adfærd. Også Solgårdens læge i de første 9 år boede i Hellevad.  Det var læge 
Otto Rasmussen. Han havde hver torsdag konsultation. Efter hans død i 1969 blev det nu 
især Lægehuset i Løgumkloster, der er bud efter, når der er sygdom på Solgården. Billedet 
af Søster Inger er fra ca. 1961 og er lånt af diakon Johannes Laugesen. 

 
 
Sognerådets plan var, at det kommende hvilehjem skulle drives som et privat foretagende. Marie 

og Johannes Laugesen gik ind for tanken og projektet, og kort tid herefter flyttede de til Bedsted for 
bedre at præge udviklingen og fremskynde tingene. Sidste hindring var Boligministeriet, der skulle 
give igangsætningstilladelsen. Også den lod vente på sig, men den kom dog, således, at det første 
spadestik til hvilehjemmet blev taget i oktober 1959. 

 
Hvilehjemmet, der af Laugesens fik navnet "Solgården", skulle bygges i et plan, bestående af en 

hovedfløj langs med Lundbyesvej, og med to sydvendte sidefløje. Murerarbejdet blev udført af 
Johannes Holm, Bedsted. Tømrerarbejdet af Chr. Jensen, Bolderslev og snedkerarbejdet af Peter 
Bøje, Bedsted. El-installeringen udførtes af Lorenz Lorenzen, Hellevad. 

 
På Solgården blev der plads til 20 beboere. Af disse fik de 16 eneværelser, mens der blev 

indrettet 2 dobbeltværelser til ægtepar. De enkelte rum målte 3 x 4 m, og blev malet i lyse og 
venlige farver af malermester H. P. Nielsen i Bedsted. Midt i hovedfløjen indrettedes spisestuen 
med udsigt mod syd, og i tilslutning hertil en fælles TV- og opholdsstue. Over for disse lokaler 
indrettedes køkkenet, kontor, vagtrum m. m. I den vestre fløj fik diakonparret deres lejlighed. 
Herudover blev der i begge beboerfløje indrettet hyggekroge. 

 
Den 23. juli I960 var opførelsen af hvilehjemmet så vidt fremskredet, at de første 12 ældre kunne 

flytte ind, og helt færdigt blev det først i efteråret, således at den officielle indvielse kunne fejres 
den 21. nov. 1960. Ved indvielsen deltog 67 personer. Udover forstanderparret, beboerne, 
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personalet og venner deltog bl.a. sognerådsformand Andreas Haugaard, arkitekt P. Chr. Petersen, 
Aabenraa, bankdirektør Lausten, Løgumkloster, amtslæge Ib Ostenfeld, Aabenraa og formand for 
menighedsrådet pastor Poul Andersen. Om indvielsen og hovedindholdet af de til lejligheden holdte 
taler kan der læses på side 527-29. 
 

 
Madplan for oktober 1989. Planen er hentet fra "Beboernyt" nr. 41, et blad, der udkommer 
1 gang om måneden. Bladet er tænkt som en lille avis eller serviceorgan, der giver 
meddelelser og andre praktiske oplysninger om de ting, der foregår på Solgården. Også 
beboerne og personalet bidrager med indlæg. Det første Beboernyt udkom i juni 1986. 
Bladets størrelse er i formatet A-5. 
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Luftfoto af alderdomshjemmet Solgården i Bedsted, som det så ud omkring 1965. Bagved 
Solgården, der ligger med hovedfacaden ud til Lundbyesvej, ses kirkeplantagen samt et 
transformatortårn. Sidegaderne Birkevej, Bøgevej eller Lindevej med den tilhørende bebyggelse 
er endnu ikke påbegyndt. Billedet er taget fra nordvest og hentet fra tidsskriftet "Centralorgans” 
forside. Et skrift for ledere ved forsorgsinstitutioner i Danmark. Nr. 3, marts 1966. 31 årgang. 

 

 
 

Den endelige pris for hele byggeriet blev 302.000 kr., i alt 50.000 kr. mere end der fra starten var budgetteret. I 
1962 blev Solgården udvidet med 115 m². Der var her tale om en tilbygning af vestfløjen mod syd. Murerarbejdet 
blev denne gang udført af brødrene Peter og Karl Nielsen, Rødekro. Tømrerarbejdet blev igen udført af Chr. 
Jensen, Bolderslev og snedkerarbejdet af Peter Bøje. Tilbygningen blev opført i gule sten og med fladt tag. Der blev 
herved skabt plads til yderligere 5 beboere. 

 
Allerede året efter i 1963 gennemførtes en ny udvidelse. Denne gang på 365 m². Også denne 

tilbygning blev opført i gule sten og med fladt tag. Ved samtidigt at inddrage 2 pigeværelser blev der 
gjort plads til 7 nye beboere, 5 husassistenter, hobbyrum samt en ny lejlighed til diakonparret. Hele denne udvidelse 
blev bygget til hovedfløjens østende. Den tidligere diakonlejlighed blev nu herefter overtaget af et 
nyansat vicediakon par. Også en lille vinterhavestue, en systue samt bilgarage til to biler blev der 
plads til i det nye byggeri, som i alt kom til at koste ca. 300.000 kr. 
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Midt i Solgårdens have ligger det store drivhus, hvorfra man fremavler og forsyner 
de ældre med potteplanter. I baggrunden ses udover nogle af disse blomster, også 
en kæmpestor bananpalme, som igennem mange år har båret bananer. I 974 
plukkede man f.  eks. ikke færre end 125 små bananer. 

I drivhuset ses også et havebord, hvorved nogle af Solgårdens ældre har sat 
hinanden stævne til "et hold snak". De fire personer man ser på billedet er fra 
venstre Nicoline Damm, Nr. Løgum. Mathias Willumsen, Løgumkloster (se i øvrigt 
artiklen af ham side 203-05), Helene Nielsen og Magnus Jensen, begge fra 
Hellevad. Billedet er taget af Jydske Tidendes fotograf og er hentet fra avisen 23. 
nov. 1975. 

 
 

Den næste udvidelse fandt sted i 1966. Denne gang var der tale om en forlængelse af den 
oprindelige østfløj. Her byggedes og indrettedes en ny, stor dagligstue. Indvielsen af denne faldt sammen med 6 
års dagen for Solgårdens indvielse, den 21. nov. 1966. 

 
Indtil 1964 var Solgården blevet drevet på helt privat basis, men fra dette år indledtes der et samarbejde med 

Bedsted Kommune, således at institutionen Solgården fra nu af modtog faste kommunale tilskud i henhold til 
godkendte overenskomster og regnskaber. Dette samarbejde fortsatte også efter kommunesammenlægningen i 
1970, og udvidedes på den måde, at alle plejehjemspladserne herefter blev anvist fra kommunens 
visitationsudvalg, og mens man hidtil havde kunnet tage alle de, der ønskede det, ind, så modtog Solgården nu 
først og fremmest beboere fra kommunens eget område. 
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For således bedre at kunne imødekomme de nye tider påbegyndtes i 1972 en større udvidelse af Solgården: Et 
dagcenter på ca. 600 m² samt12 sammenhængende pensionistboliger á 55 m² og fællesarealer langs med 
Birkevej. Arkitekt Helge Atzen, Tønder udarbejdede tegningerne hertil og projektet blev vurderet til at koste knap 
2 mio. kr. Byggeriet, der blev udført af murer Harry Jensen, Løgumkloster, skulle bygges på et ca. 8000 m² stort 
areal, der blev erhvervet fra kommunen, der tidligere havde købt jorden af menighedsrådet. Også dette byggeri 
blev opført i gule sten og med fladt tag. Indvielsen fandt sted 21. nov. 1973. 

 

 
 

Hver af de 12 pensionistboliger består af en stue, soveværelse, toilet med bad og køkken, således, at beboerne 
selv er i stand til, hvis de vil og kan, at lave deres mad. Hvis ikke, kan de dog blive tilsluttet madordningen fra 
Solgårdens køkken via en forbindelsesgang. 

 
Pensionistboligerne drives på privat basis og helt uafhængig af plejehjemmet. Der stilles derfor ikke her krav 

om tidligere bosted. De, der således ønsker at flytte ind i en af disse boliger, betaler et indskud, hvis størrelse aftales, 
og huslejen fastsættes derfor i forhold til dette indskud i lejekontrakten. 

 
Fra pensionistboligerne er der direkte adgang til Solgårdens hovedbygning via dagcentret, der er en stor sal, der 

dels fungerer som samlingssted for Solgårdens beboere, dels udlejes til bl.a. kommunen, der bruger det til 
benyttelse for alle øvrige pensionister i kommunens østlige område. Dagcentret kom således fra starten til at 
opfylde de krav, der blev stillet i omsorgsloven af 1964. 
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I forbindelse med indvielsen af dagcentret 21. nov. 1973 blev også alteret indviet. Det var Løgumkloster 
Kommunes gave til Solgården. På billedet ses billedskæreren Fr. Grube, Tinglev, i færd med at lægge 
sidste hånd på alterskabet. Om dets betydning kan der læses side 320. 

Alterindvielsen blev foretaget af vikarierende præst i Bedsted, pastor Gunnar Peters-Lehm. Hellevad. I et 
kort referat af indvielsestalen sagde han blandt andet: "Det er kun få mennesker forundt at bygge Herren 
et alter, og så i dag sker det her i Bedsted for os. I det Nye Testamente kaldes alteret ofte for Herrens 
bord. Der har vi et fællesskab sammen med ham. Vi mødes der ikke kun for at ofre som i den gamle 
pagts tid, men for at modtage hans kærlighed i form af hans eget legeme og blod. Det vi kalder altergang. 
Ved alteret kommer vi både med ak og med tak, altså både for at bekende det vi ikke magter samt ved 
højtidsstunder, at bringe vor sjæls tak og lovprisning til Gud. 

Så lad da dette alter være et midtpunkt i den gerning, der udøves mellem mennesker på denne 
institution, hvor man således kan tage omsorg for både krop og sjæl. - Så erklærer jeg da dette alter at 
være indviet til at tjene Gud og hans hellige ord i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Alteret 
overgives til dem, der skal virke på dette sted, at værne det og bruge det efter vor hellige kirkes 
orden. Amen." 

