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Forsidebilledet 
 
viser, hvordan Bedsted Frivillige Brandværns brandbil så ud 1979. Det er en Austin (LGK M 4) 
med påmonteret frontpumpe og påhængspumpe.  
Brandbilen er fotograferet i Kirkegade foran den gamle brandstation fra 1954.  
Billedet er taget 9. sept. 1979 af Carl-Johan Semler, Nygårdsvej 3B, 2100 København Ø. og lånt fra 
brandstationen.  
 
 

Meddelelser 
 
Dette hefte er tilegnet nuværende samt tidligere brandmænd i Bedsted Frivillige Brandværn i 
anledning af dets 50 års jubilæum, fredag den 17. okt. 1997. Tillykke med jubilæet.   
Foruden brandværnets historie indeholder heftet også en liste over samtlige udrykninger gennem de 
forløbne 50 år. 
Derudover er der også artikler om øvrige ulykker og grusomheder, der alle har det tilfælles, at det 
medførte døden. Heftet er derfor på sin vis fyldt med nød og elendigheder, som jeg har valgt at 
medtage, da også disse historier er værd at bevare for fremtiden.  
 
Det næste hefte, nr. 24, udkommer allerede i april 1998, i anledning af 150 års dagen for maleren, 
Johan Thomas Lundbyes dramatiske død ved Bedsted den 26. april 1848. 

 
 
Med venlig hilsen 
Henning Haugaard 
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Husbrand i Terp 1963 
 

 
I landsbyen Øster Terp ved Bedsted Lø midt i Sønderjylland skete lørdag formiddag en 
forfærdende brandulykke, der kostede tre små søskende, to drenge og en pige, børn af 
daglejer Poul Mønster og hustru, livet. De tre børn, der var henholdsvis 3, 5 og 8 år, 
indebrændte i deres hjem, hvor de var alene hjemme, og ved branden blev to familier 
hjemløse og mistede alt, hvad de ejede. 

 
På sygehuset i Tønder foretoges søndag formiddag ligsyn over de tre børn, to sønner og en datter af 
arbejdsmand Poul Mønster og hustru, der lørdag indebrændte i Nerballe ved Løgumkloster. Der bliver ikke 
foretaget obduktion, oplyser kriminalassistent N. A. Schmidt, Tønder, men alt lyder på, at børnene var 
bevidstløse af kulos-forgiftning, da branden opstod, og de inde brændte. 
 
Det er vanskeligt at forstå, at tre børn kan indebrænde i et tofamiliehus, når der er voksne mennesker til 
stede i ejendommen, men det skete altså i lørdags. Den 37-årige Poul Mønster, der stammer fra Adsbøl, 
var i april 1961 sammen med sin hustru, Gerda, og deres seks børn, flyttet fra Oksbøl på Als til Nerballe 
ved Øster Terp. De beboede første sals lejligheden i et hus, tilhørende et ældre ægtepar, arbejdsmand 
Heinrich Klosz og hustru, der selv boede i lejligheden nedenunder. 
 
Lørdag formiddag var Poul Mønster på arbejde på Nerballegård, der ligger nogle hundrede meter fra 
huset. Nerballegård tilhører fru Christel Meyer og hendes søster, fru læge Jepsen, Højer. 
Fru Meyer, der virker som læge-sekretær i Aabenraa, bor på gården, der i øvrigt drives af bestyrer Hans 
Christensen. Også fru Gerda Mønster var På Nerballegård, da branden opstod, på besøg hos 
fodermesterens kone. 
 

Troede, børnene legede 
Hjemme i Mønsters lejlighed befandt tre af børnene sig, Leif, der er født 1959 og Frank, født 1954, var 
syge, og Ulla, født 1958, lå også i sengen. Af de tre andre børn var Yvonne, der er født 1957, på besøg 
hos familie andetsteds, medens Karen Margrethe og Mary, der er født henholdsvis 1955 og 1953, var i 
skole i Bedsted. Der var ild i kakkelovnen i stuen, og moderen havde tændt en petroleumsovn hos 
børnene inde i soveværelset. 
Heinrich Klosz og hustru i lejligheden nedenunder hørte nok hen ad 10-tiden lørdag formiddag støj fra 
lejligheden ovenover, men de var vant til, at børnene legede og tænkte ikke nærmere over det, før Klosz 
pludselig blev klar over, at der var ild i huset, og at det, han havde hørt, var spektakel fra ting, der faldt ned 
under branden. Da han løb ud, opdagede han, at huset var helt omspændt af flammer. 
Han vidste, at der var børn ovenpå, og styrtede derefter op ad trappen for at få dem ned, men det var 
umuligt for ham at trænge ind i den af røg og flammer fyldte stue, endsige komme gennem stuen til 
soveværelset. 
 
Klosz løb derfor fra det ensomt beliggende bus 1i1 Nerballegård, hvor nærmeste telefon befandt sig. 
Bestyrer Hans Christensen slog alarm til Tønder politi ved at dreje 0OO, men politiet tik i øvrigt ikke 
besked om, at menneskeliv var i fare. Alarmeringen kom kl. 9.44 og samtidig med, at man fra Tønder 
underrettede landbetjenten i Løgum-kloster, kørte kriminalpoliti til Øster Terp, som man gør ved enhver 
brand, og blev ned ankomsten hertil klar over den frygtelige tragedie. 
 
Klosz løb sammen med Poul Mønster og dennes hustru samt bestyrer Christensen tilbage til det 
brændende hus. De søgte udefra at trænge ind i lejligheden ovenpå, men forgæves, og hverken fru Klosz, 
der var blevet på brandstedet, men var stærkt chokeret, eller andre, hørte eller så noget til børnene. 
 

Lå ved deres senge 
Bedsted frivillige brandværn blev alarmeret af politiet, og der var masser af vand i nærheden, men der var 
ikke noget at stille op. Huset nedbrændte fuldstændigt. Brandkaptajnen, skomagermester H. Stamp 
Enemark, Bedsted, var i Tønder, da ilden udbrød, men en anden ledede sluknings-arbejdet, og da Stamp 
Enemark ved 11-tiden vendte tilbage med rutebilen, overtog han kommandoen. Ved godt 11-tiden 
tilkaldtes Falch fra Tønder for at assistere med gravningen i ruinerne, og over middag fandt man børnenes 
forkullede lig. De 1å ved resterne af sengene, der fra soveværelset var styrtet gennem etageadskillelsen 
ned i den underste lejlighed. 
 
Overbetjent J.I. Jørgensen, Løgum-kloster, og kriminalpoliti fra Tønder foretog afhøringer og 
undersøgelser. Som nævnt tyder alt på, at de tre børn har været bevidstløse af kulosforgiftning, da ilden 
opstod. Muligvis stammer denne kulosforgiftning fra petroleumsovnen i soveværelset, medens noget tyder 
på, at selve branden er opstået ved kakkelovnen. 
 

Ikke indboforsikret 
Heinrich Klosz havde fornyelig overtaget huset af sparekassen i Løgumkloster, og hverken han eller 
familien Mønster havde deres indbo forsikret. Alt brændte, også en del penge, bl. a. Mønsters månedsløn. 
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De to familier har midlertidigt taget ophold hos pårørende, medens kommunen tager skridt til at hjælpe 
dem. Det påtænkes på egnen at foretage en indsamling til fordel for familierne. 

 
Kilde: 
• Dagbladet Jydske Tidende, søndag den 31. marts 1963. 
 
 
 

Bedsted Frivillige Brandværn 
 
I Danmark fandtes der fra gammel tid intet organiseret brandvæsen, men i 1764 gav regeringen 

nu ordre til, at der i hver landsby skulle være en slangesprøjte med læderslange, en brandstige, to 
brandhager og 8-10 brandspande. Selve arbejdsstyrken skulle bestå af et vist antal folk. De store 
gårde skulle stille med 2-3 mand, mens de mindre landbrug kunne nøjes med en enkelt. Påbudet 
synes dog næppe at være blevet strengt overholdt.  

Der kendtes heller ikke til brandforsikringer. I stedet havde man den såkaldte “herredsret”. Ifølge 
denne skulle enhver gårdmand inden for herredet yde en brandlidt person 1 skæppe rug og ½ trave 
tagrør. Denne hjælp var stor i de tider, hvor byggepriserne var små. Måske var det også en 
medvirkende årsag til, at der kort efter i 1769 blev oprettet en brandkasse for hertugdømmerne med 
en særlig afdeling for landområderne. 

I 1792 kom der en mere udførlig forordning om brandvæsenet på landet i forbindelse med 
oprettelsen af brandforsikringerne. Heri blev det nu pålagt bønderne "efter formue og stand", at 
holde en slangesprøjte, ligesom også gadekæret eller byernes branddamme skulle holdes i orden. 
Sognefogeden eller en anden duelig mand skulle fungere som brandfoged. Det nødvendige udstyr 
ved brandslukning skulle anskaffes og anbringes i dertil opsatte brandskabe forskellige steder rundt 
omkring i sognet. 
 

 

Sådan kan man forestille sig at datidens suge og trykpumpe har set ud for over 
100 år siden. Sprøjten var forbundet med strålerøret ved en slange lavet af sejldug 
eller læder, samt suge-slangen, som “fødte” pumpen med vand. Suge - og 
trykpumpen blev opfundet i Holland i slutningen af 1600-tallet.  

Tegningen af sprøjten fra 1856 er hentet fra “Frilandsmuseets vejleder” i Brede. I 
øvrigt kan man på Brandværnsmuseet i Gram, der åbnede 1. sept. 1989, se flere 
ældre modeller af brandsprøjter. 

 
Det blev dog ikke den danske, men den tyske model for brandvæsen, der blev lagt til grund for 

de frivillige brandværn i Sønderjylland, som vi kender dem i dag. Udbredelsen af de frivillige 
brandværn begyndte hovedsagelig i de tysktalende lande som Østrig og Tyskland, hvor det tidligst 
kendte brandværn blev grundlagt 1841 i Sachsen. Herfra fortsatte udbredelsen og nåede i 1869 til 
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Nordslesvig, hvor det første brandværn blev oprettet i Tønder. Fra Tønder bredte de sig videre til 
det øvrige Sønderjylland. Hver større landsby fik efterhånden sit “Löschverband” og et dertil 
indrettet sprøjtehus. Herinde stod en mere eller mindre brugbar pumpe med tilhørende slanger, der i 
reglen var anbragt på hjul, så den kunne trækkes af et spand heste. Pumpen skulle betjenes manuel 
og dette var et hårdt arbejde, hvorfor der efter nogle minutters forløb måtte ny afløsning til. 
Alarmeringen skete med hjælp af brandhorn, der opbevaredes på bestemte steder i byen. De, der 
opdagede en brand løb til det nærmeste brandhorn for at trutte i det. De gårdmænd, der boede 
nærmest sprøjtehuset stillede i reglen heste til rådighed.  

Hvis en brandmand ikke opførte sig reglementeret i uniform kunne han blive pålagt at møde i 
æresretten. Denne bestod af 2-3 af de ældste mænd i værnet og de skulle så bedømme forseelsens 
alvorlighed. Den mest almindelige forseelse var drukkenskab. For dette kunne bøden f. eks. være 5 
mark. 

 

 

Det gamle sprøjtehus i Øster Terp, der endnu den dag i dag kan ses på 
hjørnet af Visbjergvej og Nerballevej, overfor Skous gård. Herinde stod Terp 
Brandværns brandsprøjte. Byens brandhorn lå klar i tilfælde af brand hos 
smed Frederik Busch. Sprøjtehusets port blev også tidligere brugt til opslag af 
forskellig art. Efter bygningen af brandstationen i Bedsted i 1954 blev 
sprøjtehuset nu overflødigt. Herefter blev grunden genovertaget af gårdmand 
Hans Skou. Billedet er taget omkring 1970 af malermester og brandmand 
Niels Mastrup, Bedsted. 

 
De frivillige brandværn i Danmark er alene et særligt sønderjysk fænomen. De blev oprindelig 

oprettet til effektuering af den lokale brandslukning, der i tysk tid byggede på tvangsudskrivning. 
Brandværnene var derfor militante i deres opbygning med brug af militære titler og kommandoer.  

Efter 1920 fortsatte brandværnene dog de fleste steder med at fungere, blot under nye former. I 
begyndelsen var der dog en hel del skepsis fra dansk side mod brandværnene, hvis uniformerede og 
militante fremtoning sammen med det tyske kommandosprog faldt mange for brystet. Et dansk 
kommandosprog blev dog snart indført, og efterhånden smuldrede modstanden bort. 

Bedsted sogn havde i den tyske tid hele 2 brandkorps; et for Øster Terp og Mårbæk og et for 
Bedsted og Arndrup. I 1897 nævnes Peter Brodersen, Mårbæk at være brandkaptajn for korpset i 
Øster Terp og Mårbæk, mens Thomas Hansen Ratenburg var brandkaptajn for korpset i Bedsted og 
Arndrup. Både i Terp og i Bedsted var der et såkaldt "sprøjtehus", hvor brandsprøjten stod klar til 
brug.  
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I 1947 besluttede en kreds af de fungerende brandmænd fra begge brandkorps på foreningsbasis 
at sammenlægge de to værn til et, gældende for hele sognet under navnet:  

   
Bedsted Lø Frivillige Brandværn. 

  
Brandværnet blev stiftet den 17. okt. og det rådede fra starten over 14 aktive brandmænd. Disse 

var: Andreas P. Jensen, Thomas Sølbeck, Peter Petersen, Hans Jørgensen, Christian Popp, Svenne 
Langelund, Ingvert Petersen, Hans Enemark, Kaj Andersen, Mads Friis, August Knudsen, Thomas 
Iversen, Børge Jensen samt Thomas Toft.  

Bestyrelsen på 5 mand konstituerede sig og kom til at bestå af mekaniker A. P. Jensen (kaptajn), 
vognmand Hans Jørgensen (sprøjtefører og næstkommanderende), murermester Thomas Sølbeck 
(stigefører), snedkermester Christian Popp (redskabsmester) og købmand Peter Petersen (sekretær 
og kasserer). 

De frivillige sønderjyske brandværns motto lyder:   
 

Til næstens værn og Gud til ære,  
det skal vort løsen være. 

Vi står fast som klippesten,  
én for alle - alle for én. 

 

 

Initiativtager til oprettelsen af Bedsted Frivillige Brandværn, samt dets første 
brandkaptajn fra 1947-60, Andreas Peter Jensen. Fra 1960 og indtil sin død 
var han æresmedlem. Andreas P. Jensens var i civil (kirke)-smed og 
gasmand i Bedsted med bopæl, Kirkegade 17. Andreas Peter Jensen blev 
født i Hjordkær 3. dec. 1899, død 21. juli 1963, søn af smed i Hjordkær, Hans 
Peter Jensen og Marie Kathrine Christensen. Den 27. marts 1924 blev han 
gift i Hjordkær kirke med Dorthea Marie Sandholdt, født 27. sept. 1900, død 2. 
maj 1974, datter af møller i Vilstrup, Nis Nissen Sandholdt (-1924) og Anne 
Elisabeth Petersen (1872-1948). I ægteskabet fødtes 2 døtre: Marie og Elna. 
(Se også teksten til billedet af huset, Kirkegade 17, side 806).   

Efter Andreas P. Jensen blev Thomas J. Iversen i 1960 ny brandkaptajn. 
Han var snedkersvend i Bedsted samt gartner. Han blev født i Stenderup 15. 
okt. 1915 og gift 28. maj 1949 med Johanne Larsen (1926-). I 1962 flyttede 
han med sin kone og to børn til Skærbæk. Billedet af Andreas Jensen er fra 
omkring 1960 og er lånt af hans ældste datter, Marie Todsen, Kirke-toft 6, 
Kværs. 
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Ganske kort tid efter starten meldte Kaj Andersen og August Knudsen sig ud af værnet, 
henholdsvis på grund af sygdom og manglende tid. I deres sted indtrådte straks 4 nye brandmænd: 
Peter Enemark, Chresten Christensen, Niels Mastrup og Hans Bahnsen.  

Allerede ugedagen efter, den 24. okt. 1947 var lovene blevet udarbejdet og vedtaget. Lovene 
bestod af i alt 23 paragrafer. En festkomité blev også nedsat, og den 4. april 1948 blev der holdt 
stiftelsesfest med bl.a. præmieskydning og tombola.  

Det blev tidligere betragtet som en æressag at være medlem af et frivilligt brandværn. Der var 
dog ikke kun tale om brandslukning. Blandt arbejdsopgaverne hører også redningsarbejde af 
mennesker og dyr, der er i livsfare. 
 

I februar 1948 blev brandmændene, der hidtil havde brugt det gamle tyske udstyr, nu uniformeret 
efter dansk mønster. Som standardudstyr blev der til hver uddelt en uniformsjakke, en livrem samt 
en hjelm. 

De frivillige brandmænd udførte deres arbejde vederlagsfrit, og i de første mange år mistede de 
endog deres normale løn, hvis de blev kaldt til brand i arbejdstiden. I dag kan brandmændene dog få 
et mindre honorar i tilfælde af tabt arbejdsfortjeneste. 

 

 

Brandbilen i Bedsted som den så ud i 1979. Det er en Bedford, årgang 1955 (LGH M1) med 
påmonteret frontpumpe. I baggrunden ses bygningen, tilhørende den tidligere Spectroplast fabrik, 
i dag Heat Transfer Hydro. Billedet er taget ved den ny brandstation 9. sept. 1979 af Carl-Johan 
Semler, Nygårdsvej 3B, 2100 København Ø og lånt fra brandstationen opholdsstue på Nørrevirke. 

 

For at blive optaget i værnet kræves det, at ansøgeren er fyldt 20 år og indsender en skriftlig 
ansøgning til brandværnets bestyrelse. Ansøgningen vil herefter blive behandlet i bestyrelsen, 
hvorefter man kan blive optaget på den næstfølgende generalforsamling, såfremt 2/3 af samtlige 
stemmer går ind for optagelse. Desuden kræves, at ansøgeren har en uplettet vandel. 

Omgangstonen i værnet var i de første mange år meget kammeratlig, hvilket også fremgår af 
protokollerne. Gang på gang, ses det, når en brandmand blev nævnt, at han blev tituleret med ordet 
kammerat.  

Det gamle sprøjtehus i Kirkegade i Bedsted var efter dannelsen af det frivillige brandværn nu 
heller ikke længere tidssvarende. Det trængte i høj grad til en istandsættelse samt en udvidelse. I 
februar 1949 ses, at bestyrelsen udtrykte et stort ønske om, at få en helt ny brandstation opført med 
et tørretårn, ligesom det, man havde fået opført i Hellevad. Ønsket blev dog først opfyldt i 1954 i 
forbindelse med indførelsen af nye brandvedtægter. 
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For at få øvelse og rutine i brandslukning var det nødvendigt at afholde regelmæssige 
brandøvelser, og ind imellem en blind alarmering for også at træne hurtige udrykninger. Af brand-
protokollerne fremgår det, at der årligt i almindelighed blev afholdt 5-8 brandøvelser. 

 
Den vigtigste faktor ved en hurtig brandbekæmpelse var tilstedeværelsen af lettilgængeligt vand. 

Den 5. februar 1951 var politiet derfor ude at se på sognets vandforsyning. Nem adgang til vand var 
der naturligvis fra sognets vandløb, mens alle de eksisterende branddamme, 8 i alt, skulle oprenses 
og uddybes. Desuden forefandtes der 5 brandbrønde samt nogle brandskabe, der var fordelt rundt 
omkring i sognet og som til stadighed skulle vedligeholdes i tilfælde af brand. I forbindelse med 
kloakeringen i Bedsteds gader i 1952 blev der desuden opsat 6 brandhaner, der alle blev malet røde.   

Brandmændene bliver også jævnligt sendt på kurser, enten det er som røgdykkere eller de 
deltager i øvelser i Tinglev Ruinby, der er et undervisningscenter under Civilforsvaret. Her påtager 
de sig også at etablere kurser for de sønderjyske brandinspektører og brandbefalingsmænd. Når man 
starter som ny brandmand gennemgår man den samme uddannelse som deltids- og fuldtids-
brandmændene i resten af landet, dvs. et 27 timers grundkursus, 12 timers førstehjælp og 111 timers 
branduddannelse. Kommunen betaler uddannelsen, der koster omkring 10.000 kr. Hjemme i 
værnets regi arrangeres der også løbende kurser og instruktionsaftner af varieret indhold. Emnerne 
gennem årene kan f. eks. handle om brandslukning med pulverslukkere, førstehjælp, behandling af 
trykflasker og farlige væsker, ulykker med NPK-gødning eller hvordan el kan være årsag til brand.  

 

 
Brandmænd fra Bedsted Frivillige Brandværn får her i 1971 overrakt deres hæderstegn for 
10 års indsats i værnets tjeneste af brandinspektør C. G. Nielsen, Tønder. De seks 
brandmænd fra Bedsted er fra venstre: Hans Enemark, Hans Stamp Enemark, Christian 
Hansen (1920-), Niels Mastrup (1922-1996), Hans Chr. Tryk (1920-1972) og Markus 
Hansen. Tre af disse blev senere brandkaptajner: Disse var Hans Enemark (se teksten til 
billedet side 850), Hans Stamp Enemark (se nedenfor), og Markus Hansen (se nedenfor).  

Christian Hansen har været brandmand siden 1957 og Niels Mastrup siden 1947. I 1988 
blev de begge udnævnt til æresmedlemmer.  

Hans Stamp Enemark blev brandmand i 1950 og var i årene 1962-72 brandkaptajn. Han 
blev født i Landeby 20. maj 1912, død 11. okt. 1976, søn af kreaturhandler Peter Enemark 
og Kirsten Jørgensen. Den 26. okt. 1956 blev han gift med Elly Jensen, født Frank i Klein 
Flintbeck ved Kiel 8. feb. 1916. Hans Stamp Enemark var skomager af profession og boede 
Lundbyesvej 22 i Bedsted. De var plejeforældre for datteren Kirsten (1943-). 

Markus Hansen var brandmand i årene fra 1957-76, heraf kaptajn fra 1973-76. Han blev 
født i Rørkær ved Tønder 5. feb. 1922, søn af landmand i Rørkær, Peter Hansen og 
Johanne Dumstrei. Den 9. nov. 1955 blev han gift i Bedsted kirke med Clara Hansine 
Petersen, født 22. aug. 1933, datter af saddelmager i Bedsted, Ingvert Petersen (1906-
1983) og Anne Christine Jensen (1910-1992). Markus Hansen var først chauffør, senere 
pedel ved Bedsted skole. Han bor bjergvej 9 i Bedsted og er i dag pensionist. I ægteskabet 
fødtes 4 børn: Finn (1957-), Keld (1960-), Preben (1963- og Anne Mette (1972-). Billedet er 
hentet fra dagbladet Vestkysten, i februar 1971. 
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Med oprettelsen af det frivillige brandværn i 1947 var der var også mange ting, der skulle 
anskaffes. De ældste slanger skulle udskiftet. Der blev anskaffet gasmasker og i august 1948 blev 
der indkøbt elektriske lommelygter og arbejdshandsker. I okt. 1977 blev brandbilen ekstraudstyret 
med en radiotelefon af mærket Ericson og i maj 1990 fik brandværnet nyt røgdykkerudstyr. I januar 
1991 blev brandmændene udstyret med nye branddragter og pullovers og i november 1995 blev der 
råd til nye pulverslukkere. 

 
I december 1952 blev der indkaldt til møde i Petersens Café, hvor der skulle tages stilling til nye 

brandvedtægter. For at der i Bedsted sogn kunne opretholdes et frivilligt og selvstændigt 
brandværn, skulle nu flere betingelser være opfyldt, hvis ikke brandværnet fremover skulle 
underlægges et større værn, som f. eks. Løgumkloster Frivillige Brandværn. Der var blandt 
brandmændene meget stor utilfredshed med disse betingelser, og der blev straks indkaldt til 
stormøde i forsamlingshuset med politimesteren. Man gik endda så vidt, at hvis ikke der kunne 
opnås en overenskomst, så Bedsted forblev et selvstændigt værn, ville man helt nedlægge værnet i 
Bedsted.  

 

 

Den 16. august 1980 kunne Bedsted Frivillige Brandværn på Nørrevirke indvi 
en helt ny brandstation, bestående af garage, samlingsstue, tekøkken, 
lagerrum, toilet samt omklædningsrum. Prisen for det hele blev i alt 272.000 
kr. Heraf udgjorde prisen for grunden samt møblerne 40.000 kr. Foto. H. 
Haugaard 1980. 

 
Den 26. marts 1953 vedtog man at købe et rigtigt udrykningskøretøj, samtidig med at man i 

værnet arbejdede på i stedet at få en gensidig overenskomst med værnene i Ravsted og Øster Højst, 
såfremt sognerådet kunne slippe for at betale til Brandværnet i Løgumkloster. Som en hjælp til 
værnets drift gav kommunen det også hvert år 1000 kr.  

I 1954 blev det gamle og oprindelige sprøjthus i Bedsted ombygget til en, efter tidens krav, 
moderne brandstation. Den blev forlænget, så der nu blev plads til brandbilen og i tilknytning hertil 
blev der opført et 8 meter højt tårn, hvorfra man kunne overse det meste af sognet. Tårnet var dog 
først og fremmest beregnet til tørring af brugte vandslanger. 

På brandstationens mur ved garageporten hang der et lille skab med glas for. Meningen var, at 
man i tilfælde af brand skulle slå glasset ind og trykke på sireneknappen for at alarmere 
brandmændene. Chr. Sølbeck, der boede lige over for brandstationen, blev udpeget til sirenemester, 
og skulle som sådan se efter og trykke på sirenen, når der blev ringet til ham om brand.  
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For at blive anerkendt som stor slukningshjælp var det nødvendigt yderligere at investere 40.000 
kr. i en stigesprøjte, og det var mere end kommunen magtede. 

 
Den 16. nov. 1955 lykkedes det alligevel Bedsted Frivillige Brandværn at blive anerkendt som 

stor slukningshjælp, samt at blive refusionsberettiget, hvilket vil sige, at 2/3 af værnets udgifter 
herefter ville blive refunderet af brandforsikringsselskaberne. Betingelserne herfor var store. Først 
og fremmest krævedes en hurtig og effektiv brandslukning. Refusionsretten gjaldt dog kun 
landssogne, der havde mindre end 1000 indbyggere.  

 

 
Billedet er taget 2. september 1978 i anledning af rejsningen af den nye 
brandstation, Nørrevirke 4 i Bedsted. Løgumkloster kommune forærede 
brandværnet 150.000 kr. til køb af bygningsmaterialer, mens brandmændene i 
Bedsted selv lagde arbejdskraft til ved opførelsen. På billedet ses fra venstre 
købmand i Bedsted, Peter Petersen (1899-1984), der i 1972 blev udnævnt til 
æresmedlem. Derefter følger politimesteren i Tønder, Erik Bøving; borgmester 
i Løgumkloster, Hans Jessen Hansen, Bedsted; fhv. borgmester i kommunen 
samt brandmand i Øster Højst, Peter Nissen og yderst til højre daværende 
brandkaptajn, Hans Enemark. 

Hans Enemark var brandmand fra 1947-91. Heraf var han kaptajn i årene 
1976-79, hvorefter han blev æresmedlem. Han blev født i Branderup 18. 
marts 1918, død 12. aug. 1991, søn af postbud i Bedsted, Johann Enemark 
(1883-1964) og Marie Johannsen (1876-1971). Den 12. maj 1944 blev Hans 
Enemark gift i Bedsted med Andrea Christine Ohlsen, født 24. juli 1926, datter 
af arbejdsmand i Bedsted, Volquardt Ohlsen (1894-1975) og Martha Petersen 
(1897-1973). Hans Enemark var i mange år chauffør hos møller Hermann 
Hansen i Bedsted og senere “Øster Højst Korn”. I ægteskabet med Andrea 
fødtes sønnen, Kaj (1951-). Billedet er hentet fra Jyske Tidende for den 5. 
sept. 1978. 

 
I datidens sprøjtehus stod der således et hestetrukket køretøj med en håndsprøjte. Derudover 

havde man på mange af de større gårde selv en mindre sprøjte stående klar, og som man eventuelt 
delte med naboen.  
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I juli 1948 blev den gamle sprøjte erstattet af en motorsprøjte. Det var en bæresprøjte, vist nok af 
tysk oprindelse, som værnet havde “arvet” efter besættelsestropperne. Lastbilerne erstattede nu også 
hestene. Fra starten var det vognmand Hans Jørgensen og senere også vognmændene Hans Enemark 
og Thomas Sølbeck, der lagde deres lastbiler til ved udrykninger. Hans Enemarks lastbil var en 
Deutz, fladsnudet og som derfor blev kaldt “æ Buldog”. Thomas Sølbecks lastbil var en Opel Blitz, 
kaldet “Det Blå Lyn”. I tilfælde af brand kørte de direkte til sprøjtehuset, hvor den meget effektive 
motorsprøjte blev læsset på ladet, og således gik det af sted til ildebrand. 

 

 

Festlighed i Bedsted Frivillige Brandværn den 21. sept. 1985, i anledning af, at Løgumkloster 
Kommune ved daværende borgmester, Hans Jessen Hansen, overrækker nøglerne til 
værnets splinternye udrykningskøretøj. På billedet er det dog brandinspektør C. G. Nielsen, 
Tønder, der giver brandmændene i Bedsted nogle ord med på vejen. Foran brandmændene 
ses daværende brandkaptajn, Hans Ejner Hansen. Bag ham de fleste af det mandskab, der i 
1985 var brandmænd i værnet. Det bestod af følgende: Niels Mastrup, Enevold Bendorff, 
Christian Hansen, Villi Holm, Hans Ejner Hansen, Børge Nielsen, Hans Hagensen, Svend 
Iversen, Henning Andersen, Johann Enemark, Fritz Suhr, Flemming Madsen, Jens Chr. 
Møller, Peter Nissen, Henrik Schrøder, Erik Schrøder, Børge Petersen og Erik Nielsen. 
Billedet er taget af pressefotograf H.C. Gabelgaard, Bylderup-Bov og er hentet fra Jyske 
Tidende den 22. sept. 1985. 

 
 

I 1955 fik brandværnet sin første egen brandbil. Det var en Ford V 8, årgang 1936, som der 
desværre ikke findes et billede af. Brandværnet havde “arvet” den fra civilforsvaret. Den blev 
ombygget til sit nye formål og fik bl.a. påmonteret en centrifugalpumpe. I juli måned 1955 bestemte 
man i bestyrelsen, at Niels Mastrup skulle male brandbilen rød for et beløb på 250 kr.   

De næste brandbiler var en Austin (LGK - M 4) med påmonteret frontpumpe. Den blev senere 
udskiftet med en Bedford (LGK - M 1), årgang 1955. I juni 1964 fik brandværnet en ny anhænger-
sprøjte og i november 1974 blev den udskiftet med en ny. 