I forbindelse med alterindvielsen blev der af anonyme givere skænket alterlys og alterstager samt et smukt 
broderet tæppe til alteret. Beboerne og personalet ved Solgården havde samlet penge ind. For dette 
beløb indkøbtes 50 altergangsbægre. Og sluttelig overrakte menighedsrådsformand Marcus Christensen 
på hans og sin families vegne et sæt alterkalk og disk. I forbindelse med alterindvielsen blev der af en 
anonym giver skænket 2 alterstager med lys. Beboerne og personalet på Solgården havde samlet penge 
ind. For dette beløb blev der købt 50 alterbægre. En af beboerne, Kirstine Wind skænkede en alterdug 
med påskriften SOLI DEO GLORIA (Gud alene æren). Og sluttelig overrakte menighedsrådsformand 
Marcus Christensen, Bedsted på hans og sin families vegne et sæt alterkalk og disk. 

 
 

Der blev i tilknytning til dagcentret også indrettet små rum til ergoterapi, fysioterapi samt plads til gymnastik, 
fodpleje og frisør. I selve det store midterste rum i dagcentret finder alle mulige former for kulturelt indhold og 
underholdning sted. Dertil kommer, at centret også benyttes til afholdelse af gudstjenester og andagter, idet der ved 
rummets sydvendte væg blev opført et alter. Om dette alters indvielse og alterskabets symbolik kan der læses på 
henholdsvis side 521 og 320. 

 
I 1963 var døgnbetalingen på mellem 20 og 30 kr. pr. beboer. Af regnskabet for 1977 ses, at udgiften nu var 

steget til 205,80 kr. mod 173,86 kr. året før. Driften af plejehjemmet kunne klares med et beløb på 2,611 mio. kr. 
sammenlignet med en budgettering på 2,7 mio. kr. Udviklingen betød også, at Solgården i 1983 blev omdannet fra 
at være et privat foretagende til en selvejende institution med en bestyrelse.  
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I 1980 udsendtes bogen "4 Landsbyer". Heri skrev Gudrun Gormsen bl. a., at Solgården var Bedsteds største 
arbejdsplads med 39 ansatte udover lederparret, Marie og Johannes Laugesen. Endvidere skrev Gudrun Gormsen 
på side 400-401 følgende, hvilket fremgår af ovenstående tekst i indramningen. I dag, 10 år senere, er 
personalet stort set det samme, og med følgende sammensætning: 10 plejehjemsassistenter og diakoner, 4 
sygehjælpere, 10 hjemmehjælpere, 8 husassistenter, 2 køkkenledere, 1 køkkenlederelev og 1 pedel. Herudover er 
der på deltid tilknyttet en dagcenterleder, en frisør samt en fodterapeut. 
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Den første bestyrelse bestod af diakon og leder af Digegården i Højer, Johannes Madsen (formand), 
socialudvalgsformand Jørgen Larsen, Løgumkloster, borgmester Hans Jessen Hansen, Bedsted, diakon Henry 
Iversen, Sommersted samt diakon Birthe Petersen, Bylderup. Bestyrelsen blev helt fra starten til stor hjælp i den 
ajourføring som Solgården i de efterfølgende år skulle komme ind i. 
 
 

 
Et udsnit af Bedsteds østlige bydel. Midt i billedet ses det store bygningskompleks som Solgården 
består af.  Øverst til venstre ses det oprindelige plejehjem med flaget hejst midt i haven. Fire gange 
herefter blev det udvidet, hvoraf den sidste udvidelse er fra 1973, bestående af dagcenter og 12 
pensionistboliger. Øverst til højre ligger kirkeplantagen, hvor de ældre, der er "godt til bens", kan gå 
ture. Billedet er taget af "Hannes Foto", Løgumkloster i årene omkring 1980 og senere udgivet som 
postkort. 

 
 

I 15 år fra 1973 til 1988 var Solgården præget af "byggefred". Men i årene 1988-89 blev 
institutionen udvidet endnu en gang med opførelsen af 10 ældreboliger på en tilkøbt grund øst for 
de tidligere opførte pensionistboliger. Arkitekt Poul Henning Carstensen, Tønder udarbejdede denne gang 
tegningerne. Byggeriet blev realiseret af bygmester Niels P. Nielsen, Højer samt øvrige håndværkere, som kom i 
betragtning ved den offentlige licitation. Byggeri med fladt tag blev igen forladt til fordel for det traditionelle 
skråtagsbyggeri. Hver af de 10 ældreboliger blev på 58 m². Dertil kom fællesarealer såsom vaskeri, opholds- og 
havestue samt forbindelsesgang til Solgården. De enkelte lejligheder indeholder stue, soveværelse, bad, køkken og 
entre samt terrasse og mulighed for små haver mod vest. 

 
Den månedlige leje for beboerne af disse ældreboliger er afhængig af den enkeltes husstandsindkomst. Ved 

indflytning betales et indskud og hver måned en husleje samt betaling for lys og varme. 
Trygheden i disse ellers så selvstændige boliger, består i, at der er direkte kald til Solgårdens vagtsystem i alle 

døgnets 24 timer, hvis der skulle opstå behov for hurtig hjælp. De, der ikke selv ønsker at lave mad, kan spise i 
Solgårdens kantine, eller få den bragt ud til boligen til den til enhver tid gældende madpris. 
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Et lille udvalg af annoncer på de mange tilbud og muligheder der gives de ældre på Solgården og fra 
omegnen. Alle disse kulturelle arrangementer og aktiviteter kan de her opleve eller være med til. Udbudet er 
mangeartet: Tombola, udstillinger, lotto og bankospil, foredrag og koncerter, sang og musik, foreningsmøder, 
lysbilled- og filmfremvisning, højtidsfester, hobby- og hyggeeftermiddage og meget mere. Dagcentret er 
således et værested, hvor de ældre kan få indhold og adspredelser i hverdagen. Kollagen er lavet med 
diverse annoncer hentet fra "Løgumkloster Avis". 
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Det sidste projekt, der er blevet sat i gang på Solgården er en modernisering af den oprindelige del af 
institutionen, som gik ud på at omdanne samtlige små stuer til 1-værelseslejligheder med toilet og bad. Hver af 
disse nye ældreboliger er på 24 m², og prisen for hele restaureringen er anslået til 11,9 mio. kr. Arbejdet har stået på 
gennem det sidste års tid, og man er nu nået så vidt, at der kan holdes nyindvielse i forbindelse med 30 års dagen 
for Solgårdens start den 21. nov. 1960. 

 
Også Solgårdens køkken er i samme forbindelse blevet moderniseret. Det skal fortsat levere mad til Solgårdens 

egne beboere samt til de pensionister, der måtte ønske det, og som bor i den østlige del af Løgumkloster kommune. 
I øjeblikket leverer køkkenet dagligt mad ud til ca. 30 omkringboende pensionister. 

 
Med den nye ombygning vil der således, for den selvejende institution, som Solgården er, være tale om en 

opdeling i 3 afsnit, bestående af 12 pensionistboliger (Birkevej 1-23), 10 ældreboliger (Birkevej 25-43) samt den 
oprindelige Solgården (Lundbyesvej 36), der er omdannet til 21 ældreboliger + 7 aflastningsstuer. 

En aflastningsstue/genoptræningsstue er et sted, der bl. a. også kan bruges, når der opstår akut behov for 
hjælp. 
 

 
Solgårdens nyeste tilbygning, som blev opført i 1988-89. Tilbygningen, der består af 10 
ældreboliger, er udført i røde mursten og med rødt tegltag. Denne ældreboligfløj fik ved en 
beboerafstemning i 1990 navnet "Solkysten", vist nok inspireret af det vandbassin, der samtidig 
med blev lavet ved fløjens nordlige ende. Solkysten danner sammen med de øvrige bygninger på 
Solgården en helhed, som nu på det nærmeste helt omkranser haveanlægget. Foto: H. 
Haugaard, foråret 1990. 

 
 

Alt på Solgården er således ved at være klar, når man fra 1. jan. 1991 indfører integreret døgnpleje i 
Løgumkloster kommune. Det betyder, at der fremover også vil blive ydet den samme hjælp til de pensionister, der 
bor i eget hjem, som de, der bor i de til Solgården tilknyttede ældreboliger. Døgnplejen indebærer blot, at alle 
kommunens ældre, der måtte ønske det, får installeret et kaldeapparat, så de kan få fat på en hjemmehjælper eller 
anden medarbejder døgnet rundt. Derfor er der også til de hjemmehjælpere, der fremover skal virke i kommunens 
østlige del, blevet indrettet kontorrum m. m. på Solgården. 
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Solgårdens ledere siden 1. sept. 1989, Inge og Peter Laugesen. Peter blev født på 
Solgården 25. aug. 1962, som søn af det tidligere lederpar, Marie og Johannes Laugesen. 
Inge blev født i Silkeborg 22. okt. 1961, som datter af skoleleder for Voel Friskole ved 
Silkeborg, Tove og Kaj Høst. 

Inge og Peter Laugesen startede samtidig i 1983 på uddannelsen til diakon på "Filadelfia" 
ved Dianalund. Sideløbende hermed blev de ansat som ledere af diakonicentret i Slagelse. 
I december 1986 blev de færdige på skolen, hvorefter de tog tilbage til Sønderjylland, hvor 
de indtil 1. sept. 1989 begge var ansat på plejehjemmet Digegården i Højer. Billedet af 
diakonparret er hentet fra Løgumkloster Avis 5. sept. 1989. 

 

 
Solgårdens facade set fra Lundbyesvej. Tegningen er hentet fra en tryksag i forbindelse med indvielsen af tilbygningen 
fra 1963. Tegningen er udført af bogtrykfirmaet Søe Petersen, Rødekro. 

 
Der er ved ombygningen og moderniseringen taget hensyn til alle de krav og forskrifter, der måtte kræves, 

således at Solgården med dens faciliteter vil kunne tilbyde de ældre en rimelig tilværelse til langt ind i det nye 
årtusinde. Ordningen indebærer, at langt flere ældre i endnu et stykke tid vil kunne blive boende i eget hjem. 
Permanent pleje af de ældre i eget hjem kan dog tilbydes, men i svære plejekrævende tilfælde vil der dog stadig 
være mulighed for at blive flyttet til en aflastningsstue eller til en af boligerne i Solgårdens nære plejemiljø. 

 
Kilde: 
• Diakonerne Peter og Johannes Damgaard Laugesen, Bedsted, samt Solgårdens bestyrelse ved diakon 

Johannes Madsen, Højer: Oplysninger om Solgården og lån af billeder. 
• Palle Ove Christiansen: "Fire Landsbyer", en etnologisk rapport om nutidige livsformer. 