Den sidste og nuværende udrykningsvogn fik brandværnet foræret i august 1985. Det er en VW 

varevogn, LT-35, forsynet med en 1000 liters vandtank, og som kan bemandes med 2 røgdykkere 
og 5 brandmænd. Dens pris var ca. 145.000 kr. 

 
Hvad brandmændene i Bedsted sogn ikke kunne acceptere i 1954 blev uden problemer indført 

efter kommunesammenlægningen i 1970. Storkommunens 3 brandværn blev nu reorganiseret, 
således at værnet i Løgumkloster udgjorde hovedværnet, mens værnene i Bedsted og Øster Højst 
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blev omdannet til hjælpeværn. Således råder i dag Løgumkloster Frivillige Brandværn over en 
vandtankvogn af mærket Mercedes 2222 og som kan rumme 16.000 liter vand. Det nye i 
brandslukning nu om dage er, at man selv medbringer det fornødne vand til slukningsbrug, i stedet 
for som tidligere at ofre store ressourcer på at vedligeholde de mange branddamme og vandslanger. 

Den 16. aug. 1980 kunne man i Bedsteds vestlige bydel på Nørrevirke indvi en helt ny 
brandstation. Tanken om en sådan var opstået i 1976. Den nye brandstation blev i grundareal 140 
m2, bestående af garage, samlingsstue, tekøkken, lagerrum, toilet og omklædningsrum. Prisen for 
det hele blev 272.000 kr., hvoraf de 40.000 kr. var beløbet for jordstykket samt for møbler. 
Kommunen betalte alle materialerne samt de autoriserede håndværkerudgifter. Resten klarede de 
frivillige brandmænd selv, idet de opførte bygningen i deres fritid. I det hele taget er det en 
hovedregel at kommunen ejer bilerne, materiellet og brandstationen og betaler for drift samt 
reservedele, mens brandmændene selv udfører vedligeholdelsen af al udstyret. 

 

 

Brandmændene i Bedsted med flere opstillede til fotografering i forbindelse med overrækningen 
af nøglerne til det nye udrykningskøretøj den 21. sept. 1985. Fra venstre ses daværende 
brandkaptajn fra 1984-89, Hans Ejner Hansen, depotbestyrer i Tønder, Hans Fritz Hein, Jens 
Christian Møller, Villi Holm, Niels Mastrup, brandkaptajn for Øster Højst Frivillige Brandværn, 
Johan Sørensen, Christian Hansen, Henning Andersen, Henrik Schrøder, Svend Iversen, Peter 
Nissen og yderst til højre en brandmand fra Øster Højst. Billedet er lånt fra brandstationens 
opholdsstue. 

 
Der er frivillige brandværn i samtlige 23 kommuner i Sønderjylland. I alt er der godt 1700 aktive 

brandmænd fordelt på 74 frivillige brandværn. Alle værnene er samlet i “Sønderjysk Frivilligt 
Brandværnsforbund”, og som er opdelt i følgende 4 kredsforbund: Aabenraa Kredsen, Haderslev 
Kredsen, Sønderborg Kredsen og Tønder Kredsen. 

I dag udgør Løgumkloster Kommune et slukningsdistrikt med Løgumkloster Brandværn som 
hovedværn og med Øster Højst og Bedsted Brandværn som hjælpeværn. Desuden er i alt 7 
kommuner i det sydvestlige Sønderjylland i fællesskab underlagt Tønder Slangecentral.  

Den 1. april 1994 oprettedes en særlig beredskabskommission, bestående af borgmesteren (Kaj 
Armann), politimesteren (Jacobsen) samt kaptajnerne for kommunens 3 brandværn, henholdsvis 
Løgumkloster FB (Bent Poulsen), Højst FB (Johan Sørensen) og Bedsted FB (Henning Andersen). 
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Medlemssammensætningen har altid været præget af folk fra især handels- og håndværker-
standen samt specialarbejderne. Nu til dags er der dog tale om en noget bredere rekruttering. For at 
styrke sammenholdet og kammeratskabet arrangeres der jævnlige brandværnsfester, hvor også 
damerne har adgang. Disse fester kan være med bankospil, fælles spisninger og med efterfølgende 
bal. Desuden arrangeres der ind imellem film og foredragsaftner med fagligt indhold for 
brandmændene, ligesom der også jævnligt arrangeres besøg til de større arbejdspladser i kommunen 
samt et årligt skydestævne, der afholdes i Tønder.  
 

Brandinspektører (kaptajner) i Bedsted: 
Andreas Jensen  1947 - 1960 
Thomas Iversen 1960 - 1962 
Hans Stamp Enemark 1962 - 1972 
Marcus Hansen 1973 - 1976 
Hans Enemark  1976 - 1979 
Johan Enemark 1979 - 1984 
Hans Ejner Hansen 1984 - 1989 
Henning Andersen 1989 - 

 
Der har også flere gange i værnets historie været bud efter det, udover dets primære opgave at 

slukke en ildebrand. Sommeren 1956 var f. eks. meget tør og i den anledning kom der en 
henvendelse fra gårdmand Peter Johannsen i Arndrup, om at vande hans roemark. Brandværnet 
vandede med Bilsprøjten i 3 timer og med 4 strålerør. For denne hjælp betalte Peter Johannsen 150 
kr.  

 

 

I marts 1958 pumpede brandværnet byens kloaksystem igennem for kommunen og i maj 1962 
var det galt igen. Denne gang var byens kloaksystem stoppet på Sivkrovej ud for kommune-
kontoret. Brandværnet kom til undsætning ved at spule hovedledningen ren. 

 
I september 1961 pumpede brandværnet kælderen fri for vand på Bedsted Mejeri. Regningen lød 

på 1 pumpetime á 25 kr., 2 mandskabstimer á 8 kr. og 5 kr. for brug af materialer, i alt 46 kr. 
Den 10. april 1987 var brandværnet på rågejagt. Ved at opsætte en lift med kurv under rederne 

kunne man save de grene af, hvori de sad.  
Den 18. juni og igen den 30. juni 1990 blev kælderen på Bedsted Skole oversvømmet med vand 

pga. store regnskyl. Brandværnet kom begge gange til undsætning ved at pumpe kælderen fri for 
vand. Og i juni 1995 hjalp brandværnet spejderne med at fylde et vandbassin med 6 m³ vand, der 
skulle bruges som en vandguillotine i forbindelse med årets byfest. 

Den 6. juni 1996 måtte brandværnet rykke ud til gadevask i Kirkegade. En stor tankvogn havde 
tabt sin last af gylle hele vejen gennem gaden, så det var nødvendigt at spule gaden. Det tog 
brandværnet et par timer før Kirkegade igen var ren. 
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Johann M. Enemark var brandmand i årene 1968-90, hvoraf han var kaptajn 
fra 1979-84. I civil er han murer, og bor Lundbyesvej 21 i Bedsted. Johann 
Meyhoff Enemark blev født i Bedsted 5. feb. 1946, søn af vejmand i Bedsted, 
Peter Enemark (1912-1969) og Anne Kathrine Ohlsen (1925-). Den 16. nov. 
1968 blev han gift i Bedsted kirke med Anni Kjestine Petersen, født i Korup 
27. aug. 1949, datter af landmand i Fogderup, Marius Petersen (1909-1983) 
og Ellen Margrethe Jeppesen (1918-1990). I ægteskabet med Anni K. 
Petersen fødtes 3 børn: Gitte (1971-), Brian (1973-) og Tommy (1976-). 

 

 

3 brandmænd fra Bedsted Frivillige Brandværn i færd med at demonstrere gamle 
dages slukningsudstyr. Bagved ses den nyeste form for slukningshjælp: Et moderne 
udrykningskøretøj. De tre brandmænd er fra venstre Niels Mastrup, Hans Enemark og 
daværende brandkaptajn, Hans Ejner Hansen. Niels Mastrup og Hans Enemark har 
været med i brandværnet siden 1947, og i årene 1976-79 var sidstnævnte også 
brandkaptajn. (Se mere om Hans Enemark side 850).    

Hans Ejner Hansen bor i Bedsted, Lundbyesvej 13A og har været brandmand siden 
1976. I årene 1984-89 var han brandkaptajn. I det civile liv var han fra 1970-80 
tankvognschauffør ved mejeriet Nordstjernen i Terp og har siden kørt for 
Mejeriselskabet Danmark i Branderup. Hans Ejner Hansen blev født i Bredebro 23. 
marts 1948, søn af landmand i Brede Jeef Hansen og Anne Christine Christiansen. 
Den 24. jan. 1970 blev han gift i Skærbæk Frimenighedskirke med Mona Kristensen 
Knudsen, født i Ullerup ved Skærbæk 19. marts 1950, datter af landmand i Ullerup, 
Jens Knudsen og Ruth Kristensen. I ægteskabet fødtes 2 børn: Henrik (1970-) og 
Conny (1972-). Billedet er taget af pressefotograf H. C. Gabelgaard, Bylderup-Bov, og 
er hentet fra Jydske Tidende, lørdag den 17. okt. 1987. Originalbilledet er lånt på 
Brandstationen, Nørrevirke 4 i 1997. 
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Desuden har BFB flere gange i de senere år taget sig af at opsætte og nedtage julebelysningen i 
byens gader.  

Hvert år afholdes der et eller andet sted i Sønderjylland et kredsstævne. Disse arrangeres på skift 
blandt værnene. På den årlige generalforsamling valgtes også tidligere en delegeret til at præsentere 
værnet ved disse stævner. I juli 1955 fik Brandværnet overdraget en fane af Danmarks Samfundet 
og i den anledning blev der afholdt faneindvielse i feb. 1956. Med den ny fane måtte man fremover 
have et nyt punkt med på dagsordenen på årets generalforsamling, nemlig udnævnelse af en 
fanejunker og i hans frafald en suppleant.  

På stævnedagen hører det sig til, at man går i optog gennem byen, hvor stævnet holdes. Forrest 
går et brandværnsorkester efterfulgt af repræsentanter for de enkelte værn med fanen i spidsen. Det 
sønderjyske stævne i 1997 afholdtes 3. maj, og for første gang var stævnet henlagt til Bedsted. Alle 
deltagerne samledes i skolegården, hvorfra man gik i optog gennem byen, anført af et 
brandværnsorkester og derefter de 17 deltagende fanesektioner. Til sidst fulgte Tønder veteran-
brandbil, der under marchen tilbød kørelejlighed for de deltagende værns æresmedlemmer. 

 

 

Det Frivillige Brandværn i Bedsted kan glæde sig over en god styrke, og 
brandmændene møder op, både, når der er tale om vedligeholdelse, øvelser 
og brand. Her er man i fuld gang med at klargøre materiellet til 40 års jubilæet 
i 1987. På billedet ses fra venstre Henning Andersen, Jens Kyster, Villi Holm, 
Jens Chr. Møller, Svend Iversen, Jørn Hansen samt daværende 
brandkaptajn, Hans Ejner Hansen. Billedet er hentet fra Vestkysten i oktober 
1987. 

 
Ved samme lejlighed foregik også uddelingen af hæderstegn. I alt modtog 13 brandmænd 10 års 

tegnet, mens der var 10 brandmænd, der fik 25 års tegnet, der specielt er blevet indstiftet af Hendes 
Majestæt Dronningen, og tildeles som et hæderstegn til de brandmænd, der har været aktive i 25 år. 

I 1959 blev Jørgen Nielsen værnets første æresmedlem. Året efter i 1960 udnævntes tidligere 
brandkaptajn Andreas Jensen til æresmedlem. Også den tidligere brandkaptajn Hans Enemark blev 
senere æresmedlem. I 1972 fejredes værnets 25 års jubilæum. Da havde brandværnet 2 æresmed-
lemmer: Peter Petersen og Ingvert Petersen. I 1988 udnævntes Niels Mastrup, Enevold Bendorff og 
Chr. Hansen til æresmedlemmer. 

I 1994 fik Solgården installeret en brandalarm, et såkaldt ABA-anlæg. Men der var desværre i 
begyndelsen så mange problemer med systemet, at brandværnet i det næste års tid fik omkring en 
halv snes falske alarmopkald. Tidligere alarmeredes brandmændene vha. et brandhorn, men fra 



 856 

1959 blev der øverst på brandstationen anbragt en sirene, der kunne aktiveres direkte fra alarm-
centralen i Tønder.  

Udover at kalde til brand blev sirenen også hver lørdag benyttet til at markere, at klokken nu var 
12. I oktober 1988 var sirenen nedslidt, så en ny måtte anskaffes og sættes op. I december 1992 
solgtes den gamle brandstation, men sirenen fik dog lov at blive siddende på det gamle tårn og 
virkede endnu i nogle år. Men i 1995 havde sirenen udspillet sin rolle, i det man da indførte et helt 
nyt og mere diskret alarmeringssystem, idet brandværnet da fik en biltelefon anskaffet og alle 
brandmændene blev samtidig udstyret med små lommeradioer. Samtidig kunne man nu også 
nedtage den udtjente sirene fra den gamle brandstation. 

 

 

Overrækkelse af en sponsor check fra Sydbank og forsikringsselskabet Alm. 
Brand til Bedsted Frivillige Brandværn. Det er bankassistent, Jane 
Christensen, Bedsted og afdelingslederen for Sydbank, der overrækker 
checken til den nuværende brandkaptajn, Henning Andersen. Bag dem ses 3 
brandmænd, der fra venstre er Lars Brix, Peter Brix og Niels Gormsen. 

 
 

 

Henning Andersen blev brandmand i 1979, og har siden 1989 været kaptajn 
for værnet. Han bor i Bedsted, Snerlevej 1, og arbejder som kranfører på 
Enstedværket ved Aabenraa. Henning Andersen er fra Tårs i Vendsyssel, 
hvor han blev født 21. sept. 1948, søn af arbejdsmand Poul Andersen og 
Anna Larsen. Den 10. okt. 1970 blev han gift på Struer Rådhus med Esther 
Jensen Pedersen, født i Nr. Broby Mark på Fyn 18. apr. 1919, datter af 
husmand og hjemmeslagter i Brylle ved Tommerup på Fyn, Christian 
Pedersen og Mary Nicolajsen. Billedet til venstre er taget i 1996 af Esther 
Andersen, Bedsted, ved indkørslen til brandstationen på Nørrevirke. 
Billederne er lånt af Esther og Henning Andersen. 
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Ved en nærmere gennemgang af udrykninger til ildebrande i de forløbne 50 år, siger statistikken, 
at der i alt har været 166 udrykninger, hvilket vil sige, godt og vel 3 udrykninger gennemsnitligt 
hvert år. I visse år, især i de tørre somre, har der dog været ekstra mange udrykninger. I 1987 var 
der f. eks. 12 udrykninger, og i 1996 hele 20 udrykninger. 

En af de største brande i værnets 50 årige historie var, da forsamlingshuset brændte i 1951, mens 
den allerværste brandulykke var husbranden på Terp Nørremark i 1963, hvor 3 af Gerda og Paul 
Mønsters børn indebrændte. (Se mere om denne brandulykke side 843).  

 

 
Antallet af aktive brandmænd i de forløbne 50 år er på 75. Hvis man ser bort fra de 14 

brandmænd, der var med fra starten i 1947 svarer det omtrent til, at værnet omtrent hvert år har fået 
et nyt medlem. 
 

 

Tønder Kredsens frivillige Brandværnsforbunds stævne afholdtes 3. maj 1997. 
Det var første gang det blev afviklet i Bedsted. Billedet viser 
paradeopstillingen i Bedsted skolegård. Derefter var der festmarch gennem 
byen anført af et brandværnsorkester og de 17 deltagende brandværns faner. 
Derefter blev der uddelt æresbevisninger og hæderstegn af viseborgmester 
Anne Brodersen og af formand for Det Sønderjyske Brandværnsforbund 
Henry Nielsen, Gram.  Billedet er hentet fra Løgumkloster Avis, den 7. maj 
1997.  

 

I 1972, i 25-året for Bedsted Frivillige Brandværns oprettelse, var staben af aktive brandmænd 
på 16 og dertil kom 2 æresmedlemmer. Her i jubilæumsåret 1997 er brandkorpset på i alt 2 
æresmedlemmer og 15 aktive brandmænd, så man kan godt sige, at mandskabsstyrken gennem 
årene har været meget konstant. Brandværnet består i dag af: Svend Iversen, Villi Holm, Hans Ejner 

En nærmere undersøgelse af de 166 udrykninger viser i øvrigt: 
 

Hus- og gårdbrande især opstået i forbindelse med fyret, halmfyr og de elektriske installationer:           31,3 %  
Deciderede skorstensbrande:                 9,0 % 
Brande i skov, mark, mose, lossepladser, grøftekanter, grusgrave, korn- og halmstakke samt containere: 23,5 % 
Traktorer, mejetærskere og bigballepressere:              13,3 % 
Knallerter og biler i forbindelse med færdselsuheld:               3,0 % 
TV- apparater, kyllingemødre og tørretumbler:                2,4 % 
Andet (ikke brande):                 3,0 % 
Udensogns brande, som ikke nærmere er defineret:             14,5 % 
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Hansen, Henning Andersen (kaptajn), Jens Christian Møller, Hans Jørgen Rosendahl, Niels 
Gormsen, Helge Petersen, Jørn Hansen, Lars Brix, Peter Brix, Hans Sørensen, Henrik Johannsen, 
Ejner Brodersen og Toni Abrahamsen.   
 
Kilde: 
• Bedsted Frivillige Brandværns protokoller, lånt af brandkaptajn Henning Andersen. 
• Diverse avisartikler og noter om Bedsted Frivillige Brandværn. 
• Brandkaptajn Henning Andersen og næstkommanderende Helge Petersen, Bedsted: Forskellige oplysninger om 

brandværnet samt lån af billeder. 
 
 
 

 

Ildebrande   
(de registrerede)  

 
 

13. okt 1730: “Mellem kl. 5 og kl. 6 om eftermiddagen nedbrændte Arndrup Mølle helt til grunden”. (Se 
også side 219) 
23. jun 1758: Andreas Jessens gård (Overballevej 3) i Terp nedbrændte. Branden opstod i laden, hvorved 
aftægtsmand, Peder Rasmussen indebrændte. (Se mere herom side 63) 
15. feb 1772: Brand i Bedsted, hvorved Maren Pedersdatter indebrændte sammen med sin 9-årige søn. 
1783: Et skrækkeligt lyn- og tordenvejr hærger Bedsted om eftermiddagen, hvorved flere huse i byen kom i 
brand. (Sønderjysk Årbog 1939, side 215-16: Oplysning fra præsten i Arrild kirkebog for 12. søndag eft. trin. 
1783). Iblandt de afbrændte huse i Bedsted er sandsynligvis også præstegården, da det vides, at den netop i 
1783 blev nyopført, som det fremgår af årstallet på dens sydmur. 
21. maj 1789: Jesper Christensens gård (Sivkrovej 25) i Bedsted brænder, hvorved han selv indebrænder. 
(Se også side 252) 
1796: Samtlige 4 gårde i Gravlund brænder. 
14. dec 1805: Hans Nicolajsen Haulrichs hus i Terp brænder. Herved indebrænder også han og hustruens to 
børn. 
1864: De to vestligste gårde i Mårbæk brænder. De skal være blevet antændt af en spritter, der kom fra 
Kloster Mærken. 
1880: Hans Lorentzens gård i Gravlund nedbrænder. 
1890: Under et uvejr med lyn og torden slår lynet ned i Sivkrovej 11, så huset nedbrændte. Oplysninger fra 
Alfred Løbner. 
1890: Samme dag slog lynet også ned i gårdmand, Johan Peter Møllers gård (Bjergvej 4). Hvor stor skaden 
var ved lynnedslaget vides ikke. Oplysninger fra Alfred Løbner. 
26. jan 1903: Sivkro nedbrænder. Antændelsen kom fra gnister fra amtsbanetoget til noget tøj, der hang til 
tørre. I alt 70 svin indebrændte og bygningen blev total ødelagt. (Se også side 195) 
ca 1909: Søndergård i Terp nedbrænder. Gården var 4-længet og tilhørte Rudolf Schuldt. (Se også side 449) 
1919: Hans Paulsen Enemarks gård, kaldet Østergård i Bedsted (Bjergvej 4) brænder næsten helt ned til 
grunden. Herefter vælger familien at flytte til nabogården, Vestergård. (Se også side 338). 
1919: Hans Paulsen Enemarks gård, kaldet Vestergård i Bedsted nedbrænder. Gården blev ikke senere 
genopbygget. 
1925: Tannenhof, tilhørende Daniel Hinrichsen Jensen brænder. Det meste af kostalden og hele laden 
nedbrændte. 
1930-erne: Arndrup Mølle brænder.  
27. jan 1946: Johannes Christensens gård på Terp Vestermark nedbrændte til grunden som følge af børns leg 
med tændstikker i laden. Det var ejerens 3-årige søn. Fru Christensen var alene hjemme og fik selv alle dyr 
ud af stalden, undtagen en tyr, der indebrændte. Desuden brændte sidste års avl samt en del redskaber. 
Brandværnet fra Bedsted og Øster Terp samt Hellevad Frivillige Brandværn kom til stede, men kunne intet 
stille op eller redde. 
 

Den 17. oktober 1947 oprettes: Bedsted Frivillige Brandværn 
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17. feb 1950: Kl. 13.45 udrykning til brand hos gårdmand, Jørgen Schmidt i Terp. Slukningen varede til kl. 
16.30. Ifølge avisen dagen efter var der sket brandskade for omkring 150.000 kr. 
26. jul 1950: Kl. 9.30 udrykning til gårdmand, Frederik Hansen i Mårbæk. Det skete stor skade på 
bygningerne. 
18. aug 1951: Kælderbrand hos cykelsmed, Christian Sølbeck i Bedsted. 
 

 

 
23. aug 1951: Skorstensbrand ved gårdmand, Hans P. Sørensens gård på Bedsted Mark. Branden blev 
slukket uden alarmering. 
30. sep 1951: Udrykning søndag eftermiddag til Bedsted sogns Forsamlingshus i Øster Terp, der brændte. 
Foruden Bedsted Frivillige Brandværn deltog også Hellevad og Løgumkloster FB i slukningsarbejdet. Hans 
Bahnsen og Thomas Toft kom til skade, og Thomas Sølbeck måtte under lægebehandling for røgforgiftning 
(Se også side 305) 
15. sep 1952: Udrykning til traktorbrand på mark tæt ved Mads Friis, Bedsted Mark. Traktoren tilhørte 
gårdmand, Andreas Haugaard, Bedsted. Man var i gang med at tærske med traktoren som motor. Branden 
skyldes nogle avner, der blev antændt af gnister fra traktorens udstødningsrør. 
17. sep 1952: Skorstensbrand i forsamlingshuset i Terp. 
24. apr 1953: Udrykning til skovbrand hos gårdmand, Peter Brodersen, Terp. 
1. maj 1953: Brandudrykning til Peter Lausen, Øster Terp Kro. Branden var slukket ved egen hjælp, da 
brandværnet nåede frem. 
23. jun 1953: Udrykning til Frende Abild, Ginegård, hvor der var ild i en (halmstak). BFB blev alarmeret kl. 
16.55. 
13. aug 1953: Alarmering til hedebrand i Hynding kl. 11.25. Der blev udlagt 90 m B-slanger og 210 m C-
slanger, og der blev pumpet i 3 timer med bæresprøjten. 
22. mar 1955: Udrykning til brand i en kyllingemor i den tyske privatskole i Terp. 
30. aug 1955: BFB tilkaldt til brand i Årslev hos gdr. Holger Nissen via Hellevad Brandværn. Der blev 
udlagt 500 m slanger. 
8. okt 1955: Udrykning til brand i fyrrummet hos snedkermester, Peter S. Bøje, Bedsted. Der blev alarmeret 
efter brandværnet lørdag morgen kl. 6.35.  
2. feb 1957: Kælderbrand hos Eskild Langelund. Bilsprøjten kom til stede uden at komme i brug. 
29. aug 1959: Markbrand hos gårdmand, Anton Have, Bedsted, i et engstykke nord for gården. 
2. sep 1959: Genopblussen af markbrand hos Anton Have, Bedsted. 
10. sep 1959: Udrykning til mosebrand hos gårdmand, Arthur Abrahamsen, Arndrup. Der blev udlagt 75 m 
slanger. 
3. apr 1960: Udrykning til mosebrand i en eng ved gårdmand, Jens Ove Pedersen i Gravlund. Der blev 
alarmeret mandag morgen kl. 2.45, og kl. 3.05 var der vand i slangerne. Ved slukningen var der 11 mand til 
stede fra BFB’s mandskab. Årsagen til branden var en stak al, der havde ulmet hele vinteren. 
5. maj 1960: Udrykning til brand hos gårdmand, Arthur Abrahamsen, Arndrup. Alarmering kl. 12.55, og kl. 
13.10 var der vand i slangerne. Ilden opstod ved afbrænding af affald. 
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17. sep 1960: Udrykning til en mejetærsker tilhørende gårdmand Lorenz Petersen på Sivkro. Der blev 
alarmeret kl. 18.25. BFB var ved brandstedet kl. 18.35. Ilden blev slukket ved hjælp af jord. 
20. sep 1961: Brandværnet alarmeret kl. 7.30 til en traktorbrand hos gårdmand, Peter Brodersen, Terp. 
Branden blev slukket med kulsyre og jord. 
27. sep 1961: Tilkaldt til assistance for Hellevad Brandværn til en brand i en staklade hos gårdmand, 
Frederik Holm i Ørslev. 
7. dec 1961: Tilkaldt kl. 18.45 til assistance ved en brand hos gårdmand, J. Christensen, Alslev Kro. Der 
mødte 15 mand op og der blev udlagt 315 m B-slanger. Kl. 24.30 var man igen hjemme. 
17. jun 1962: Traktorbrand hos gårdmand, Jes Møller, Arndrup. 
29. jul 1962: Traktorbrand hos landmand, Aksel Larsen, Terp Vestermark. Der blev udlagt 60 m B-slanger 
og 45 m C-slanger samt benyttet skumslukker. 
30. mar 1963: Brandudrykning kl. 10 om formiddagen til Heinrich Klosz´ hus i Øster Terp Nørremark. 
Huset brændte ned til grunden og der indebrændte 3 børn, tilhørende fodermester Paul Mønster. Der var intet 
at redde. (Se også artiklen om branden side 843) 
7. mar 1964: Stakbrand hos gårdmand, August Knudsen, Bedsted Mark. BFB var på brandstedet kl. 10.30, 
og kl. 10.35 var der vand i slangerne. Der brændte en halmstak med 25 læs, samt en kornstak med 6 læs, 
samt en høstak med 4 læs. Branden var først slukket hen imod midnat. En læssekran blev tilkaldt fra 
Ravsted. Den arbejdede i 4 ½ time. 
31. maj 1964: Alarmering kl. 19.15 til brand i en kornmark, tilhørende gårdmand, Chr. Brodersen, 
Søndergård i Terp. Der mødte 14 mand til slukningen, der foregik i "æ Døjte". 
1. aug 1964: Udrykning til en halmstak hos Bothilde Lassen, Øster Terp. Der mødte 14 mand op til 
slukningsarbejdet. 
8. sep 1965: Traktorbrand hos Arthur Abrahamsen, Arndrup. Branden blev slukket ved 2 brandmænd og en 
skumsprøjte. 
6. jan 1966: Alarmering til en bilbrand i Hejsel. Thomas Sølbeck og Hans Stamp Enemark fik branden 
slukket ved hjælp af en skumslukker. 
19. aug 1966: Der var gået ild i en mejetærsker på Hejsel Mark. Ilden blev slukket ved hjælp af 
skumslukker. 
28. nov 1967: Brandalarm hos murer, Svend Petersen. Ilden blev slukket, men der var en hel del røgskade. 
27. dec 1967: Brandalarm hos produkthandler, Willy Frederiksen, Bedsted. Branden opstod i fyrrummet og 
brandværnet blev alarmeret kl. 15.30. Der skete en del skade. 
forår 1968: Brandalarm hos Chr. Brodersen, Bedsted. Det var en traktor, der brændte. Den blev slukket med 
kulsyre. 
 

 

Steinvigs hus på Sivkrovej i Bedsted. Huset lå ved Nørrevirke, hvor et-
planshuset omtrent ligger i dag. Huset, der havde stråtag, var gammelt og 
faldefærdigt, og blev derfor afbrændt ved en øvelse den 24. apr. 1967. 
Billedet er lånt af Niels Mastrup 1995. 

 
29. sep 1968: Brandalarm kl. 15.30 hos Niels Højrup, Bedsted Bjerg. Der mødte 11 mand. Også Hellevad 
Brandværn blev hidkaldt. Stuehuset og svinestalden brændte totalt. Kreaturstalden blev reddet. Branden blev 
afblæst kl. 23. 
31. aug 1968: Brandalarm hos Niels Overgaard. Det var en skorstensbrand. Der mødte 6 mand. 
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6. jan 1969: Brandalarm hos gårdmand, Alfred Christensen, Bedsted Nørremark. 8 mand mødte op til en 
brand i fyrrummet, der blev slukket med kulsyre. 
16. mar 1970: Brandalarm kl. 4.30 hos Ove Hansen, Gulf servicestationen i Bedsted. Der brændte 4 tanke, 
kontoret og lageret. Værkstedet og stuehuset blev reddet. Ilden var under kontrol kl. 7.30. Der var mødt 10 
mand. 
8. maj 1970: Alarmering fra Løgumkloster Brandværn. Der mødte 6 mand op til en brand i NPK gødning, 
der udviklede en giftig røg. Hans Stamp Enemark og Lars Peter Larsen måtte til observation på Tønder 
Sygehus for røgforgiftning. 
19. jun 1970: Brand i ejendommen, tilhørende Børge Ebbesen, Hellevadvej. Gården nedbrændte og blev 
ikke senere genopbygget. 
29. jul 1970: Brandudrykning til Vestergård, ejet af Andreas Haugaard, Bedsted. Der mødte 11 mand op til 
alarmeringen kl. 23.35. Stald og lade nedbrændte, mens stuehuset blev reddet. 
23. apr 1971: Brandalarm kl. 18 til Hellevad Savværk. Bedsted FB kom ikke i arbejde.  
8. maj 1971: Brand på lossepladsen på Bedsted Bjerg. 
4. jun 1971: Brandalarm kl. 3.15 til gårdmand, Peter Jepsens gård i Gravlund. Ved hurtig udrykning blev 
ilden begrænset til en ny stald. Indhuset og det øvrige blev reddet. Øster Højst brandværn blev også tilkaldt, 
da man hos BFB ikke rådede over slanger nok. 
28. sep 1971: Brandalarm kl. 13.30 til Willy Taszarek. Ilden blev slukket inden den gjorde nævneværdig 
skade. Der mødte 6 mand. 
25. jan 1972: Brandalarm kl. 23.30 til Bent Iversens gård i Øster Terp. Der var opstået ild i stuehuset, som 
brændte helt ned. En trælade og svinestalden brændte også. Laden og kostalden blev stort set reddet. 
Oliefyret var på det nærmeste eksploderet, mens der ingen var hjemme. Også Løgumkloster brandværn 
mødte op. Fra Bedsted FB mødte 10 mand.  
7. sep 1972: Udrykning kl. 14.30 til gårdmand, Johannes Møllers gård i Øster Terp. Både Ø. Højst og 
Løgumkloster brandværn blev også tilkaldt. Bedsted FB fik ilden stærkt begrænset inden de 2 andre kom. 
Stalden og laden brændte helt ned, mens det meste af indhuset og svinestalden blev reddet. 
11. sep 1972: Udrykning til mosebrand ved Arndrup Mølle. Ilden blev slukket vha. 7 mand. 
16. sep 1972: Halmbrand i Alslev. Det mødte 7 mand. 
25. maj 1973: Brandalarm til Carl Hansen, Sivkrovej i Bedsted. Køkkenet blev helt raseret. BFB blev 
alarmeret kl. 01.10. Til trods for at alt nærmest var smeltet lykkedes det hurtigt at begrænse ilden. 
15. jun 1973: Brandudrykning kl. 15.30 til gårdmand, Peter Nielsen i Gravlund. Der var ild i laden i noget 
halm, men da Løgumkloster brandværn var blevet tilkaldt 15 min. før Bedsted havde de ilden under kontrol 
da Bedsted FB kom. 
23. jul 1973: Brandalarm kl. 7.50 til Freibergs Grusgrav i Øster Terp, hvor der var ild i en gummiged. Der 
blev brugt en kulsyreslukker ved slukningen. Der mødte 7 mand. 
 