Landsbykommissionen 1980. 
• Diverse avisudklip gennem årene fra dagbladene Jydske Tidende og Vestkysten. 
• Solgårdens facade set fra Lundbyesvej. Tegningen er hentet fra en tryksag i forbindelse med indvielsen af 

tilbygningen fra 1963. Tegningen er udført af bogtrykfirmaet Søe Petersen, Rødekro. 
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Solgårdens indvielse 21. nov. 1960 
 

Mandag den 21. november 1960 var Solgården færdigbygget og klar til den officielle indvielse. De første 
beboere, heriblandt Christian Nielsen og ægteparret Marie og Johan Enemark fra Bedsted, var dog flyttet ind på 
hjemmet allerede 23. juli. 

Blandt de mange gaver hvilehjemmet modtog i dagens anledning skal nævnes et TV apparat fra Dansk Radio 
Hjælpefond. Sprogforeningen skænkede 25 højskolesangbøger, Bedsted sogns menighedsråd skænkede 17 
salmebøger og naboer og venner til Solgården skænkede en gonggong. Til at pryde væggene med modtog 
hjemmet også flere malerier. 

 
Ved selve middagen på Solgården deltog 67 personer. Diakon Johannes Laugesen indledte den store 

højtidelighed med at give et kort resumé over de forløbne 3 år, som var gået, siden man begyndte forarbejdet med 
byggeriet, til man i dag kunne holde indvielsen. Herefter blev ordet frit: 

På kommunens vegne talte sognerådsformand Andreas Haugaard. Han gav udtryk for sognerådets glæde over 
hjemmets tilblivelse og lovede al mulig støtte i fremtiden. Andr. Haugaard udtrykte endvidere sin personlige 
glæde ved at se det smukke resultat, idet han selv fra første færd havde været med i arbejdet. 

 
Derefter talte snedkermester Peter Bøje, Bedsted, som, om end i al beskedenhed, har været den drivende kraft i 

hjemmets tilblivelse. Han tolkede på en smuk måde sin sympati for forstanderparret, og som en hilsen fra samtlige 
håndværkere overrakte han et gavekort på et el-ur, som om formiddagen var blevet anbragt i forhallen. 

Så talte amtslæge Dr. med. Ib Ostenfeld, Aabenraa. Han gav på en smuk måde udtryk for sin glæde over 
hjemmets tilblivelse, idet han fremdrog det store behov, der var for sådanne hjem. 

 
Arkitekt Peter Chr. Petersen, Aabenraa takkede for det gode samarbejde, både med bygherren og 

håndværkerne og så tilbage på de mange hyggelige timer, man havde tilbragt sammen med drøftelser af en-
keltheder ved byggeriet. Arkitekten ønskede al lykke og held fremover. 

Læge Otto Rasmussen, Hellevad talte om de sociale forhold ude i verden og sammenlignede dem med 
forholdene i vort eget land. Doktoren udtrykte endvidere sin glæde over at se en vis sammenhæng mellem det 
private og det sociale, hvilket han anså for et gode. Til sidst takkede han for godt samarbejde med 
forstanderparret. 

 
Bankdirektør Lausten, Løgumkloster takkede på bankens og egne vegne, for tillid og godt samarbejde og 

overrakte en meget smuk standerlampe. Efter en oversigt over hjemmets opførelse gav bankdirektøren udtryk for 
sin glæde over at se Solgården så smuk og indbydende. Han mindede forstanderparret om den store opgave, de 
havde fået, hvilket i sig selv var en gave. Bankdirektøren ønskede til slut, at Herren måtte være Sol og Skjold også 
i hverdagen fremover. 

 
Diakon Anton Nielsen, Højriis ved Ikast udtrykte sin store glæde over, at det netop var de to mennesker, 

Laugesen og frue, der havde fået og gennemført denne store opgave, som det er, på helt privat basis, at skabe et så 
smukt og gennemført hjem. Jeg tror, at de to mennesker nu er kommet på den helt rigtige hylde. Han opfordrede 
endvidere befolkningen til at slutte op om hjemmet og den gerning, der skal øves i dagene fremover. Henvendt til 
hjemmets pensionærer, sagde diakon Nielsen, at I har som ingen andre en stor opgave, idet ingen som I kan være 
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med til at skabe en god atmosfære på hjemmet. Hermed ønskede han alle hjemmets beboere hjerteligt tillykke og 
Guds rige velsignelse fremover. 

Siden talte pastor Poul Andersen, Bedsted. Han nævnede nogle ord fra Davids Salme 118: "Denne er dagen 
som Herren har gjort". Pastor Andersen følte, at bag arbejdet her lå der noget dybt og værdifuldt, og han ønskede, at 
Herren måtte være hjemmets Sol og Skjold. 
 
 

 
Hvilehjemmet Solgården som det så ud fra syd ved indvielsen i I960. Bag det hejste flag ses midt i hovedfløjen to 
store vinduer. Bag disse indrettedes en kombineret spise- og dagligstue. I de to sydvendte sidefløje er der 
værelser og lejligheder til 20 beboere og diakonparret. 

I forgrunden Solgårdens køkkenhave, der altid er blevet passet godt og grundig og som gennem alle årene har 
leveret friske forsyninger af grønsager til køkkenet og blomster til«hjemmets vaser. Haveanlægget, som i dag 
også rummer et stort drivhus, er siden 1964 blevet passet af en pedel.  Fra 1964-76 var det Peter Paulsen. Han 
afløstes af pedel Svend Christensen, der har været det lige siden. Billedet er lånt af diakon Johannes 
Laugesen. 

 
 

Landsretssagfører Mandrup Andersen, Aabenraa takkede for godt samarbejde og glædede sig over at se, at 
hjemmets opførelse ikke var baseret på tilfældigheder, men efter en bestemt plan, hvilket kunne fryde øjet. 
Mandrup Andersen ønskede al lykke og held. 

Som ordfører for håndværkerne udtalte tømrer Chr. Jensen, at det havde været en glæde at arbejde sammen 
med bygherren, da det hele tiden havde vist sig, at han vidste noget om, hvad han udtalte sig om, hvilket ikke altid 
var tilfældet med bygherrerne. Man var enige om at sige en oprigtig tak til Hr. og Fru Laugesen for godt 
samarbejde. 

Som repræsentant for hjemmets pensionærer bragte Fru Margrethe Rasmussen en tak og lykønskning med 
ønske om al mulig lykke i årene fremover. 

Pensionist Chr. Nielsen og Nis Petersen bragte en personlig tak og lykønskning. Om aftenen kl. 19 var der så 
lejlighed til for de indbudte at se hjemmet, og efter en omvisning samledes man til en fest med kaffebord i 
missionshuset, hvori der deltog 160 personer. Også her bød diakon J. Laugesen velkommen til de mange 
fremmødte. Der blev i aftenens løb holdt flere taler. Blandt andet talte rentier Albert Friis, Bedsted om forholdene 
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for de gamle omkring århundredskiftet, med lergulve, fattiggårde osv. Han sammenlignede socialforsorgen i 
Danmark med udlandet. 

Diakon Johannes Madsen, alderdomshjemmet i Højer lykønskede med det smukke - hjem og opfordrede 
befolkningen til at vise forståelse over for forstanderparret og ikke fare med dårlig og ondsindet sladder. 

Diakon Jens Jacobsen, alderdomshjemmet, Skærbæk, bragte en personlig tak for venskab gennem de forløbne 
år. Han ønskede lykke og velsignelse over hjemmet, og tolkede glæden ved at passe og pleje de allersvageste. 

Kirketjener Hans Toft, Bedsted mindede om glæden ved at glæde andre, hvilket bærer lønnen i sig selv. 
Sognerådsformand Andreas Haugaard mindedes eftermiddagens fest som en af de allerstørste han havde 

deltaget i som kommunens repræsentant. 
Rentier Søren Sørensen mindedes tiden, da forstanderparret boede hos ham med tak og lykønskede med 

det nye hjem. 
Førstelærer Mathiesen, Bedsted rettede et tilbageblik i tiden, til bl. a. Jeppe Aakjærs tid, og fremførte på en 

smuk måde glæden over det nye hjem. 
Pastor Andersen sluttede aftenen med andagt og udtalte: "Herre, lad værket lykkes til glæde for syge, svage og 

gamle, så det må blive et fristed for alle, som får sit hjem og sin gerning på Solgården". 
 

Kilde: 

• Diakon Johannes Laugesen: Egne noter fra indvielsen af Solgården 21. november 1960. 

 
 
 

Solgårdens 15 års dag 
 

Plejehjemmet Solgården i Bedsted fylder 15 år, og lederen,  

Johs. Damgård Laugesen fortæller om ikke at være neutral. 

 
365 meter gang er der fra den ene ende af Solgården i Bedsted til den anden. Det store bygningskompleks 
blev grundlagt som plejehjem for 15 år siden af Johs. Damgård Laugesen og hans kone.  
Dengang som et lille hjem med plads til 20 beboere - i dag bor der 36 plus 13 i de beskyttede boliger, der er 
sidste del af plejehjemmet. Hjemmet har formeret sig ved knopskydning i de forløbne år, men der er i dag 
ikke flere planer på bordet for, hvad det skal blive til. Men i dag, som for 15 fir siden, er ideerne de samme, 
det at mennesket er det væsentlige, der skal altid være tid til en snak, en kop kaffe i utide, til at bryde de faste 
planer, hvis en af beboerne har behov for det, lige nu. 
 
I en samtale med Johs. Damgård Laugesen, med jubilæet som baggrund, går det klart igennem, at hans 
livsanskuelse er bærende for hele projektet, at mennesket har sit eget værd, og at det skal respekteres. - Der 
snakkes meget plejehjem i øjeblikket og om plejehjem som en art ventesal? 
En gang imellem tager jeg til genmæle, når man vil rationalisere og få de gamle til at tænke som i 1975. Der 
bliver råbt op om, at man skal være neutral på vore hjem »de gamle skal ikke tvangsindlægges til andagt på et 
kristent hjem«. På Solgården har vi andagt hver morgen, ingen er tvunget til at være med, men de fleste gør 
det - og nyder det. Man er blevet for nidkære i vor tid. Den generation, der er på plejehjem, tænker langt 
dybere end de senere generationer, så det er en stor forbrydelse, at netop de gamle med vold og magt skal 
tvinges ind i samme tankegang på livet og døden. Til en vis grad kan jeg gå med til, at ledere og personale 
skal være neutrale - men at de gamle skal være det 
 
- Nej, lad de syge og gamle få det tilbud ”neutralitet”. Myndighederne forlanger, at ledere skal være neutrale - 
og kolde. De mennesker, der kommer på vore hjem, vil ikke regnes ind under det moderne menneske, der ikke 
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regner med Gud. Og vi er ikke hjertekendere. De mennesker, der kommer her, er døbte, og der bor mere i dem. 
Mange domme, der fældes, er uberettigede, og myndighederne sætter sig til dommere over dem, der gennem 
et langt liv har gemt deres følelser. Det er ikke rigtigt at tage Gud fra beboerne - det er slemt nok, at 
pædagogerne afkristner i skolerne. 
Hvis vi er 100 pet. neutrale, kan det virke som vold på de gamle. Det har vor generation ikke lov til at stampe 
på, på det, der har betydet noget gennem et langt liv for de gamle - desuden - et neutralt menneske er afstum-
pet og koldt, og den kulde vil vi kæmpe imod. Det nytter ikke at møde bedsteforældrenes generation med 
samme kulde, som er så mange steder i 1975. 
 