 
 

 

“Vestergård” i Bedsted brændte 29. juli 1970. Senere samme år den 30. okt. afholdt 
Bedsted Frivillige Brandværn en brandøvelse på resterne af gården. Vestergård lå på 
Visbjergvej, lige over for Jens Møllers automobilværksted. Gården blev ikke senere 
genopført. Foto: H. Haugaard. 
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20. aug 1973: Udrykning kl. 14.45 til markbrand i Landeby, hvor man assisterede Løgumkloster FB. Der 
mødte 3 mand. 
21. sep 1973: Brandalarm kl. 4.45 til Øster Højst, hvor der var ild i en lagerbygning ved kroen. Bedsted FB 
blev tilkaldt som beredskab men blev ikke indsat. 
2. aug 1975: Udrykning kl. 18.15 til gårdmand, Peter Jepsen i Gravlund, hvor der brændte en mejetærsker, 
som til dels var slukket før brandværnet mødte frem. Sirenen i Bedsted var ude af drift. 
11. aug 1975: Udrykning kl. 14.50 til Hans J. Hansen i Bedsted, hvor der brændte en mejetærsker. Ved 
slukningen blev der brugt en kulsyre- og en pulverslukker. Der mødte 5 mand. 
9. aug 1976: Mandag eftermiddag kl. 15.15 blev værnet alarmeret til markbrand i Øster Højst. Et kvarter 
senere var Bedsted FB på stedet med 6 mand: Hans Hagensen, Niels Mastrup, Børge Petersen, Børge 
Nielsen, Mads Madsen og Hans Enemark. Der skulle slukkes en brand i en traktor og mejetærsker. Der blev 
lagt 10 stk. C-slanger ud. Kl. 16.40 var alt under kontrol. 
20. aug 1977: Lørdag gik alarmen kl. 5.15. Det var en brand hos Manufakturhandler, Søren Sørensen, 
Kirkegade 4. Der var gået ild i fjernsynet. 3 minutter efter at alarmen var sat i gang, kørte vi fra stationen. 
Der mødte i alt 10 mand. 
22. sep 1977: Traktorbrand hos gårdmand Johan Schrøder, Gravlund. Han havde i mellemtiden selv fået 
branden slukket, men den blev ved med at tænde op igen. Johan Enemark tog dertil og fik det ordnet. 
12. jan 1978: Skorstensbrand kl. 8.15 hos Martin Christensen, Lundbyesvej 42. Skorstenen var meget varm 
og slog nogle revner. Kl. 10.45 kunne vi igen forlade stedet. Der mødte 6 mand op ved alarmeringen. 
13. maj 1978: Kl. 10.00 blev BFB alarmeret til en brand på Bedsted Losseplads. Til slukningen blev der lagt 
285 meter slanger ud. Branden var under kontrol kl. 12.15. Der mødte 6 mand. 
26. maj 1978: Fredag kom der alarmering om brand hos Oluf Dahl, Mårbækvej 6. Der var gået ild ved 
stalden. der mødte 8 mand: Lars. P. Larsen, Enevold Bendorff, Johan Enemark, Cornelius Nissen, Mads 
Madsen, Børge Nielsen, Hans Ejner Hansen og Hans Enemark. 
6. jan 1979: Kl. 17.20 blev værnet alarmeret til en skorstensbrand hos Svend Jørgensen, Visbjergvej 45. Vi 
lod branden brænde ud under kontrol. Der skete ikke nogen større skade. To timer senere kunne de igen få 
varme på. Brandværnet fra Løgumkloster mødte med 3 mand, Bedsted med 8 mand.  
27. feb 1979: Tirsdag kl. 11.55 var der udrykning til gårdmand, Svend Erik Brodersen, Stenagervej 2. Der 
var gået ild i et loftskammer, opstået pga. børns leg med tændstikker. Brandværnet forhindrede ilden i at 
brede sig til mere end loftsværelset, der til gengæld blev stærkt beskadiget, da der udviklede sig en kraftig 
røg og varme. 
7. mar 1980: Udrykning kl. 15.50 til J. B. Møller, Kirkegade. Der var ildebrand i lagerbygningen ved 
købmand Hans Hybschmann som følge af antænding af papir og emballage fra Hans Hybschmanns 
købmandsforretning ved bygningens nordside. Formentlig er gnister fløjet ind i lagerbygningen, hvor noget 
halm er blevet antændt. 9 mand mødte op fra Bedsted F B. Også Løgumkloster mødte ved slukningen. 
3. sep 1980: Alarmeret til brand hos Oluf Dahl, Mårbækvej 6, kl. ca. 18.40. Der var brand i kostalden, 
stuehuset + den nye svinestald blev reddet. Slukningen var færdig kl. 3.00, men der blev 2 mand som 
brandvagt til næste morgen. Til udrykningen mødte 12 mand. Også brandværnet fra Løgumkloster var mødt 
og samarbejdet mellem de to værn var godt. 
10. dec 1980: Brandudrykning kl. 20.50 til gårdmand Fredsted i Landeby. BFB kom ikke i gang og blev 
returneret kl. 22.00. Der var mødt 10 mand.  
21. okt 1981: Kl. 15.45 gik alarmen, da der var brand hos Preben Gøtzsche, Overballevej 7. Fra Bedsted 
mødte 7 mand. Det var laden der brændte. Ilden kunne dog slukkes uden brug af vand. Der skete ikke nogen 
større skade, da der kun var ild i noget løst halm. Løgumkloster brandvæsen kom ikke i gang. Der var 
brandvagt til kl. 18.00. 
1. dec 1981: Skorstensbrand hos Leif Petersen, Haderslevvej 8. Sirenen lød kl. 16.50. Der var dog ingen fare 
for antændelse af andre bygningsdele. Af de 12 mand, der mødte op, blev 4 mand endnu i 1½ timer. 
12. maj 1982: Brand kl. 17.00 hos gårdmand, Jes Møller, Arndrup. Det var en staklade med halm, der 
brændte. Løgumkloster værn mødte også, og vi brugte deres tankvogn ved hele slukningsarbejdet. Bedsted 
mødte med 16 mand, der kunne tage hjem kl. ca. 19.30. 
19. aug 1983: Grøftebrand kl. 17.20 i grøften ved Christian Christensen, Bedsted Nørremark. Der var mødt 8 
mand og slukningen tog ca. 30 minutter. 
21. aug 1983: Markbrand hos Johannes Ulrich, Øster Terp. Ca. 1 tønder land med korn gik op i røg. 
Slukningen var tilvejebragt i løbet af 3 kvarter. Løgumkloster mødte også op, men kom ikke i gang. 
1. dec 1983: Udrykning til Arndrup Mølle kl. 23.30. Det var halmfyret, hvor der var ild i to baller halm. 
Ilden blev slukket med vand fra tanken. Løgumkloster mødte, men kom ikke i gang. 
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6. sep 1984: Skorstensbrand ved Henry Majeske, Sivkrovej 17. Alarmen lød kl. 20.55 og kl. 21.15 var 
branden afmeldt. Bedsted FB mødte med 10 mand. Skorstenen blev renset, fejet ren og soden båret ud. 
2. feb 1985: Lørdag kl. 10.10 lød alarmen. Der var gået ild i noget træ i kælderen hos Leif Petersen, 
Haderslevvej 8. Branden blev slukket med et D rør. Der mødte 4 mand, resten havde ikke hørt sirenen. Øster 
Højst mødte også. Branden kunne afblæses kl. 11.30. 
8. feb 1985: Markbrand på Heiselvej. Alarmen lød kl. 17.00. Ilden blev slukket ved hjælp af branddasker. 
der mødte 14 mand. Afblæsning kl. 17.50. 
20. jan 1986: Skorstensbrand kl. 1.40 hos Henry Majeske, Sivkrovej 17. Ilden var slukket efter en halv time. 
Løgumkloster Brandværn kom ikke i arbejde. Fra BFB mødte: Svend, Henrik, Henning, Villi, Flemming og 
Hans Ejner. 
24. jan 1986: Skorstensbrand kl. 18.30 hos Karl Nielsen, Sivkrovej 7. Branden blev slukket delvis med 2 
liter eddike og dernæst fejet ren med en kost. Kl. ca. 19.15 var ilden slukket. Der mødte 11 mand. Disse var: 
Mastrup, Johan, Villi, Chr. Hansen, Enevold, Svend, Jens Christian, Hans Hagensen, Peter, Henrik og Hans 
Ejner. 
31. jan 1986: Brand hos Bjarne Tøgersen, Tulipanvej 3. Alarmen gik kl. 4.20. Branden var opstået i 
kælderen. Ved ankomsten var ilden ved at brænde igennem loftet til soveværelset og køkkenet. Ilden blev 
slukket med D-slange fra vandtanken i kælderen og med spand og klud i soveværelset og køkkenet. B-
slanger blev udlagt for en sikkerheds skyld. En beboer blev indlagt på sygehuset til observation. Der blev 
indsat 2 røgdykkere. Kl. 6.30 var ilden slukket og der blev stillet brandvagt til kl. 10. Der mødte 9 mand. 
2. mar 1986: Udrykning kl.10.35 til en bilbrand, hos Leif D. Pedersen, Haderslevvej 8. Der var gået ild i 
motoren, men den var slukket ved brandværnets ankomst ved hjælp af en nabo med 6 kg’s pulverslukker. 
5. jul 1986: Lørdag kl. 2.40 udrykning til Svend A. Thomsen, Kløjingvej 2. Bedsted blev kaldt til assistance, 
men kom ikke i arbejde. Der var mødt 8 mand. 
7. aug 1986: Torsdag var der gået ild i nogle klude og tæpper, der lå på loftet hos Svend E. Nielsen, Lindevej 
30. Der blev indsat 2 røgdykkere, der fik branden slukket inden Løgumkloster ankom.  
16. sep 1986: Tirsdag kl. 20.20 udrykning til Arndrup Mølle, Heiselvej 1. Branden var opstået omkring det 
elektriske anlæg i en af svinestaldene og bredte sig herfra til noget halm og tømmer ved gavlenden. Der var 
ingen svin i den pågældende stald. Branden blev nedkæmpet på få minutter, så evakuering af svin i de andre 
stalde kunne undgås. Ilden slukket før Øster Højst FB ankom. Fra Bedsted mødte 8 mand. Disse var: Chr. 
Hansen, Peter, Villi, Mastrup, Henrik, Hans Ejner og Hans Hagensen. 
1. jan 1987: Udrykning kl. 0.15 til gårdmand, Egon Brodersen, Hellevadvej 8 i Mårbæk. En raket var faldet 
ned på et stråtag, hvori der gik ild. To røgdykkere blev sat ind med D-slange. Ved brandværnets hjælp 
lykkedes det at begrænse ilden, så kun 6 meter af tagrygningen brændte. Der blev sat brandvagt på til kl. 4. 
Disse var: Børge Nielsen og Enevold Bendorff. 
12. jan 1987: Udrykning kl. 2.40 til Kurt Eskildsen, Arndrupvej 6. Der var brand i gårdens lade og stald, der 
allerede ved ankomsten var fuldstændig overtændt. Laden helt bortbrændt. 3 heste og 5 grise blev skudt og et 
kuld grise blev aflivet. 2 grise døde selv. Der blev reddet 5 heste, 2 kalve og 2 svin ud inden de skulle 
skydes. Det lykkedes at redde stuehuset. Værnene fra Løgumkloster, Ravsted, Bredebro var også kaldt til 
assistance. Branden var slukket kl. 6, hvorefter der blev sat brandvagt på til kl. 11. Dette hold var Villi, 
Svend, Henning og Hans Ejner. (Se billederne side 866 og 868) 
27. jan 1987: Tirsdag kl. 12.36 udrykning til Børge Steffensen, Øster Terp mejeri, Visbjergvej 28. Da BFB 
ankom til brandstedet fik det besked af Bent Paulsen på ikke at foretage sig noget, før Løgumkloster F. B. 
ankom. De udlagde højtryks- og C-slanger, hvorefter to røgdykkere blev sendt ind for at se hvad der var ild i, 
og lukke for det udstrømmende olie, der løb direkte ud i kloakken. Derefter blev ilden i fyret og 
dampkedelen slukket med et C strålerør.  
13. feb 1987: Fredag kl. 11.00 udrykning til en skorstensbrand hos Leif Petersen, Haderslevvej 8. Ved 
ankomsten stod ilden oven ud af skorstenen. Den blev derefter skrabet ren med en skorstensrenser. Fra 
Bedsted mødte: Mastrup, Chr. Hansen og Henrik samt assistance fra Løgumkloster. 
16. mar 1987: Brandudrykning mandag kl. 18.00 til gårdmand, Christian Schrøders gård, Gravlundmark 1. 
Tagkonstruktionen brændte helt væk på staldbygningen med hvælvingloft. Svinene blev ikke evakueret, da 
der hverken var ild eller røg nede hos dem. To røgdykkere med højtryksrør slukkede de sidste flammer kl. 
ca. 21.00. Fra Bedsted mødte i alt 14 mand. Disse var: Villi, Henrik, Svend, Jens Chr., Mastrup, Johan, Erik 
Nielsen, Chr. Hansen, Enevold, Børge Nielsen, Hans Hagensen, Erik Schrøder, Henning og Hans Ejner. 
Også værnet fra Løgumkloster assisterede. 
14. apr 1987: Tirsdag kl. 11.55 udrykning til skorstensbrand hos John Drøhse, Hellevadvej 16. Branden blev 
neddæmpet med eddike, hvorefter den slukkede sig selv. Der mødte 11 mand. 
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23. apr 1987: Torsdag kl. 18.15 alarmering til et gylleuheld i svinestalden på Arndrup Mølle, Heiselvej 1. 
Ved ankomsten blev det konstateret at det ikke var et gylleuheld. Svinene var i stedet ved at dø af sult. 
11. aug 1987: Traktorbrand kl. 20.30 hos Henry Andersen, Vestermarksvej 10. Branden var dog blevet 
slukket ved ankomsten ved hjælp af pulverslukker. Akkumulatoren var sprunget og en del af ledningsnettet 
var brændt bort. Udrykningen blev afmeldt kl. 20.56. 
6. sep 1987: Udrykning tidlig søndag morgen kl. 3.22 til gårdmand, Henrik Abrahamsen, Bjergvej 6. Der var 
opstået ild i en tørresilo. Siloen og taget over en stald og lade udbrændte. Ca. 10 kreaturer og 300 svin blev 
bragt i sikkerhed. Afblæsning kl. 11, hvorefter der var vagt på til kl. 13. Også Løgumkloster F. B. var til 
stede. 
22. sep 1987: Gårdbrand tirsdag kl. 4.25 hos Peter Lausten Hansen, Ellum Bygade 4. En lynbrand, der kunne 
afmeldes kl. 8.15. I alt 10 mand mødte op for at hjælpe Løgumkloster F. B. 
 