For os er det voldsomt afgørende, at vi har et klima - et miljø - som man kan leve i, man kan befordre det, jeg 
mener, at man kan kæmpe for at formidle, at det miljø kommer. For man kan ikke give sig til at lave foråret, 
derimod kan man forberede jorden til det. Medarbejderne betyder umådelig meget. En enkelt har vi haft i 15 
år, andre har været her i 10 - 8 og 6 år. Et par af beboerne har ligeledes været her, siden vi indviede hjemmet. 
 
 

 
Ergoterapeut Vera Sørensen, Kisbæk i færd med at sætte nogle af de ældre i gang med noget 
beskæftigelse på de hobbyeftermiddage, der jævnligt finder sted i dagcentret. En af hjemmets tidligere 
beboere, Christine Wind, der kom fra Bolderslev var i den henseende meget produktiv. I dagcentrets 
glasskab kan man endnu se et bredt udsnit af hendes store produktion, lavet af fiskeben, garnrester, 
gammelt moseeg m.  m. Nogle af dagcentrets faste programpunkter er morgenandagten kl. 10.45  og hver 
anden fredag gudstjeneste for både beboere og personale. Af andre faste arrangementer er dagplejen.  
Den foregår hver tirsdag og torsdag. Den første tirsdag i hver måned inviteres specielt pensionisterne fra 
Øster Højst til at komme og være med i hyggeeftermiddagene. For de beboere på Solgården, der måtte 
være sengeliggende og ikke kan være til stede er der mulighed for at høre hvad der foregår og siges over 
højttaleranlægget. 

Et af Solgårdens største ønsker er også at få sin egen liftbus. Det vil, når den bliver en realitet, gøre det 
muligt for beboerne i højere grad at komme ud af institutionen eller at afhente de ude omkring boende 
ældre, så de kan deltage i de mange forskellige aktiviteter, der jævnligt foregår. Billedet er hentet fra 
dagbladet Jydske Tidende, omkring 1976. 

 
 
- Er det sværere at lave et hyggeligt plejehjem? - På en måde er det. Hvis arbejdet går, som det skal, så skal 
der være tid til at tage sig af den enkelte. Man kan opstille så mange arbejdsplaner, det skal være - det vi 
sætter som vor fornemste opgave er at behandle de mennesker, der bor her, så individuelt som de er, det gæl-
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der både beboere og personale. Det er afgørende, at de ikke føler, at der bliver trukket noget ned over hovedet 
på dem, at de bliver stillet i båse. Det kan ikke være rimeligt. 
 
- Kan det ikke være svært at møde døden så ofte, som man må gøre det på et plejehjem? - De, der er på 
fødeklinikken vænner sig til, at der fødes nye børn. Vi vænner os lige så vel til, at her er sidste afdeling af 
livet, og jeg tror nok, at det også gælder beboerne. 
De mennesker, der bor på hjemmet kommer fra vidt forskellige steder, de er af uens observans på alle livets 
områder. Kan det ikke give anledning til uro? 
 
Der kan opstå situationer - men der er plads til alle, og det er også vores fornemste opgave at gøre det, så der 
bliver plads til alle. Der er repræsenteret adskillige forskellige kristne retninger, og både danske og mindretallet 
bor på hjemmet. Og det er ikke få soldaterhistorier, der er fortalt under Solgårdens tag. 
 
Laugesens indstilling er: Man kan ikke være for tolerant, vise for megen forståelse, det gælder i politik som i 
alle livets forhold på hjemmet. Det er de 35 beboeres hjem, og deres tilværelse. Det er et plejehjem, med 
eftertryk på hjem.  
Måske gør vi mere, fordi det er et privat hjem, vi driver. Det kan tage på et menneskes kræfter - til beboerne 
siger vi gerne ring hellere en gang for meget. Vi vil gerne, at beboerne ved, at det ikke bare er på nåde og 
barmhjertighed, de bor her. Det er vores arbejde. 
 

Menneskeværd 
Også en ting, som måske er så lidt, men betyder meget. På de offentlige plejehjem kan beboerne gå gratis til 
friser og barber. Her betaler de selv. Det, at du ikke kan få lov at betale din frisør - det er asocialt, og det er 
meningsløst over for beboerne, noget af deres menneskeværd stjæles fra dem. Hvad betyder det ikke for et 
menneske, der livet igennem har været vant til at klare sig selv, 'og så ikke engang kan få lov at betale selv 
for at få håret kuppet? 
- Er plejehjemsbeboerne blevet dårligere, siden starten? - Hjemmehjælpsordningen er blevet meget udbygget. 
De bliver længere hjulpet i hjemmet inden indlæggelsen. Det skal vi ikke være kede af - kan man overhovedet 
klare sig uden for hjemmet, så skal man have lov tudet. 
 
De beskyttede boliger er således en mellemstation. Et par af beboerne flyttede i øvrigt fra plejehjem til disse 
boliger, da de blev indviet for to år siden, og der har ingen udskiftning været i den tid. 
Foruden boligerne yder hjemmet en udstrakt service udadtil, idet 16 pensionister i Bedsted og omegn får varm 
mad en gang om dagen fra hjemmets køkken. Dertil kommer alle aktiviteterne omkring dagcentret. Centret be-
tyder både beskæftigelse for hjemmets beboere, og en mulighed for at møde pensionisterne udefra. Det 
medvirker til, at de ikke bliver isoleret, som det ofte er tilfældet med plejehjemsbeboere. 
Vi kæmper for, at lave hjemmet så åbent som overhovedet muligt. Familien inviteres, når der er en anledning, 
en mærkedag, et godt møde. 
 
Hvis beboerne bliver isoleret, så lever de ikke, og plejehjemmet skulle gerne være et sted, hvor man lever så 
længe, som man ønsker, og ikke bare en opbevaringsanstalt. 
Derfor opfordres beboerne også til at være med til at deltage i beskæftigelsesarbejde. Mange af disse gamle 
mennesker har imidlertid været vant til et helt liv igennem kun at foretage sig, noget meningsfyldt. En hobby 
er for dem et ukendt tidsfordriv. Unge og gamle mødes således også, idet KFUM- og K's ungdomskreds har 
fået et kælderlokale stillet til rådighed. Et halvt hundrede 13 - 18-årige mødes nogle gange ugentlig, inviteret 
undertiden hjemmets beboere ned til et arrangement, og man hygger sig vældigt. Bedsteds børn har også 
fundet ud af, at der er hyggeligt at komme. Dagcentret har et meget eftertragtet bord med legoklodser. Og når 
trængslen bliver for stor, må Laugesen til at stille det spørgsmål, børnene håber på ikke kommer: ”Hvem 
besøger I her”, for faktisk er Legoklodserne til de besøgendes børne- og oldebørn. 
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Man spiller kort og billard, man holder møder, man går til Vera Sørensen for at få nyt håndarbejde i gang, idet 
hele taget er plejehjemmet Solgården et særdeles aktivt sted, hvor der altid er tid til at fejre en fødselsdag, til 
at skænke en ekstra kop kaffe i utide, når familien kommer uventet på besøg. Vægten er lagt på miljø, der er 
varme, venlige farver, grønne planter, fisk i akvarium, små rislende springvand, et par påfugle, en flok høns 
og et par grise, som gamle landmænd og -koner kan liste ned og snakke med. Der er et prægtigt drivhus, der 
sørger for altid friske blomster overalt, en prægtig have og en venlig atmosfære overalt. Og institutionsmøbler 
møder man ikke, derimod hensigtsmæssige, hyggelige stole, der passer til beboerne. Først og sidst er det et 
hjem, man er ikke neutrale. Der ligger en holdning til grund for det hele, noget med at være menneske og give 
mulighed for at være det. 
 
Kilde: 

• Dagbladet Jydske Tidende, søndag den 23. nov. 1975. 

 
 
 
 

Beboere på Solgården fortæller 
 

Meta Nissen Jørgensen er en af de ældste beboere på Solgården. Hun kom hertil i 1983, direkte 
fra Amerika. Her fortæller hun lidt om sig selv og om, hvordan det gik til, at hun kom til Bedsted: 

 
Jeg blev født 17. juni 1896 i Rundbjerg ved Branderup som næstyngste datter af gårdmand Nicolaj 
Nissen og Betty Schmidt. Vi var 8 søskende. Mine 3 brødre kunne senere få hver sin gård, da min 
far købte to andre gårde på egnen. Han drev disse gårde på bedste vis, så han af den grund i 1924 
blev tilkendt det kgl. Landhusholdningsselskabs store sølvpokal for veldrevet landbrug. 
 

 Meta Nissen Jørgensen 
 

I maj 1926 blev jeg gift med Alfred Jørgensen (1897-1977). Han var søn af Jacob Jørgensen, der 
var udvandret til Amerika i 1875. I Easton i Californien drev han sammen med sin bror et mejeri. 
Da Alfred senere ville have sig en kone tog han derfor til Danmark. At det så blev mig skyldtes bl.a. 
at jeg syntes at det var så synd, at han ikke længere havde sine forældre i live. Det har sikkert rørt 
ham meget, at jeg følte med ham. Knap et år senere kom han tilbage, hvor vi så giftede os. Vi 
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bosatte os først i Ferndale, men flyttede senere til Solvang i Californien, hvor vi var farmere. Her i 
Solvang var Alfred også i en lang årrække bestyrelsesformand for "De Gamle Danskes Hjem". 
 

I 1977 døde han. Vi havde ingen børn, og dermed ingen familie at tage hensyn til. Stille i mit 
hjerte havde jeg også i alle de mange år længtes efter Danmark, og jeg besluttede mig derfor til i 
1983 at vende tilbage. At det så blev Solgården i Bedsted skyldtes pastor K. J. Bønløkke i Bovlund. 
Selv om det ikke helt var efter reglerne, lykkedes det alligevel for ham, at få mig ind her, da det i 
vide kredse havde et godt ry. I Bedsted bor jeg tæt på min tidligere hjemegn, Branderup, hvor jeg da 
også stadig har en del af min familie boende. 