 

Brand i staldlængerne hos Kurt Eskildsen, Arndrupvej 6. Slukningsarbejdet blev gjort vanskeligt af, at det 
var svært at skaffe vand. Billedet er hentet fra dagbladet, Jydske Tidende den 12. jan. 1987. 

 
 
30. nov 1987: Gårdbrand kl. 14.25 hos Martin Hermansen, Dravedvej 17 i Ellehus. Efter få minutter fik de 8, 
der mødte fra Bedsted Frivillige Brandværn, lov til at køre hjem igen. 
8. dec 1987: Tirsdag kl. 0.47 udrykning til gårdbrand hos tandlæge, Erik Emmertsen, Arndrup Mølle. Ved 
vores ankomst brændte det voldsomt over fyrrummet og i halmloftets tagkonstruktion samt i toppen af 
siloanlægget. Ved en hurtig indsats lykkedes det at begrænse skaden til fyrrummet og et stort hul i taget 
ovenover. Børge Nielsen og Jens Kyster var brandvagt til kl. 8. Der mødte 9 mand. 
9. mar 1988: Onsdag kl. 11.40 udrykning til skorstensbrand hos Leif Pedersen, Haderslevvej 8. Ved 
ankomsten var der kraftig ild i skorstenen, der blev dæmpet ned med 2 liter eddike. Efter 2 timers forløb blev 
den fejet ren. 
28. jun 1988: Udrykning tirsdag kl. 16.40 til Løgumkloster Lysfabrik. Bedsted Frivillige Brandværn kom 
dog ikke i arbejde. Der var mødt 13 mand.  
22. jun 1989: Udrykning om aftenen til gårdmand, Arne Brodersen, Vestermarksvej 12 i Terp. Der var gået 
ild i 5 bigballer hø. Flammerne var lige ved at antænde ejendommen, men det lykkedes at begrænse ilden. 
(Avisnotits) 
26. jun 1989: Mandag kl. ca. 20.40 blev Bedsted F. B. alarmeret til Ginegårdsvej. Der var gået ild i 
grøftekanten, hvor i alt 200 meter var brændt. Ilden blev slukket ved hjælp af 2 branddaskere og D-slanger. 
Der blev brugt 2000 liter vand. Der mødte 10 mand. Disse var: Hans Ejner, Henrik Hansen, Jens Christian, 
Børge Nielsen, Henrik Schrøder, Jørn Hansen, Børge Petersen, Erik Nielsen, Hans Jørgen og Niels Gormsen. 
17. aug 1989: Udrykning torsdag kl. 17.50 til en mark- og læhegn-brand. Marken tilhørte Mathias 
Brodersen, Mårbækvej. Der brændte en del grantræer. 
30. okt 1989: Gårdbrand mandag kl. 10.20 hos Erik Schrøder, Gravlundvej 3. Ilden var formentlig opstået i 
laden og bredte sig herfra til halmloftet. Nogle kaniner indebrændte. Alle de øvrige dyr blev reddet ud. 
Værnet fra Løgumkloster var også til stede samt tankvogne fra Ravsted og Bredebro. Der blev stillet 
sikkerhedsvagt indtil kl. 18.30. 
9. jan 1990: Brand i lade, tilhørende NN. Ilden var formentlig påsat. Ilden blev hurtigt slukket og der skete 
ikke nogen større skade af loftet. Der mødte 3 mand: Henrik Schrøder, Erik Nielsen og Henning Andersen. 
3. feb 1991: Kl. 16 lød sirenen til en bilbrand på adressen, Heiselvej 4. Der mødte 4 mand. 
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30. okt 1991: Alarmering til brand hos Ejvind Christensen, Sivkrovej 16 i Bedsted. Der var gået ild i 
tagkonstruktionen. Ilden blev dog hurtigt slukket. Der blev kun et enkelt hul i loftet.  
9. nov 1991: Brandudrykning til Egon Brodersen. Da Bedsted FB nåede frem, var allerede Løgumkloster FB 
til stede, men de var også blevet alarmeret først. Der blev straks sat en røgdykker ind, da loftet var antændt 
overalt og der var stor røgudvikling i stalden nedenunder. Ilden var slukket kl. 07.00 med efterfølgende 
brandvagt til kl. 11. 
16. jan 1992: Udrykning tidlig om morgenen til gårdmand, Johan Jørgensen, Ginegårdsvej 3. Der var gået 
ild i en ældre bygning. Laden nedbrændte delvist. 
15. feb 1992: Alarmering kl. 22 til en affaldscontainer i Bedsted, hvis indhold stod i lys lue. 
5. jun 1992: Udrykning kl. 04.00 til Mårbæk Transformatorstation, Hellevadvej. En opstået ild i en 
udluftningskanal var årsagen. M.S.E. i Agerskov blev tilkaldt da brandværnet ikke alene kunne stille noget 
op. Der skete dog kun ringe skade. 
11. jun 1992: Alarmering kl. 12 til gårdmand, Vagn Møller, Ginegårdsvej 2. Selvantændelse i nogle høballer 
og hvor der var fare for, at ilden ville brede sig til hele laden. Det lykkedes at begrænse skaden. (Avisnotits) 
29. jun 1992: Udrykning over middag til to brande samtidigt på Arndrupvej og Haderslevvej, hvor der begge 
steder var ild på en græsmark, pga. tørken. Begge brande blev hurtigt slukkede. (Avisnotits) 
1. aug 1992: Alarmering kl. 20.30 til gårdmand, Hans Jørgen Schmidt Meyers mejetærsker i Øster Terp, der 
kom i brand pga. af en utæthed i en slange ved motoren. 
1. aug 1992: På vej hjem fra dagens første brand, observerede Brandværnet, at der i Øster Terp hos Henning 
Brodersen, Visbjergvej 32 var ild i noget haveaffald, trods det, at det var total forbudt at brænde noget af for 
tiden. 
25. aug 1992: Ild i kornsilo hos firmaet J. B. Møller, Kirkegade 8. For at slukke ilden var der derfor 
nødvendigt helt at tømme siloen. (Avisnotits) 
4. dec 1992: Gårdbrand på adressen Tinggårdsvej 3. Der blev alarmeret kl. 6.05. Tagkonstruktionen på 
staldbygningen nedbrændte. 
4. jan 1993: Alarmering kl. 01.38 til gårdmand, August Sørensens gård, Kisbækvej 5. En røggaseksplosion 
satte brand i den midterste længe, formentlig pga. en strømafbrydelse, der førte til at halmfyret ikke 
fungerede. 60 søer og 150 smågrise blev reddet ud af den brændende stald. 
6. jan 1993: Kl. 13.15 udrykning til traktorbrand hos Mathias Hansen, Arndrupgård.  
19. jan 1993: Brand hos J. B. Møller. Der var ild i en lille flytbar container. 
26. jan 1993: Brandalarm kl. 00.30 til korn- og foderstoffirmaet J. B. Møller, Kirkegade 8. Der var gået ild i 
en flytbar container. (Avisnotits) 
6. jul 1993: Alarmering kl. 23.30 til skorstensbrand hos Karl E. Bernth, Kirkegade 23. 
10. jul 1993: Alarmering til færdselsuheld i krydset: Kirkegade - Lundbyesvej. Der var tale om et 
sammenstød mellem 2 biler, hvoraf den ene lå på siden med 2 mand indeni. Der løb en del benzin ud og som 
var blevet antændt. I alt var der ved ulykken 7 tilskadekomne. 
5. aug 1993: To gange, kl. 11.30 og senere igen kl. 14.20 blev Bedsted FB tilkaldt til brand i en halmpresser 
på Hellevadvej. Der mødte første gang 7 mand, anden gang 6 mand. 
11. aug 1993: Alarmering om eftermiddagen kl. 16.10 til et maskinhus på Overballevej i Terp, hvor der 
opstod brand under svejsearbejde og brug af vinkelsliber ved at gnister havde antændt nogle halmballer. 
Bedsted Brandvæsen fik hurtigt ilden slukket. Der mødte 10 mand. 
1. dec 1993: Udrykning til skorstensbrand kl. 19.00 i ejendommen, Arndrupvej 3. Bedsted Brandvæsen 
kunne ikke alarmeres pga. defekt sireneinstallation. Henning Andersen blev alarmeret via Niels Gormsen, 
der havde kørt bagved Løgumkloster FB til adressen. I alt nåede 8 mand at blive involveret ved slukningen.  
1. apr 1994: Kl. 14.54 gik sirenen, dog kun i kort tid pga. strømsvigt i pågældende bydel. Der var gået brand 
i et TV apparat tilhørende Mathilde Nissen, Birkevej 27. 5 minutter senere var Brandvæsenet på "pletten". 
Ilden var dog blevet slukket før vores ankomst, idet Mathilde Nissen selv havde hældt 3 potter vand på. 
Apparatet blev derefter båret ud af lejligheden, da det lugtede fælt af brændt PVC materiale. 
20. jul 1994: Onsdag kl. 18.10 gik sirenen. Det var en melding om brand i en halmpresser på adressen, 
Branderupvej 26. Da denne ligger uden for vort område blev vi bedt om at afvente udrykning indtil endelig 
besked. Der var mødt 8 mand, der alle måtte vente. Resultatet blev at Bedsted FB blev bedt om at blive 
hjemme. 
25. jul 1994: Mandag kl. 14.00 gik sirenen til E. N. Sandholdt, Bjerndrupvej 20. Ved ankomsten viste det 
sig, at vort medlem, Lars Brix, nabo til skadeslidte, ved hurtig hjælp havde reddet 20 af 22 heste ud. Lars 
Brix´ indsats blev stærkt påskønnet af såvel Bent Petersen som skadeslidte. Store mængder hø og halm måtte 
slukkes og ellers fjernes. Branden blev afblæst kl. 22.30. Brandværnets fremmøde var 10 mand incl. Lars 
Brix. 
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Den 12. jan. 1987 nedbrændte staldlængerne hos Kurt Eskildsen, Arndrupvej 
6 i Arndrup. To svin indebrændte. 3 heste og 5 svin måtte skydes, og et kuld 
grise aflives. Grisen på billedet blev dog reddet. Billedet er hentet fra 
dagbladet, Jydske Tidende den 12. jan. 1987.  

 
 