Jeg har nu boet her på Solgården i 7 år, og jeg er faldet rigtig godt til. I de første år boede jeg på 
den gamle afdeling, men da den nye ældreboligfløj blev færdig i 1989, flyttede jeg ind i bolig nr. 
43. Jeg deltager med stor glæde i alt hvad der foregår i dagcentret, og ellers bruger jeg en del tid 
med at korrespondere med gamle venner "over there" og med at skrive mine erindringer. 

 
 
Sonja Jensen 

Sonja Jensen er en anden af beboerne på Solgården. Hun er den yngste og kom allerede som 32 
årig på plejehjem, efter at hun havde fået konstateret sygdommen dissemineret (ikke smitsom). 
sclerose. 

Sonja Jensen blev født 9. juli 1938 i Harring ved Thisted, som datter af Karen og Gunnar Peters-
Lehm, der senere kom til Hellevad som præstepar: 

Allerede da jeg var 20 år begyndte min sygdom. Jeg måtte bede om hjælp til mange ting, og j e g  
fik dog også lov til at føde mine to drenge, Lars og Søren. De har været mig t i l  stor glæde og hjælp 
i min sygdom. 
 

 
Sonja Jensen på sin 50 års dag i 1988, siddende i sin kørestol mellem 
sine to sønner: Lars og Claus. 

 
- Kunne du selv passe børnene under deres opvækst? - Nej, også til det måtte jeg bede om hjælp.  

Det var især mor og far som hjalp os gennem deres barndom og ungdom. Ofte forbandede jeg min 
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sygdom, og spurgte Gud. Hvorfor? - Men den tid kom, hvor jeg accepterede min sygdom og 
dermed min skæbne, og som 32 årig flytte på plejehjem. Det var 9. marts 1970. Det var et svært flyt. Men 
personalet og de ældre tog kærligt imod mig, og jeg faldt efterhånden godt til. Personalet fandt også den 
hjælperytme, som i årene der gik, blev mere og mere kompliceret. 

 
- Kan du nævne noget, der har hjulpet dig til at leve med din sygdom? - Ja, der er mange ting. 

Jeg vil gerne nævne, at jeg er Gud taknemmelig, fordi han har givet mig et lyst sind! - Jeg har ofte 
taget de ord frem, som siger: "Smil til verden, så vil den også smile til dig!". De ord har været mig 
til stor hjælp, og jeg oplever stadig, at de er sande! - Jeg vil også gerne nævne, at mine to sønner, gennem alle årene 
har været uvurderlige LYSPUNKTER i min tilværelse, og når jeg nævner dem, vil jeg også i taknemmelighed 
nævne mor og far, som har gjort alt for mig, og for Lars og Søren. 

 
Det sociale samvær på Solgården har altid været det, der bar mig gennem de mange "hverdage". Jeg tænker 

med glæde på de mange medarbejdere, som har hjulpet mig og talt med mig og fortalt nyt, samtidig med at de har 
hjulpet mig med alt, og sørget for, at jeg, mit handicap til trods, altid har været med i spise- og dagligstuen og i 
dagcenteret, så jeg har kunnet deltage i terapien og de mange arrangementer, som Solgården hver dag har. 

 
Det var også en stor glæde for mig, at jeg gennem mange år blev betroet, at holde morgenandagten hver 

torsdag. Jeg klarede det ved hjælp af en mikrofon og "papirholder". Det er godt sammen at takke Gud for hans 
gaver hver dag! - Det, der har hjulpet mig meget, er også, at jeg har fået den nødvendige hjælp til at kunne deltage i 
de mange udflugter og ferierejser i Danmark, men også i udlandet til fx. Mallorca, Harzen, Portugal og 
Sortehavet. 

Har det været svært at være den yngste på Solgården? - Ja, når der har været "skyer for solen". Men jeg har 
dog haft flest "lyse timer", og så har det glædet mig, at jeg havde så rige muligheder for at "tælle de lyse timer", og 
at dele mine glæder med andre, og ikke mindst de ældre! 

 
Oplysninger: 
• Interviewene af Meta Jørgensen og Sonja Jensen er foretaget af henholdsvis Henning Haugaard og Johannes Laugesen i september 

og oktober 1990. 
• ”Papirholder”: Et brugt udtryk for den medarbejder, der holdt andagtsbogen, hvorfra Sonja Jensen læste op. 
 
 
 

Fattigvæsenet gennem tiderne 
 

Fattigvæsenets historie er egentlig et trist kapitel, da det jo især handler om de laveste samfundsgruppers kamp 
for blot at overleve. Deres historie er omfattende, men vi må her nøjes med at fortælle den i korte træk. 

Starter vi i den tidligste middelalder blev de syge, gamle og arbejdsuduelige nærmest udstødt af samfundet. De 
måtte klare sig selv og holdt ofte til i skovene, for før eller senere at bukke under, hvad heller ingen bekymrede sig 
for. Forsøg på tiggeri eller at stjæle medførte fredløshed eller dødsstraf. 

Med kristendommens indførelse ændredes holdningen til at være mere human. De udstødte turde nu lade sig 
se. Tiggeriet begyndte og tog til i omfang. Efter de mange krige i 1600-tallet øgedes tiggernes tal fortsat. Ved at 
udstyre dem med tiggerpas håbede man at kunne begrænse deres antal. Fremmede tiggere uden et sådant pas skulle 
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bortvises. Hvis ikke de forføjede sig risikerede de kagstrygning, brændemærkning eller tvangsarbejde. Tiggeri 
skulle altså kun være forbeholdt sognets egne. 

I byerne sluttede borgere og håndværkere sig sammen i gilder eller lav for at afbøde den værste nød, hvis nogen 
uforvarende kom ud for sygdom og fattigdom. 

Den enkelte måtte derfor i tide sikre sig ved at lægge lidt til side til deres gamle dage. På landet sikrede 
gårdmændene sig bedst gennem deres aftægtsvilkår, som hovedsageligt bestod af naturalier, når de overlod gården 
til den næste generation. Som oftest blev de gamle boende på gården i en dertil indrettet aftægtsstue. 
Slægtssammenholdet beskyttede dog også i høj grad familiemedlemmer i at ty til tiggerstaven. 

 
For kådnere og håndværkere var det straks noget vanskeligere at spare sammen til aftægtsårene, og allerværst 

var det for indersterne, daglejere og de småhandlende, der i forvejen livet igennem ofte sad i trange kår. Hvis så 
også sygdom og andre ulykker stødte til var det for mange ingen anden udvej end at bede fattigkassen om hjælp. 
Oprettelsen af en fattigkasse havde gennem 1600-tallet haft flere tiltag., men den mest gennemgribende 
forordning om fattigvæsenet i Slesvig blev udstedt 7, sept. 1736. Fattigkassen skulle bestyres af et 
fattigkollegium, som i Bedsted sogn bestod af sognepræsten, de to kirkeældste samt tre øvrige 
mænd fra sognet. Hvem der var egnet til hjælp bestemtes på et årligt møde i præstegården, hvor 
også herredsfogeden kom til stede. Datidens syn anerkendte kun visse former for fattigdom. 
Almindeligvis var værdig trængende først og fremmest gamle og syge mennesker, eller sådanne 
personer, der var svækket på helbred, førlighed og forstand, at de ikke, eller kun i ringe grad kunne 
forsørge sig selv. Derimod kunne personer, som var arbejdsduelige ikke modtage hjælp. Begrebet 
arbejdsløs anerkendtes ikke. I stedet sagde man, at de var arbejdssky. Forældreløse børn eller børn 
fra børnerige familier eller enlige blev anbragt i pleje, hvis ikke de kunne forsørges. 
 

 

 
Tiggertegn fra Mønsted ved Viborg. Tegnet stammer fra 1588 og 
har været syet på tiggerens tøj. Det gav ham tilladelse til at tigge i 
dette sogn. Billedet er hentet fra Flemming Ahlbergs bog: "Den 
sociale forsorg i Danmark", 1964. 

 
  

Hvorfra pengene til fattigkassen skulle komme blev der også givet retningslinier om. Midlerne 
skulle bl.a. fremskaffes ved månedlige indsamlinger, klingpungpenge og lignende. I værtshuse og 
kroer skulle der anbringes aflåste fattigbøsser. Allerede året efter i 1737 anskaffedes på 
fattigkassens bekostning 4 med lås forsynede bøsser, der blev anbragt hos Nis Kromand, Christen 
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Post, Jes Smed og Mathias With. Det første år var bidragene ret beskedne, og det følgende år sendte 
Jes Smed sin bøsse tilbage med den bemærkning, at han for lang tid siden var holdt op med at drive 
kroen. Mathias With i Sivkro kom i 1737 og senere ind som et smukt nummer et. Det første år 
fandtes der i hans bøsse 3 mk og 10 sk. 

 
Ved de månedlige indsamlinger i kirken skulle præsten før kollekten formane menigheden til at 

give med gudvelbehageligt sind. Indtægterne blev opbevaret i kirkens skab eller i en kiste i 
præstegården i en med 3 låse forsynet kasse. Den ene nøgle havde præsten, mens de to andre skulle 
bero hos to forskellige medlemmer af fattigkollegiet. I en forordning fra 1783 hedder det, at man i 
hvert sogn skal føre regnskab over fattigkassens midler, og som derefter skal godkendes af 
kirkevisitatorerne. 

 

 
På et prospektkort fra Hobro fra 1767 ses som en selvfølgelig skikkelse i 
landskabet en tigger med træben, der rækker hatten frem og beder om en 
skilling i Jesu navn. Efter loven var tiggeri forbudt, men vi ved fra samtidens 
mange klager og fra myndighedernes gentagne bestræbelser på at komme det 
til livs, at det var umuligt at udrydde. Billedet er hentet fra "Danmarks Historie”, bd. 
9, side 65. 1989. 

 
 
Straks fra år 1736 fandt der månedlige indsamlinger sted i Bedsted. I sidste halvdel af 1700-tallet 

beløb bidragene sig til ca. 120 mk om året. Af og til hændte det dog, at man undlod at samle ind. 
Det skete f. eks. i 1782, hvor kvægpest da raserede egnen, og som bevirkede, at selv mange 
gårdmænd blev trængende til hjælp. Senere skete der dog også, navnlig omkring år 1800 med de 
forbedrede tider, at de månedlige indsamlinger fordobledes. 
 

Loven bestemte også, at der i hvert sogn skulle ansættes en fattigfoged eller tiggerfoged. Han 
skulle tage sig af fremmede og omstrejfende tiggere og overgive dem til øvrigheden. Var det sunde, 
raske og arbejdsdygtige mænd kunne de blive indkaldt til militsen eller indsat i et tugt- eller 
arbejdshus, for at vænnes til at arbejde. Tiggerfogeden eller stodderkongen som han også blev kaldt, 
fik derfor til opgave, bl.a. at fragte de fremmede ud af sognet, så de ikke kom til at lægge det til 
byrde. 

 
I 1786 hører vi om en 9 år gammel dreng fra Haderslev. Han havde forladt sit hjem og havde 

strejfet rundt som tigger i et halvt års tid. Han blev optaget i byen Weslingburen i Ditmarsken og 
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derfra sendt hjem. Turen tog 15 dage. De sidste 4 stationer før Haderslev var Tønder, Bedsted, 
Vellerup og Over Jerstal. Han førtes fra sted til sted, hver gang af en ny fattigfoged. 

Ofte blev de omstrejfende sendt uforsvarligt videre, eksempelvis i syg tilstand og afsat i 
nabosognet ved byens led. En episode fra Bedsted fik endda følger for lovgivningen, så det for 
eftertiden blev forbudt at sende syge videre før de atter var helt raske. 

 
En vinterdag omkring 1759 kom der således en nørrejysk kvinde "krybende på alle fire" ind til 

Bedsted kro. "Under megen skrigen og hylen" bad hun kromanden om "hjælp, forbarmelse og 
natteleje", hvad hun da også fik. Et par dage efter dør hun. Hun havde den foregående sommer haft 
arbejde med at skære korn i Ejderstedt. Her var hun blevet syg. Da der var gået 15 uger fra 
sygdommens begyndelse, bryder hun op og vil gå til sin hjemegn. Hun bliver dog snart syg på ny, 
og må da køres fra sted til sted. Fra Ravsted blev hun af fattigfogeden og en mand mere kørt I 

til Bedsted. De havde ordre til at aflevere hende hos kromanden, men når kun til udkanten af 
Bedsted. Her sættes hun af ved et dige, antagelig fordi de ikke kunne køre længere på grund af en 
"forfærdelig sne".  

Inden de kører hjem til Ravsted går fattigfogeden dog ind til kroen og melder den syges snarlige 
ankomst.  

 
Kvinder, der fik børn uden for ægteskab, havde ikke mange 
muligheder. De og deres børn måtte hutle sig gennem tilværelsen 
som tiggere. 

 
Kvinden blev begravet i Bedsted på fattigkassens bekostning. I fattigregnskaberne findes flere 

eksempler på, at fattige folk efter deres død blev begravet på fattigkassens regning. 
En anden type tiggere var de brandlidte. I flere tilfælde er der beretninger om, at de i Bedsted bad 

fattigkassen om en skærv. Ved en ildebrand kunne en familie på få minutter således miste alt hvad 
den ejede og havde. Et eksempel kendes fra 1769. Den 10. feb kl. 11 om aftenen nedbrændte et 
kådnersted i sognet. Ejeren havde mistet alt, men 4 dage senere udstedte sognefoged Nicolaj 
Ratenburg et tiggerbrev, hvormed den brandlidte nu havde tilladelse til at bé om penge til 
genopbygning af hans lille gård. For de større gårdbrugs vedkommende blev der efter kgl. 
forordning af 18. juli 1739 oprettet en brandkasse i Aabenraa og Løgumkloster amter. Netop samme 
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år i 1739 ramtes egnen af et voldsomt uvejr, der bevirkede, at lynet slog ned mange steder og lagde 
flere huse og gårde i Bedsted i ruiner. 

 

 
Typisk gammel gård i Bedsteds vestlige bydel. Den havde ligesom gårdene 
i ældgammel tid lo og stald i den vestlige ende og beboelse i den østlige 
ende. Gården ses på dette billede at være i brand, dog kun antændt til en 
brandøvelse af Bedsted Frivillige Brandværn. Gården havde gennem flere 
år stået tom og faldefærdig. I et par generationer havde den tilhørt slægten 
Steinvig. Sidst af Marie og Lorenz Steinvig. Gården lå omtrent hvor i dag 
huset Nørrevirke 1 ligger ved Sivkrovej. Billedet er fra ca. 1960 og er lånt af 
tidl. gårdmand Iver Gubi, der ejede huset til sidst. 

 
 
I løbet af 1838 korn der ikke færre end 5 brandlidte mænd til fattigkassen i Bedsted for at bé om 

hjælp. Den første var fra hjemsognet, han fik hele 4 nik. De andre har åbenbart været fremmede 
folk, da de kun fik udbetalt henholdsvis 5 sk, 4 sk, 3 sk og 2 sk i hjælp. Man har nok fundet, at de 
brandlidtes tal var ved at blive for stort. Et par år senere kom en "brandsteds enke" for at bé om 
penge. 

 
I 1748 udbetalte fattigkassen i mk til 3 borgere fra Dessin i Mecklenburg. De var forsynede med 

tiggerbreve fra deres borgmester til at samle penge ind til genopbygning af de 36 huse, der var 
brændt. Året forinden fik 4 florentinere (personer fra Firenze i Italien), som var blevet opbragt i 
Algier og forsynet med latinsk pas og sat i land i Varde, hele 2 mk af fattigkassen i Bedsted. 

  
Sognets egne gamle, syge og fattige blev dog stadigvæk bedst hjulpet af fattigkassen, så godt 

man nu formåede, men hvis det gjaldt de. såkaldte "dovne og arbejdssky" personer havde man andre 
metoder. For at fjerne dem fra tiggeriet fremkom der i slutningen af 1700-tallet tanker om at 
anbringe disse i specielle tvangsarbejdshuse, for at oplære dem til selv at skaffe sig føden. Ideen 
stammede fra England. Meningen var, at de i disse huse skulle lære nogle sysler, som de senere selv 
kunne lave og sælge. Kvinderne skulle beskæftige sig med spinding af uld og hør, strikning og 
måske også at kniple, da denne form for håndarbejde havde gamle traditioner på Vesteregnen. For 
mændenes vedkommende var der sandsynligvis tale om børstenbinderarbejde, måtte- og 
kurvefletning og snoning af tække reb lavet af' halmstrå. 
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Sigøjnerfamilie- eller taterfamilie på Jyllands Hede. Alle familiens ejendele er 
læsset på en større vogn, som trækkes af et par hunde. Sådan vandrede 
disse folk rundt fra sted til sted og levede bl.a. at sælge små hjemmelavede 
ting.. I stort tal vandrede også mange enlige mænd, vagabonder, sprittere, 
skærslippere, bosser eller hvad de nu ellers blev kaldt, rundt og tiggede sig 
til et måltid mad eller en overnatning i noget halm i kostalden. Billedet er 
hentet fra bogen: ”Den Sociale forsorg i Danmark” af Fl. Ahlberg. 1964. 

 
 
De helt uarbejdsduelige, såsom åndssvage og sindssyge blev anbragt ude blandt befolkningen 

mod betaling fra fattigkassen. Af og til blev der rettet henvendelse til sognene om antallet at disse. I 
midten af 1800-tallet gav præsten i Bedsted det svar, at der her fandtes 3 personer i kategorien 
"idioter eller afsindige". Fra vor egen tid i 1950erne vil de fleste sikkert endnu kunne huske "Tombe 
Mie”. Hun var mod betaling fra staten blevet sat i pleje hos daværende ”kirkesmed” Andreas Jensen 
i Bedsted. 

 
Hvornår et sådant arbejdshus blev indrettet i Bedsted sogn vides ikke, men en oplysning fra 1812 

angående modtagelse af fattiglemmer til ophold, tyder på, at det skete dette år. Årsagen til 
arbejdshusets realitet skyldes uden tvivl, at fattigkassen i 1797 havde arvet en kapital på 840 mk og 
15½ sk efter Hans Toft i Bedsted. Han blev født 28. aug. 1773 og døde ugift, godt 23 år gammel 
den 11. marts 1797. Af denne arv udlånte fattigkassen 630 mk til sognet til køb af et fattighus til 4 
% i rente, hvilket hvert år indbragte 25 mk og 3 sk. Hvor dette hus lå, vides ikke. Nyopført var huset 
ikke og et bevaret regnskab fra 1818 viser, at det da var i fuld brug. I arbejdsanstalten boede 4 
personer eller familier, som i alt kostede 47 mk for fattigkassen. At det også må have huset fødende 
kvinder, ses af, at der er udgifter på 2 mk og 14 sk til fostermoderen. I øvrigt ses årsregnskabet på 
næste side. 

 
Mod slutningen af året 1820 henvendte kådner i Arndrup Andreas Greisen eller Gregersen sig til 

"sognets 6 mænd" med tilbud om, at overlade dem sit kådnersted, imod at de ville betale hans gæld 
på 200 mk slesvigsk-holstensk courant som var påhæftet hans ejendom, og som han ifølge den skete 
opsigelse ikke selv var i stand til at betale. En visitatorial tilladelse til denne handel udfærdigedes 
20. nov. 1820, samt også tilladelse til at måtte opsige 200 mk af fattigkassens rentebærende kapital. 
Af disse opsagdes de til Hans Christensen i Terp udlånte 100 nik og al' de til Karen Bossen i 
Bedsted udlånte 100 mk opsagdes 50 mk. De øvrige 50 mk lagdes til købesummen al' fattigkassens 
kassebeholdning. Da sognet havde modtaget kådnerstedet i Arndrup så fattigkassen sig nødsaget til 
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yderligere at skulle betale endnu følgende fordringer, der ikke var blevet betalt af Andreas Greisen: 
Bypenge og grundskat for 1820-21: 7 mk 2 sk, brandpenge for 1820: 23½ sk, regning til Ludvig 
Christensen i Hejsel ifølge kvittering: 7 mk og 8 sk, resterende renter for Andreas Greisen af de 200 
mk, som han var skyldig: 10 mk, betalt kapitalens opsigelse for ham: 2 mk 8 sk samt for at reparere 
taget: 8 sk. I alt 225 mk l½ sk. Denne sum skulle årligt forrentes til fattigkassen med 6 mk. 