27. jul 1994: Onsdag kl. ca. 18.00 gik sirenen. Meldingen lød på en genopblusning af branden fra i går hos 
Sandholdts. Henning Andersen modtog beskeden og mens man iførte sig tøjet blev meldingen afblæst, da 
branden var af meget lille omfang. Der mødte 8 mand. 
8. aug 1994: Udrykning mandag kl. 14.50 til en halmpresser og markbrand hos Jens Lykov Petersen, 
Ginegårdsvej 1. Meldingen var lidt misvisende, da vi troede vi måtte til en mark i Ulvemosen. Det var et 
overophedet leje i en rundballepresser, der havde antændt sig selv, et par baller samt stubmarken. Efter endt 
slukning var BFB i Løgumkloster for at afhente et overgangsstykke. Herfra måtte vi atter til brand. 
8. aug 1994: Udrykning kl. 15.53 til Jes Møller, Arndrupvej 2. Også her var der tale om et overophedet leje i 
hans bigballepresser, der havde antændt sig selv, samt baller og stubmark. Markbranden var hurtig under 
kontrol, derimod var pressen mere vanskelig at slukke, da den først skulle tømmes.  
8. aug 1994: For tredje gang samme dag blev vi alarmeret kl. 16.15 til en brand i en mejetærsker på 
Branderupvej. Vi fik en tank vand fra tankbilen og besked på at klare presseren i Arndrup, hvorefter 
Løgumkloster FB kørte til nævnte adresse. 
26. aug 1994: fredag kl. 08.50 blev BFB alarmeret til adressen, Nederballevej 2 i Øster Terp hos Kurth 
Hansen. Der var gået ild i en tørretumbler. Den var dog udbrændt og slukket med vand før vores ankomst. Vi 
bar maskinen ud og åbnede den i toppen, da den stadig røg en smule.  
28. jul 1995: En voldsom brand hærger, fredag kl. 0.47 ejendommen, Hellevadvej 16 på Bedsted Mark, 
tilhørende John Drøhse. Stald- og ladebygningerne stod i lys lue og var ikke til at redde. Der var også en del 
skade på stuehuset. 10 svin blev reddet ud. Løgumkloster og Bedsted FB rykkede ud til stedet og fik 
assistance af en vandtankvogn fra Bredebro. (Se billedet side 871) 
10. aug 1995: Torsdag kl. 19.52 fik BFB melding om markbrand hos A. Lüllau, Visbjergvej 13. Ved 
ankomsten til brandstedet kl. 20.04 blev vi afmeldt, da LFB havde fuld kontrol over ilden, der var blevet 
antændt af en mejetærsker. Ca. 30 m2 stubmark med halm var afbrændt. Der var heldigvis vindstille. 
12. aug 1995: Lørdag kl. 16.07 alarmering til markbrand hos Finn Larsen, Sivkrovej 41. Der var gået ild i en 
stubmark med snittet halm + 3 radet hegn. Der brændte i alt ca. 3-4 ha. Branden var umulig at slukke med 
eget materiel, hvorfor både Øster Højst og Løgumkloster FB kom til assistance med vandtanke, men først da 
også Ravsted tankvogn + en traktor og harve ankom, fik vi branden effektivt slukket. Mødt var: Henning, 
Lars, Helge, Henrik, Niels og Henrik "junior" Hansen. 
19. aug 1995: Bipperne gik lørdag kl. 14.28, da meldingen lød på markbrand på adressen, Dravedvej 4. Da 
Henning Andersen kaldte S 30 over radioen brød Bent Povlsen ind og bad os blive hjemme. Branden var 
"deres", og den kunne de godt klare selv. 
29. aug 1995: Tirsdag kl. 14.31 udrykning til brand hos Flemming Møller, Øster Terp. det var gået ild i hans 
stubmark i Mårbæk syd for Holger Andersen, Hellevadvej 11. Ilden stod i høje flammer, antændt af ukendt 
årsag. Ca. 3 ha brændte. 
2. sep 1995: Lørdag kl. 16.04 udrykning til brand hos Tage Lausten, Vestermarksvej 4. 3 stubmarker og et 
mosehul var kommet i brand. Christian Brodersen havde forsøgt sig med afbrænding af en bigballe og det 
greb om sig. Ilden i mosehullet døjede vi med at få slukket. 
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30. sep 1995: Udrykning til brand hos Steen Gubi, Snerlevej 2. Henning Andersen blev tilkaldt telefonisk kl. 
18.40. det viste sig at skorstensfejeren havde glemt at tømme skorstenen efter fejningen. Dette materiale var 
der så gået ild i. 2 spande blev tømt ud og så var den sag klaret 
10. feb 1996: Udrykning til gårdbrand kl. 23.07. En gasvarmer i malkerummet antændte loftsbrædderne i 
stalden hos gårdmand, Peter Jørgensen, Arndrupvej 4. Stald- og ladebygningerne udbrændte. Gasvarmeren 
var stillet op for at hindre vandrørene i at fryse til is. I alt 5 frivillige brandværn deltog i slukningen. En syg 
ko + en forbrændt kat blev aflivet, mens det lykkedes at redde 100 dyr ud. Der var ca. 8-9 minusgrader, så 
det gav lidt stive slanger. 11 mand mødt. Disse var: Henning, Helge, Svend, Kedde, Hans J., Niels, Lars, 
Peter, Jørn, Henrik og Hans. 
13. feb 1996: Tirsdag kl. 06.25 alarmering til en genopblussen af branden i Arndrup hos Peter Jørgensen. Det 
var i bunken af korn og hø-foder, som gummigeden havde fjernet, at ilden opstod. Desuden brand og 
røgudvikling i tørfoderanlægget og i kornbunken.  
24. feb 1996: Lørdag kl. 16.07. En beboer på Solgården, Christine Pedersen prøvede at tørre blomster i en 
kande på komfuret. Derved gik der ild i både kande, blomster, tapet og trælister. Personalet havde fået 
beboeren ud, så brandværnet kunne nøjes med at slukke ilden og udlufte lejligheden. Der mødte 6 mand: 
Peter, Svend, Helge, Villi, Lars og Henning. 
22. mar 1996: Fredag kl. 07.03. En dieselmotor på Træflisfabrikken på Østervirke 4 i Bedsted stod i 
flammer. Der var en meget kraftig røgudvikling pga. støv og skidt. 3 ansatte blev kørt til kontrol på 
sygehuset, da de selv havde prøvet at bekæmpe branden uden røgdykkerudstyr. Fra Bedsted mødte 7 mand: 
Henning, Helge, Jens Chr., Peter, Lars, Hans og Henrik. 
14. apr 1996: Søndag kl. 18.31 udrykning til Idrætsvej i Løgumkloster, hvor der var brand i plantagen i 
umiddelbar nærhed af Røde Kors Centret. Der brændte ca. 1000 m2 underskov og nyplantning. Fra Bedsted 
mødte 13 mand. Branden kunne afblæses kl. 19.15. 
25. apr 1996: Torsdag kl. 15.47 skovbrand på Damhusvej i Løgumkloster. Både Bedsted og Øster Højst 
brandværn måtte hjælpe kollegaerne i Løgumkloster, da branden var rimelig stor og vinden drillede. Der gik 
omkring 4 timer inden branden var under kontrol. Fra Bedsted mødte 11 mand: Henning, Helge, Hans J., 
Henrik, Villi, Svend, Niels, Lars, Peter, Hans E. og Ejner. 
2. maj 1996: Torsdag kl. 16.10 igen udrykning til skovbrand på Damhusvej i Løgumkloster, omtrent samme 
sted som sidst, blot på den modsatte side af vejen. Branden var dog ikke af samme omfang som sidst, så 
Bedsted kunne allerede forlade stedet kl. 18.30. Der mødte 7 mand. 
10. maj 1996: Fra torsdag aften til fredag morgen var der udrykning til 5 skovbrande. Først brændte det på 
Trælborgvej i Ellum og dernæst Galgebakkevej i Løgumkloster. Værnet i Løgumkloster måtte tilkalde 
værnene fra både Bredebro, Visby, Bedsted og Øster Højst. Sandsynligvis er der tale om nogle 
ildspåsættelser. 
1. jun 1996: Lørdag kl. 23.13 blev der alarmeret til en knallertbrand på Sivkrovej. Bjarne Enemark var kørt i 
en blomsterkumme og væltet med knallerten, så der gik ild i den. Niels slukkede med pulverslukkeren. Der 
mødte 7 mand. 
10. jun 1996: Mandag kl. 0.20 gårdbrand på adressen Arnåvej 21 i Øster Højst hos N. F. Christensen. 
Sammen med værnene fra Højst og Løgumkloster blev der reddet 70 kreaturer. To måtte dog aflives p. g. a. 
forbrændinger. Stuehuset kunne reddes, mens resten af bygningerne led store brandskader. Fra Bedsted 
mødte 11 mand, der kunne sendes hjem kl. 03.15. 
22. jun 1996: Lørdag kl. 23.18 lød meldingen på brand i et hus på Overballevej 5. Der var fest i huset, og da 
det var dagen før Sct. Hans havde deltagerne moret sig med at tænde ild i en stor bigballe halm tæt ved huset. 
Feststemningen blev på det nærmeste spoleret da også politiet og værnet fra Løgumkloster mødte op. 
25. jul 1996: Torsdag kl. 15.45 var der kaldt til en utæt fyringsolietank på Heiselvej 4 i Arndrup. Statoil 
leverede tromler og en pumpe, hvorefter vi tømte tanken. Der mødte 8 mand. 
18. aug 1996: Søndag kl. 20.43 alarm til Stenagervej 2 i Bedsted. Svend Brodersens traktor stod spændt for 
markvandings pumpen og var brudt i brand. Det eneste, der kunne reddes på traktoren var bagdækkene. Der 
mødte 8 mand. 
22. aug 1996: Torsdag kl. 1540 markbrand hos Henry Andersen, Vestermarksvej 10 i Terp. Cirka 1 hektar 
stubmark og 120 halmballer brændte. Brandårsagen var en krages forsøg på at lande på en 15/0,4 kV 
transformer, der udløste en kortslutning af mastesikringen. Kragen døde. Der mødte 8 mand. 
7. sep 1996: Lørdag kl. 15.05 markbrand på Arndrupgårdvej 4. Børge Jørgensen ville brænde en enkelt 
halmballe af, men vinden og den tørre sommer fik det til at gribe om sig. Der mødte 7 mand, der desuden fik 
assistance fra Løgumkloster brandværns tankvogn. 
25. okt 1996: Fredag kl. 06.43 gårdbrand i Alslevkro, Krusåvej 11 hos Jørgen Thomsen. Avlsbygningerne 
nedbrændte, mens stuehuset og alle dyr på nær 1 svagelig so blev reddet. Brandmænd fra Højst, 



 868 

Løgumkloster og Bedsted var, efter at branden var slukket, på grisefangst i omegnen. Der mødte 9 mand: 
Henning, Hans E., Jørn, Kedde, Peter, Lars, Villi, Svend og Henrik. 
22. jan 1997: Onsdag kl. 21.54 udrykning til et miljøuheld hos Heat Transfer på Nørrevirke i Bedsted. 
Olietanken på en lastbil var blevet gennemhullet af tænderne fra en gaffeltruck. Olien blev opsamlet og 
kloakken reddet. Fra Bedsted mødte 12 mand: Henning, Hans E., Villi, Svend, Jens Chr., Lars, Peter, Hans, 
Henrik, Hans J., Ejner og Helge.  
 

 

Huset, Hellevadvej 16 på Bedsted Mark tilhørende John Drøhse, som det så ud efter 
branden den 28. juli 1995. Her boede fra 1912-47 Martha og Jes H. Christensen og 
fra 1947-70 Petra og Anders Ryttersgaard. I 1996 blev der på hustomten opført et 
helt nyt parcelhus. Billedet af den gamle hustomt er taget i 1996 og lånt af Bent 
Haugaard, Bedsted. 

 
 
21. feb 1997: Fredag kl. 23.55 gårdbrand hos Marco Matzen, Bjerndrupvej 19 i Løjtved. Løgumkloster, 
Højst og Bedsted reddede i fællesskab ca. 90 dyr ud af staldene. Branden var under kontrol kl. 01.00. Fra 
Bedsted mødte 12 mand. 
16. apr 1997: Onsdag kl. 20.42 alarmering til brand i et skur eller lignende på Hellevadvej 17 i Bedsted. 
Albert Friis havde været i gang med afbrænding af grene, rødder og plastik, og det greb lidt rigelig om sig. 
Der røg en stor kølevognskasse med i købet og gylletankens stålwire led også skade. En nærved liggende 
bliklade blev dog reddet. Der mødte 10 mand. 
29. maj 1997: Torsdag kl. 02.58 brand i en beboelsesejendom på adressen, Ellum Bygade 23. Alle 
kommunens værn blev kaldt til assistance pga. vanskelige slukningsforhold i tagkonstruktionerne. Huset og 
den sammenbyggede garage og værksted led stor skade af røg, vand og ild. Fra Bedsted mødte 9 mand. 
10. jun 1997: Tirsdag kl. 02.52 udrykning til brand i Jens Møllers reservedelslager på Valmuevej 2 i 
Bedsted. Lageret nedbrændte, mens alle de øvrige bygninger blev reddet, trods ekstrem stor varmeudvikling 
fra dæk, olie, polish osv. Løgumkloster brandværn kunne forlade stedet ved 5-tiden, mens Bedsted foretog 
efterslukning ved 10-tiden. Det var også nødvendigt at bruge vand fra branddammen på Haderslevvej. Fra 
Bedsted mødte 10 mand: Henning, Helge, Villi, Svend, Jens Chr., Hans J., Niels, Peter, Lars og Henrik. 
13. jun 1997: Tirsdag kl. 15.45 ringer skolens pedel til Villi Holm, at der stod 10 cm vand i skolens kælder. 
Villi, Svend og Kedde rykkede ud for at tømme den. Kaptajnen nåede frem for at give gode råd! Årsag: 30 
mm regn i løbet af en ½ time. 
8. aug 1997: Fredag kl. 16.03, alarmering, hvor meldingen lød: “Brand i et eller andet syd for Bedsted”. En 
markbrand på Arndrup Mølles mark var antændt af en defekt rundballepresser, tilhørende Michael Thoden, 
Hyndingvej 14. Branden var hurtigt under kontrol og slukket før Løgumkloster ankom. To rundballer + ca. 
100 m2 stubmark brændte. Mødt: Helge, Niels, Henrik, Svend, Peter, Ejner, Kedde, Hans og Lars. 
14. aug 1997: Torsdag kl. 17.16 var der brand i en halmpresser i Bedsted. En chauffør fra Gammelskov 
Maskinstation opdager brand i sin presser og stopper overfor brandstationen. Henning, Peter, Helge, Niels, 
Ejner, Villi, Lars, Henrik samt Toni Abrahamsen, der igen er blevet brandmand, slukkede ilden i pick-up-
rummet uden, at der skete nævneværdig skade. Gammelskov M. S. gav brandfolkene en kasse øl som tak.  
28. aug 1997: Torsdag kl. 19.20 fylder et heftigt regnskyl igen skolens kælder med vand. Henning, Helge, 
Peter og Toni tømte igen kælderen for vand. 
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Kilde: 
• Bedsted Frivillige Brandværns protokoller: Nr. 1: 1947-76 og nr. 2: 1976-97. 
• Diverse noter fra dagbladene: Jydske Tidende, Vestkysten og Jydske Vestkysten.  
 
 
 
 

Brandvarsler 
 

1.     
Gårdmand Iver Gubi, Bedsted så engang Niels Højrups gård på Bedsted Bjerg i en forbrand. 

Gården brændte virkelig den 29. sept. 1968, hvorved stuehuset og svinestalden nedbrændte 

totalt. (Oplysning af Iver Gubi i 1970-erne. Se også om gårdens brand side 861). 
 

2.     

Gårdmand Johannes Enemark, Bedsted så engang en af de sydligste gårde brænde på Bedsted 
Nørremark. (Oplysning af Iver Gubi i 1970-erne). 

 

3.     
Gårdmand Hans Paulsen Enemark, Bedsted så også engang en af gårdene brænde på Bedsted 

Nørremark. (Oplysning af Iver Gubi i 1970-erne). 

 
4.    

Frederik Birkler ser en aften i oktober 1987, sammen med en præstekollega, da de kører mod 

Bovlund, at en af gårdene på Bedsted Nørremark brænder. (Oplysninger fra Frederik Birkler). 
 

 
 
 

Ulykker, krig, epidemier og anden nød 
 
Til alle tider har menneskene kendt til sorger og glæder. Talrige har glæderne været, men ind i 

mellem har ulykker og katastrofer hensynsløst ramt den enkelte, en familie eller et helt folk. Med 
denne artikel vil jeg forsøge at opridse nogle af alle de elendigheder, som mennesket kollektivt 
gennem tiderne har været udsat for. 

 
Sygdomsepidemier  

Spedalskhed og pest: De værste farsoter i middelalderen var spedalskhed og pest. Spedalskhed 
er en kronisk infektionssygdom, der medfører en almen svækkelse med efterfølgende store sår, 
vansiring og invaliditet. Sygdommen har været kendt fra de ældste tider. I Danmark kan den følges 
tilbage til 1000-tallet. Man var klar over smittefaren ved denne sygdom, hvorfor man isolerede de 
angrebne i særlige hospitaler i de større byer: Sct Jørgens Hospitalerne. Sygdommen aftog 
efterhånden så meget, at man hen i 1500-tallet atter kunne nedlægge disse hospitaler. 
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Pest hærgede også med visse mellemrum så voldsomt, at hele egne blev lagt øde. Bedst kendt er 
“Den Sorte Død”, der er historiens værste pestepidemi. Den udgik fra Centralasien og nåede 
Sicilien 1346, og udbredte sig herfra til hele Europa. Den hærgede Danmark i årene omkring 1349-
50. Man anslår at der i Europa døde mellem 25-40 millioner mennesker eller 1/3 af den samlede 
befolkning.  

Et sagn fra Søvang ved Øster Højst fortæller, at samtlige i byen uddøde på nær en enkelt gammel 
kone. En forskningsundersøgelse skal have godtgjort, at også 1/3 af Danmarks befolkning døde 
under den sorte død. 

Udtrykket: "Døden fra Lübeck" stammer fra et meget berømt dødedansbillede fra byens 
Mariakirke. Det blev malet omkring 1463 i forbindelse med en anden pestepidemi. Billedet gik til 
grunde under 2. verdenskrig.  

I 1659 hærgedes Europa atter af en voldsom pestepidemi. I alt menes 25 % af befolkningen i vort 
område at være bukket under. I et brev af 23. aug. 1660 henvendte de tilbageblevne undersåtter i 
Aabenraa amt sig til hertugen af Gottorp, om den nød, sult og elendighed de resterende og 
overlevende var kommet i ved pestens hærgen. Om tilstandene i Agerskov fortæller præsten Knud 
Aagaard i bogen om Tørning len, at kvægtiendeydernes antal i sognet var reduceret til under 
halvdelen af tallene fra 1594. Det, der yderligere gjorde situationen så fortvivlende for de enkelte 
sogne i midtlandet var, at, “når et landområde ødelægges af krig og pest, da forvinder de 
frugtbareste egne det hurtigere, mens 100 år ikke er tilstrækkeligt til at udslette ødelæggelsernes 
spor i de skarpere egne”. I Øster Højst sogn døde 122 personer, svarende til 25-30 %. 

I 1711 var landet atter pestramt. Alene i København døde 22.000 ud af en befolkning på 60.000 
indbyggere af pest. I middelalderen var ellers børnedødeligheden et af de problemer, der medførte 
flest dødsfald. Den har nok været hen imod 50 %.  
 