 
 

 
 
 
Kådnerstedet i Arndrup fungerede nu i en årrække som fattiggård. Af det videre regnskab ses, at 

Andr. Greisen kort efter er død, men enken blev dog fortsat boende i huset. I husleje betalte hun 12 
mk. For Peder Thomsen med familie, der nu var flyttet indbetalte fattigkassen 15 mk. Salget af 
Andr. Greisens ene ko indbragte 25 mk, og for jorden, der nu var udlejet fik fattigkassen 4 mk 8 sk. 
Hvor længe fattigkassen havde 2 fattigarbejdshuse i sognet vides ikke, men en oplysning fra 1834 
viser, at huset i Arndrup atter er solgt. 
 

Fra 1820-erne fremkom der tanker om en ny type fattiggård. En gård eller armhus, der var 
væsentlig forskellig fra de tidligere, og som i praksis kun havde til opgave, at give de fattige lidt 
mad og tag over hovedet. De nye fattiggårde anbefaledes i den fattiglov for hertugdømmerne, der 
blev udstedt 29. dec. 1841. Den første af sin art i Sønderjylland skal være blevet oprettet i Burkal i 
1815. 
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Hver fattiggård havde sit spisereglement, som var blevet godkendt af fattigkollegiet og 
kirkevisitatorerne. Hosstående spisereglement er fra Møgeltønder Arbejdshus, og da 
disse huse var meget ensartede i Sønderjylland kan det meget vel tænkes at madplanen i 
det store og hele var ligesådan i Bedsted. Kosten var i almindelighed ikke meget ringere i 
fattiggårdene end i de fleste hjem på den tid, i midten af 1800-tallet. Se i øvrigt til 
sammenligning madplanen på Solgården for okt. 1989 på side 516. 

 
 

I disse nye armhuse fik de fattige hele deres underhold. De skiftede derfor også karakter, til nu 
kun at være beregnet for de allerfattigste. De, der kom under fattigvæsenet blev nu betragtet som 
værende under formynderskab. De få ejendele hvert fattiglem måtte eje ved optagelsen skulle 
overgives til fattighuset. 

 
Til at klare opsynet og pasningen af fattiglemmerne ansattes en bestyrer eller økonom. De 

dikterede hvad lemmerne, som de nu blev kaldt, skulle spise, hvornår de skulle op, osv. De 
arbejdsdygtige var også forpligtede til at arbejde med i have og i køkken udover deres sysselterapi. 
Et fattiglem kunne heller ikke gifte sig uden fattigkollegiets tilladelse. Fra 1851 kendes netop fra 
Bedsted et eksempel på, at der blev givet en sådan tilladelse. Pladsforholdene var ofte små. I 
perioder med mange beboere måtte flere dele en alkove. De fattigfolk der måske havde trang til at 
rømme, måtte om natten sove nøgen. Ved således at fratage dem deres klæder, forebyggede man, at 
de stak af. Det må sikkert have været ydmygende at blive underkastet disse skrappe regler, at blive 
frataget en lang række borgerlige rettigheder. 
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Søster Marie Kjestine ses her fotograferet i Arndrup foran gården tilhørende 
Peter N. Johannsen (1890-1976) og hans 10 børn. Billedet er fra ca. 1937 og 
er hentet fra ”Den Danske Diakonissestiftelse´s” udgivne billedhæfte fra 
samme år. Teksten til billedet lyder: En sønderjysk søskendeflok omkring 
menighedsdiakonissen. I øvrigt fik Bedsted sin første diakonissesøster i 
november 1930. Hun hed Valdine Jørgensen, kaldet ”Søster Dina”. Billedet er 
hentet fra billedhæftet og er lånt af Margrethe Hansen, Bedsted i 1989. 

 
 

At forholdene var så dårlige var helt bevidst. Det måtte gerne virke afskrækkende på den 
almindelige befolkning. De fattigste blandt disse forsøgte derfor så længe som overhovedet muligt 
at klare sig selv. Det blev gjort til noget nedværdigende at komme på fattiggårde Derfor ønskede 
man ikke at have dem liggende midt i landsbyen. De blev så at sige "gemt væk" og opførtes uden 
for byen på enligt liggende steder. I den henseende var placeringen af armhuset i Bedsted ingen 
undtagelse. Det blev, hvad meget tyder på, opført i årene omkring 1845, på den tid et meget ensomt 
sted i den sydvestlige bydel. I dag indgå stedet hvor det lå, i skolens sportsanlæg tæt på 
Lundbyesvej. Se artiklen om fattiggården side 545-47. 

 
Hvor langt man i den nye fattiggård nåede i strenghed vides ikke helt præcist. Noget kunne tyde 

på, at det slet ikke stod nær så grel til her i byen som andre steder. Og hvis de omtalte strenge 
forhold skulle have været anvendt her, har det kun været gældende i et par årtier omkring midten af 
1800-tallet. 

Finansieringen af fattiggårdens drift klaredes fortsat fra midten fra den pålignede fattigskat. For 
hele sognets vedkommende udgjorde skatten i 1850 i alt 758 mk og 5 sk, hvilket fremgår af 
fattigregnskabet for året 1850 på side 548. 
 

Årtierne omkring midten af 1800-tallet var netop en fattig periode i Danmarkshistorien. Landet 
var præget af overbefolkning og dårlige landbrugstider. Mange kom derfor til at sidde i små kår og 
for måske at finde en sidste vej ud af fattigdommen, i stedet for en overgivelse til armhuset, 
emigrerede mange til Amerika. 

 
Denne udvandring var dog ikke kun forbeholdt de fattigste. Også bedrestillede folk blev grebet 

af rejselyst og drømmen om at blive rig. Skønsmæssigt forlod mellem 25 og 50 personer i denne 
periode Bedsted sogn for at finde lykken i Amerika. 

For bedre at styre de hjemlige forhold med hensyn til den fremmede og flytbare arbejdskraft, det 
såkaldte tyende, at disse ikke senere hen skulle falde sognene til byrde, indførtes brugen af' 
skudsmålsbogen. Den fulgte karlene og tjenestepigerne overalt og fra plads til plads, og heri skrev 
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gårdmanden sin vurdering af vedkommende, når denne til skiftedag igen flyttede. Forlod en karl 
sognet skulle også præsten have meddelelse herom. Også han gjorde notater i skudsmålsbogen. 
Disse bøger var endnu i brug langt hen i vort århundrede. 

I 1868 oprettede gårdmand Daniel Hinrichsen, Øster Terp to legater. Det ene var for "tro og gode 
tjenestetyende, som i mindst 6 år havde tjent det samme herskab, og som af herskabet havde fået et i 
enhver henseende godt skudsmål". De 6 år blev dog senere nedsat til kun 3 års tjenestetid, og 
uddeles således stadigvæk. 

 
Det andet Hinrichsen-legat var for "værdig trængende familier i Øster Terp". Muligvis inspireret 

af disse to legater oprettede Peter Petersen, der i en menneskealder selv havde tjent på Arndrup 
Mølle, i 1872 et legat for "værdig trængende enker og familier i Bedsted sogn". Legatet uddeltes en 
gang om året og bliver det stadigvæk, men beløbet er nu kun på en portion og udgør 150 kr. En 
nærmere omtale af disse legater vil man kunne læse i et senere hefte. 

Nedenstående liste viser hvilke personer, der modtog legatet i år 1900 og hvor meget de hver 
især fik udbetalt: 

  

 
 

Udtrykket værdigt trængende var i den forbindelse de folk, der ikke i forvejen var underkastet 
fattigvæsenet. Der var nemlig stor forskel på, om man modtog hjælp fra et legat eller fra 
fattigkassen. Fattighjælpen blev regnet for vanærende, og med en udsigt til et ophold i fattiggården, 
fik i mange tilfælde folk til endnu en gang at forsøge selv at hutle sig gennem tilværelsen. At få 
hjælp derfra var ofte den allersidste udvej. 

 
Legatmidlerne, derimod, støttede ofte de "pæne folk", som uforskyldt var kommet i nød, enten det så var på 

grund af sygdom eller at en person havde mistet sin ægtefælle. En udsat gruppe var f. eks. også enker med mange 
børn. Deres muligheder var små, hvis de da ikke giftede sig igen. Ofte hutlede de sig kummerligt gennem 
tilværelsen som vaske- og kogekoner eller de nedsatte sig som sypiger. 

I 1871 ændrede fattigkollegiet i Bedsted sogn sine regler, således, at man i modsætning til opdelingen af sognet i 
småkommuner (gemeinder), i stedet dannede en storkommune, alene for fattigvæsenets vedkommende. På en 
måde var der tale om en tilbagevenden til tiderne fra før landsdelen blev indlemmet i Tyskland. Retningslinierne 
for den nye "Fælles-Fattig- Commune" blev nedskrevet i en statut. Fattigrepræsentationen, som det nu hed, kom til at 
bestå af 10 medlemmer, som bestyrede kommunernes fattigskat. Den blev f. eks. for året 1877 fastsat til 50 mk 50 
pf fra Bedsted kommune, 7 mk 50 pf fra Amdrup, 60 mk 75 pf fra Terp og 23 mk 75 pf fra 
Mårbæk/Gravlund kommune. 

 
I 1800-tallets sidste årtier bedredes tiderne atter og samtidigt hermed udvikledes efterhånden også et ændret 

syn på de fattige, og de tidligere så strenge regler i fattiggårdene lempedes. Man bevægede sig bort fra de gamle 
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tiders almisseprincip til en forsorgspligt, som udmøntedes i nye bestemmelser om alderdomsunderstøttelse. I den 
tyske tid gennemførtes en lov herom i 1884, mens en tilsvarende lov i Danmark blev gennemført i 
1891. 
 

 
Det nordøstlige hjørne af Solgårdens have med bygninger i baggrunden, opført henholdsvis i 1963 og 1989. 
Foran den nyeste fløj, "Solkysten" til højre ses et par af beboerne sammen med nogle af hjemmets 
personale. 

Der er en væsentlig forskel på dette billede af vore dages plejehjem og datidens fattiggård, selv om også der er 
visse lighedspunkter. Fattiggårdene var beregnet for både gamle og fattige, hvorimod plejehjemmene kun er for de 
ældre, da vor tids velfærdssamfund praktisk talt ingen fattige har. Billedet er lånt af diakon Johannes Laugesen, 
sommeren 1990. 

 
 

I 1922 blev loven ændret igen, så støtten blev givet i form af en fast aldersrente. Samtidigt 
hermed afsluttedes det gamle og utidssvarende fattiggårdssystem. Afløseren for disse blev 
alderdomshjemmene. Alderdomsforsørgelsen videreudvikledes med socialminister K. K. Steinckes 
store og gennemgribende socialreform fra 1933, og som siden igen blev udbygget til det system, 
som vi kender i dag, hvor alle har ret til folkepension fra det fyldte 67. år. Det blev dog først i de 
større byer man i starten byggede alderdomshjem. Enkelte landkommuner fulgte senere efter, 
heriblandt Bedsted, hvor et alderdomshjem så dagens lys i 1960. fim dette hjem, der fik navnet 
Solgården, kan der læses mere på siderne 511-33. 

 
Kilde: 
• M.H. Nielsen: ”Fra Slesvigsk fattigvæsens fortid. 1943. 
• Nordslesvigske Præstearkiver: Aabenraa provsti, bind 4. Heri om fattigvæsenet i Bedsted sogn, afsnit E1 - 

E7, side 16-17. De henviste arkivalier forefindes på Landsarkivet i Aabenraa. 
• Henrik Fangel: ”Fra fattiggård til alderdomshjem”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1990, side 64. 
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Historie om gamle Ingeborg 
 

”Gamle Ingeborg” eller Ingeborg Christensen som hun i virkeligheden hed, hørte med til 
bybilledet, da jeg var barn i 1950-erne. Hun boede en tid i det lille ”Jordmoderhus” ved kirken, men 
flyttede senere ind på fattiggården i den midterste lejlighed. 

Jeg husker, at jeg troede hun var heks, og jeg var derfor bange for hende. Hun traskede af sted 
med store skridt og lidt foroverbøjet. Gik altid klædt i en lang og mørkfarvet nederdel med forklæde, 
sorte strømper og med hovedtørklæde. Hendes ansigt husker jeg ikke. 

Om hende fortælles følgende historie fra hendes unge dage: Ingeborg var kommet ”galt af sted” 
med en russisk soldat. Det var jo, hvad der kunne ske, men det værste, mente Ingeborg, ville dog 
være, hvis barnet af den grund skulle komme til at tale russisk. 

Da Ingeborg Christensen på sine gamle dage flyttede om i fattiggården, fortælles det, at hun var 
meget mistroisk og mistænkte folk for at stjæle af hendes brændsel, hvorfor hun kontrollerede det, 
ved jævnligt at tælle sine tørv og brændestykker. 
 
Kilde: 
• Aksel Pedersen, Valmuevej 13, Bedsted: Oplysninger om Ingeborg Christensen. 
• Oplysning: I årene 1954-57 modtog Ingeborg Christensen penge fra Peter Petersens legat for værdig trængende. Herefter forlod hun 

sognet for at komme på alderdomshjem, muligvis i Rødekro. 
 
 
 

Fattiggården Sivborg 
 

I 1963 blev sognets gamle fattiggård eller armhus revet ned. Det lå i Bedsteds sydvestlige bydel, og syd for 
vejen ved den tidligere Stationsvej, vel omkring 1 meter under vejens niveau. Hele området var i øvrigt 
lavtliggende, så måske var det derfor, at fattiggården havde fået navnet Sivborg, eller også på grund af marken vest 
for, der hed Sivtoft. 

Fattiggården må efter en kortmåling have været ca. 30 m lang og 9 m bred. Taget var belagt med zink, som i de 
sidste mange år var meget rustent. 

I 1963 måtte bygningen vige til fordel for den nye centralskoles sportsanlæg. For at gøre plads til anlægget 
måtte også Stationsvejen flyttes længere mod syd. Den kom herefter til at gå midt igennem den til fattiggården 
hørende store have. 

Hvornår fattiggården blev bygget vides ikke helt præcis, da der desværre ikke findes oplysninger herom, men 
meget taler for, at bygningen kan være opført omkring 1845. Vi ved, at der allerede i 1812 fandtes en fattiggård i 
byen, men det var sandsynligvis tale om et bestående hus, der var blevet købt og omdannet til formålet. I 1818 ses af 
regnskabet, at der blev købt sten til reparation af bygningen for 8 mk og 4 sk. 

I 1840 ses af en folketælling, at der boede 10 personer i fattiggården, men også, at det kun var halvdelen af 
bygningen, der fungerede som fattiggård. 5 år senere med den næste folketælling i 1845 nævnes dette ikke. Den 
nye fattiggård kan være blevet opført i disse år, som det netop var blevet foreskrevet i fattigloven af 1841. Det kunne 
dog også tænkes, at den anden halvdel, der ikke var fattiggård, blot var beboet af økonomen eller 
fattiggårdsbestyreren. 
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Tegning af vejnettet i Bedsteds vestlige bydel omkring 1963. Centralskolen er da lige 
blevet taget i brug, og endnu ligger den gamle fattiggård ved den tidligere vejføring, 
der blev kaldt Jernbanegade eller Stationsvej. Den nye udmunding i Haderslevvej, 
Lundbyesvej blev taget i brug 29. aug. 1963. Kort forinden blev fattiggården nedrevet 
for at gøre plads for idrætsanlægget. Murbrokkerne fra nedrivningen blev anvendt som 
vejfyld på Bedsted Nørremark. 

 
 
 
 

 
Fattiggården eller æ armhus, da det endnu lå i Bedsteds sydvestlige bydel. En ca. 30 m lang hvidkalket bygning med zinktag, og 
hvor 3 familier kunne bo. Mod syd lå den store have og foran huset den tidlige stationsvej. Da man i 1962 byggede den nye 
centralskole og anlagde en stor sportsplads vest for, var det nødvendigt at nedbryde fattiggården. Også vejen forsvandt og 
genetableredes herefter syd for. Dette nye stykke Lundbyesvej syd om armhuset blev taget i brug 29. aug. 1963. Billedet af 
armhuset er taget i 1957 af fly fotograf Sylvest Jensen. 
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I 1845 boede 13 personer i Fattiggården. Disse var: Johannes Paulsen, 46 år, med hustru og 3 børn. Jørgen 
Chr. Knudsen og hustru, der begge var 66 år. Hans erhverv angives som børstenbinder. Frederikke Hansen, 38 år 
og enlig mor til 3 børn. Peter Jacobsen, enkemand og 77 år samt Peter Larsen, der var ugift og 60 år. De sidste to 
mænd benævnes også som værende børstenbindere. Samtlige personer understøttes af fattigkassen, siges der. 

Hvor skrappe forholdene var her i Bedsted er ikke til at vide, men noget tyder på, at forholdene ikke har været 
nær så strenge her end de fleste andre steder. På intet tidspunkt, så vidt vides, nævnes det, at en bestyrer skulle 
have haft opsynet med beboerne. 

I 1877 nævnes det i fattigrepræsentationens protokol, at Peter Frank har lejet huslejligheden i armhuset for 15 
mk for vinterhalvåret indtil 1. maj 1877. Efter ham blev den samme lejlighed overtaget af Chr. Winterfeldt. Han 
skulle betale 50 mk for et helt år fra 1. maj. 

 
På et møde i fællesfattigkommunens repræsentation den 5. okt. 1885 blev det besluttet, at udleje den østre 

lejlighed til snedker Peter P. Dam fra Alslev for et år fra 1. nov. Lejligheden bestod af 1 stue og med et køkken 
tilfælles med den eventuelle nye beboer af sydværelset, som før var beboet af nu afdøde A. R. Rossen. 
Lejeren var forpligtet til ved fraflytning, at aflevere lejligheden i ligeså god forfatning, som han 
modtog den i. Et år senere ses, at Jens Th. Jensen fra Amdrup nu har lejet den anden østligste 
lejlighed for 6 mk årligt fra 1. maj 1889. Snedker Peter Dam havde den østlige lejlighed fra maj til 
nov. for 4 mk. Mærkeligt nok blev huslejen billigere med årene, men det kan skyldes, at lejerne selv 
udførte reparationer eller istandsættelser som en del af huslejen. I flere tilfælde blev det da også 
nævnt, at lejerne selv skulle holde lejligheden ved lige med "klinen og kalken" samt at huslejen skulle 
betales månedsvis forud. 
 

 
Skematisk tegning af fattiggårdens ruminddeling i grove træk, tegnet på anvisning efter Axel Petersens hukommelse. Der er 
tydeligvis tale om 3 lejligheder, hvoraf den østre lejlighed var den største. Længst til højre ses en indgangsdør til et enkelt 
kammer. Efter at bygningen ophørte med at fungere som fattiggård blev den dog stadig fra kommunens side brugt som udlej-
ningsejendom. Nogle af de sidste familier, der boede i "Sivborg", inden den i 1963 blev revet ned var: Volquard Olsen, Nicolaj 
Bøjsen, Peter Nielsen, Willy Frederiksen og Axel Petersen. 

 
I 1910 boede ifølge Iver Gubi, Bedsted 5 personer i ”æ armhus”. Disse var: Alba Andersen, Jes 

Christensen, Anne Knuds, Karen Brink og Paul Petersen. Nogle af disse var ældre, og de har 
sandsynligvis levet, ikke af fattighjælp, men af den for nylig indførte aldersrenteunderstøttelse. 

I 1933 gennemførte socialminister K. K. Steincke den store socialreform. Fattiggårdenes rolle var 
dermed udspillet. Kommunen ejede dog fortsat bygningen, bestående af 3 lejligheder, som den 
udlejede på almindelige udlejningsbetingelser. 
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Som før nævnt var det helt slut, da fattiggården i 1963 blev revet ned. En af dens allersidste lejere 
var Aksel Pedersen, Bedsted. Han og familien boede i den vestre lejlighed i årene 1956-63, og i 
månedlig husleje betalte de da 35 kr. 

 
Kilde: 
• Nordslesvigske Præstearkiver, Aabenraa provsti, bd. 4: Heri om fattigvæsenet i Bedsted sogn, især E 1, side 16-17. Landsarkivet i 

Aabenraa. 
• Folketællingen 1840: Aabenraa amt, Slesvig bind 13,1J Bedsted sogn side 215-34. Landsarkivet. 
• Folketællingen 1845: Aabenraa amt, Slesvig, bind 12,3 J Bedsted sogn side 675-88. Landsarkivet i Aabenraa. 
• Iver Gubi, Bedsted: Oplysninger om beboerne på fattiggården omkr. 1910. 
• Aksel Pedersen, Bedsted: Oplysninger om fattiggårdens indretning. 

 

Fattigregnskab for 1850 
 

 
Kilde: 
• Nordslesvigske Præstearkiver: Bind 4, Aabenraa provsti. Heri Bedsted Præstearkiv: E 6. 1803-1904. Bilag til 

fattigkassens regnskaber, 1 pakke. Landsarkivet i Aabenraa. 