 

Døden høstede ubønhørligt og skånselsløst i tidligere tid og 
dødedansen var derfor et velkendt og yndet motiv, som på 
ovennævnte billede fra 1600-tallet. Tegningen, der har titlen “Døden til 
bondemanden”, er hentet fra Sønderjysk Månedsskrift nr. 12 i 1996. 

 
Syfilis og kopper: I 1500- til 1700-tallet kom nye smitsomme sygdomsepidemier til landet. Det 

var plettyfus, svedesot, syfilis og kopper. Dertil kom også flere nye pestangreb. Syfilis var en 
kønssygdom, der også blev kaldt "den neapolitanske syge" efter byen Napoli. Alle kender også 
udtrykket "Se Neapel og dø", da det især var her den havde sine første store ofre. Kirken kørte et 
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korstog imod denne sygdom, der efter dens mening kom af den umoral og prostitution, der var i 
tiden.  
 

I 1600-tallet ebbede syfilissen efterhånden ud, og blev nu afløst af kopper. Udtryk som "Av for 
pokker" omhandler netop koppeepidemien. Det var en smitsom virussygdom, der gav hududslet 
med materiefyldte blærer, der efterlod store ar. Koppeepidemien kom til Europa med renæssance- 
tidens store opdagelsesrejser. Ca. 15 % af alle dødsfald i Europa skyldtes i 1700-tallet smitten med 
kopper, der ramte alle samfundets lag. Fra 1810 begyndte man i Danmark at vaccinere mod kopper.   
 

Kolera og tuberkulose: I 1800-tallet kom kolera og tuberkulose til Europa. Koleraen, der var en 
tarminfektion, kom fra Indien. Symptomerne var let feber, kvalme med en voldsom diarre. Denne 
epidemi hærgede især Danmark i årene omkring 1850. I 1853 døde alene i København 4737 
mennesker. Det var især de sanitære forhold, der fik skylden. Tuberkulose var omkring århundred-
skiftet skyld i hvert syvende dødsfald. Det var især i dårlige og trange boligforhold, at smitten 
florerede. Tuberkulosen (TB) blev kaldt Den Hvide Pest, men den havde også navne som Svindsot 
eller Tæring. 

 
Influenza og polio: I 1918-20 hærgede den såkaldte "spanske syge", der var betegnelsen for den 

influenzaepidemi, der dræbte ca. 27 millioner mennesker verden over, langt flere end der dræbtes i 
hele Første Verdenskrig. Symptomerne lignende influenza, kompliceret med svær lungebetændelse. 
I 1950-erne kom den såkaldte asiatiske influenza til Danmark. De allersvageste bukkede under for 
denne sygdom. 

En anden epidemi efter Anden Verdenskrig var børnelammelsen eller polio. Som navnet siger, 
angreb den især yngre mennesker. I Danmark forekom en større epidemi i 1952, der medførte en 
række dødsfald pga. lammelser i åndedrætsorganerne. Med poliovaccinens fremkomst blev denne 
sygdom hurtigt udryddet. 

 

 

Svøber som misvækst, kvægpest eller krig kunne nemt sende folk ned i dyb 
fattigdom. Der var ingen steder at gå hen og kræve erstatning. Den nød man 
kom i, skulle man selv overvinde og arbejde sig ud af. Øvrigheden kunne 
måske hjælpe med skattefritagelser, eller ved årelang henstand. For mange 
var den allersidste udvej ofte tiggerstaven, som det her fremgår af det lille 
træudsnit, der er hentet fra Casper Danckwerths: “Neue Lands-beschreibung 
der zwei Hertzugthümer Schleswig und Holstein” fra 1652. 
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Kræft og AIDS: Vore dages pest er kræft og AIDS. Kræft eller cancer er en betegnelse for 
ondartede svulster. Disse består af vildtvoksende celler, der hurtigt deler sig i kroppen og trænger 
ind i de omgivende normale væv i modsætning til de godartede svulster. Det vides dog ikke, 
hvorfor normale celler pludselig bliver til cancerceller. Der forskes i sygdommen, og man er nået så 
langt, at man i mange tilfælde nu kan standse kræft med stråling, kemoterapi eller ved operation, 
hvis blot den opdages i tide. 

Den seneste sygdom af dødbringende karakter er AIDS, men hvor slemt den vil racere i de 
kommende år kan kun tiden vise, alt afhængig af om man finder et middel mod den. Sygdommen 
skyldes i øvrigt en nedbrydning af det enkelte menneskes immun system.  
 
Krigsulykker og udplyndringer 

I 1247 skal, ifølge historikeren Arild Huitfeld, byer som Kolding, Haderslev, Aabenraa og 
mange andre bondebyer være blevet afbrændt af Erik af Pommern under dennes kampe mod hertug 
Abel. Det var under denne krig, at landsbyen Egvad blev afbrændt. Derefter opstod byen Hønkys. 

I 1600-tallet var der hele 3 krige, der satte deres tydelige præg på landet. Først var det 
Kejserkrigen 1625-1629, så Torstenson Krigen 1643-1645 og sidst Karl Gustav Krigene 1657-1660. 
Alle tre gange kom der tropper op gennem Jylland med rædsler, drab og udplyndringer til følge. I 
1627 blev Bedsted sogn udplyndret for i alt 197 rigsdaler (se side 62-63). 

I 1644-45 blev der plyndret hos præsten Jørgen Boysen i Hellevad, hvor soldaterne gjorde stor 
fortræd. I denne omgang slap Bedsted dog nogenlunde. En mand fra Knivsig blev “halvt ihjelslået” 
og svenske soldater plyndrede kirken i Ravsted, ødelagde urværket og orgelværket. I Ravsted var 
der 7 store indkvarteringer, hvoraf den mindste var på 500 mand. Fra præsten, Hr. Johansen, blev 
der alene plyndret for en værdi af 100 rigsdaler. 

 

 

Det kunne gå hårdt til, når lejesoldaterne drog hærgende gennem landet. 
På tegningen, der er et maleri af Sebastian Vrancx (1573-1647) skildres 
nogle soldater i færd med at plyndre en gård. Billedet hænger på 
Deutsches Historisches Museum i Berlin samt på Museet på Koldinghus og 
er hentet fra Sønderjysk Månedsskrift 1996, nr. 12, side 316. 

 
Der meldes også om adskillige drab på civilpersoner i disse krige. Amtmand von Brockdorff i 

Aabenraa fortæller i et brev til hertugen, at, på grund af alle de omstrejfende soldater har bønderne 
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ikke kunnet være ved deres huse, hvorfor mange flygtede ind til købstaden. I mange landsbyer har 
der været ødegårde på grund af gårdafbrændinger langt ind i Sønder Rangstrup herred. 

I begyndelsen af 1800-tallet skal der have været kosakker på egnen. Hvor megen nød og 
elendighed, der fulgte i deres kølvand har ikke kunnet spores. 

Dernæst kom 3 års krigen 1848-50. Selv om der stod et mindre slag syd for Bedsted 4. juni 1948, 
menes krigen ikke at have voldt civilbefolkningen større problemer. 

I Første Verdenskrig 1914-18 mistede sognet 22 unge mænd på Europas slagmarker, mens 
Anden Verdenskrig 1939-45 var en krig, som man kunne følge i radioen. Befolkningen var dog 
alligevel berørt af den på grund af de store og mærkbare rationeringer. 
 

Kvægpest 

Med visse mellemrum blev landbruget ramt af kvægsyge, som medførte betydelige reduktioner i 
kvægbesætningerne. De største kendte tab forårsagede kvægpesten i 1700-tallet. Den kom første 
gang til Danmark i 1745 og hærgede da til 1751. Derefter kom den igen i årene 1762-63, 1769-72 
og 1779-81. Visse steder, mener man, blev op mod 90 % af kvæget revet væk, og det kunne tage 
mange år, før en ny bestand igen blev oparbejdet.  (Se artiklen af Børge Buhl side 888-891). 

Fra vort århundrede kendes en anden kvægsygdom: Mund- og klovsygen. Også den blev 
betragtet med stor alvor. I vore dage er det salmonella, der er problemet. Salmonellabakterier findes 
bl.a. i hønsekød og betyder, at folk kan blive alvorligt syge, hvis ikke kødet er blevet stegt godt 
igennem. En anden og langt alvorligere sygdom er Aujeszkys Syge. Hvis den konstateres i en 
svinebesætning bliver hele besætningen straks slået ned, som det f. eks. skete med gårdmand 
Johannes Nielsens svinebesætning i Øster Terp i efteråret 1989. 

 

 

Engang troede man, at man kunne beskytte dyrene mod kvægpest ved at 
drive dem over ild, som billedet af Søren Sørensen viser. Originalbilledet, 
der er en akvarel, hænger på Tune Landboskole, men er hentet fra Børge 
Buhl og Kaj Petersens bog om “Den Sønderjyske Dyrlægeforening 1920-
1955” fra 1995.  

 
 

Lynnedslag, brande, tørke, oversvømmelser, storme og skypumper 

I 1783 ved man gennem præsten i Arrild, at Bedsted blev hærget af et voldsomt uvejr. Lynet slog 
ned mange steder, hvorved mange huse nedbrændte. Ildebrande kunne lægge hele landsbyer øde, da 
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gårdene tidligere var bygget tæt sammen og i reglen opført i let antændeligt materiale. (Se listen 
over alle registrerede brande side 858-872) 

Ud over brande kan storme og skypumper ødelægge for store værdier. Under en storm 16. feb. 
1962 væltede en nyopført læmur ved Bedsted Skole. Og samme dag blev husslagter, Thomas Tofts 
hus, Hellevadvej 19 ødelagt af en skypumpe, der kom ind over huset. Det slog revner, så familien 
midlertidigt måtte evakueres.  

Den 23. feb. 1967 rasede igen en stærk storm hen over Bedsted og anrettede en del skade. Ved 
denne lejlighed blæste taget f. eks. af Helmuth Abrahamsens gård, Snerlevej 1. 
 

På et eller andet tidspunkt begyndte man at oprette brandkasser, så den enkelte ikke skulle blive 
helt ruineret i tilfælde af en brand. En sådan kendes ikke fra Bedsted, men der kan sagtens have 
været en lignende her i sognet som den, der kendes fra Ravsted sogn fra 1794. Der var her tale om 
hele og halve forsikringsmænd. I tilfælde af brand skulle en hel forsikringsmand yde en lang kørsel 
(fx til Tønder), to korte samt to dagtjenester på egen kost. Desuden skulle han levere en trave tagrør, 
6 reb samt give en skæppe rug in natura. Var man forsikret som “halv mand”, skulle man kun yde 
det halve, men fik også kun det samme, når katastrofen ramte en selv.  

Enhver, der led brandskade, havde ret til den fulde kørsel af de hele og de halve mænd, og det 
skulle betales i kørsel og ikke med penge. Der var også bestemmelser for, hvor meget hver vogn 
skulle læsse af bjælker, lægter og brædder. Og af sten skulle et læs bestå af 100 stk. blegsten eller 
råsten og 150 brændte sten. Slukning af brand og rydning af brandtomten skulle besørges af dem, 
der boede i byen. Opfyldte man ikke de krav, man efter aftalen havde tegnet sig for, kunne man 
idømmes ret store bøder, og blev samtidigt smidt ud af “Den gensidige brandkasse”.  

  
Kilde: 
• Morten Kamphøvener: "Møllens Røst". 
• Aksel Lassen: "1659, da landet blev øde". 1965, side 120-22. 
• Ewald Tang Kristensen: "Danske Sagn". Bind 4 (Ang. et sagn fra Søvang, nr 1051, fortalt af Mathias Pedersen, 

Ribe). 
• F. V. Mansa: "Bidrag til folkesygdommenes og sundhedsplejens historie i Danmark, fra de ældste tider til 

begyndelsen af det 18. århundrede". 1873. 
• Danmarks Riges Krønike, Cronologia I. 1600. Genudgivet 1977.  (Ang. Erik af Pommerns afbrænding af mange 

byer i 1247, side 183).  
• Carsten Petersen: "Slesvigske Præster". 1948. (Ang. soldatertroppernes hærgen i Hellevad og Ravsted, side 335). 
• Johnny Thiedecke: "Pokker, pest og piller". Historien om de store sygdomme og lægerne. Pantheon. 1995. 
• S. N. Christensen: “Ravsted sogn - Træk af dets historie”. 1981. Side 89-90. 
Oplysninger: 
• Farsot = gammel betegnelse for epidemi. 
 
 
 
 
 

Ulykker og andre hændelser  
med dødelig udgang 

 
En fortegnelse over enkeltstående ulykker, der alle endte med dødsfald. Alle de kvinder, der 

ifølge kirkebogen døde i barselseng eller af barselsfeber er dog ikke medtaget i nedenstående liste. 
Heller ikke de mange unge mænd, der under første verdenskrig døde på slagmarkerne rundt 
omkring i Europa. De vil dog senere blive nævnt i en særskilt artikel.   
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Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet fra Bedsted sogns kirkebøger over døde. 
Meddelelserne er så vidt muligt holdt tæt op af den originale tekst: 
 
 
1512: Ib Matzen (c1460-), præst i Bedsted, skal af ukendt årsag være blevet slået ihjel af sin bror. (Hellevad 
Kirkekrønike). 
22. apr 1593: Herredsfoged Jens Jebsen (c1530-) i Bedsted. Hans søn, Nis Jensen blev myrdet på sin fars 
gård (i dag Snerlevej 2). Omstændighederne omkring mordet kendes ikke. (Præsten Johannes Prætorius i 
Øster Højst kirkebog). 
23. jun 1758: Gårdmand, Peter Rasmussen (1679-) i Øster Terp omkom i ildebrand. "Han var en gudfrygtig 
mand", skrev præsten i kirkebogen. 
18. mar 1760: Rasmus Hansen (1702-), klostertjener og boelsmand i Terp dræbes efter at han med sit 
hestekøretøj havde været i Løgumkloster den 17. marts. På hjemvejen om aftenen kørte han vild og blev om 
morgenen fundet død i en mose ved Øster Terp i en grøft med hestene hos sig, og hvor tømmen var svøbt om 
hans hoved. Selv lå han i noget grus med ansigtet nedad i noget is. 
15. feb 1772: Halvkådner, Peder Lydiksen (c1685-) i Bedsted. Hans datter, Maren Pedersdatter, født i Åbøl 
1731 og gift 2. gang med afdanket rytter, Henrik Offt, omkom i en ildebrand i Bedsted sammen med sønnen, 
Christopher (1762-) fra hendes 1. ægteskab. Maren Pedersdatter og Christophers jordiske levninger blev lagt 
i samme kiste. Hendes alder var da 40 år og sønnens alder godt 9 år. 
23. jul 1775: Tjenestepigen, Birgitta Hansdatter (c1752-), der tjente hos Laust Christensen i Sivkro, fødte 
søndag eftermiddag i dølgsmål et drengebarn, som hun selv angav, var dødfødt. Barnet blev fundet i hendes 
skarn den 26. juli og angivet af hendes husbond samme dag til amtmand og kammerherre, Schmettau, som 
på den tid var i Løgumkloster. Torsdag den 27. juli kom stads- og amtsphysicus, doktor Skong af Apenrade 
for at besigtige barnet, og gav sin beretning derom til amtshuset. Samme dag indfandt også kaptajn 
Schwaben sig, herredsfoged over Sdr. Rangstrup herred, samt fuldmægtig mons. Iversen fra den kgl. 
amtsstue. Det døde barn blev begravet med jordpåkastelse uden videre kirkeceremoni den 28. juli 1775. 
Birgitta Hansdatter, født i Ringtved i Magstrup sogn, og datter af Hans Lauritsen, opholdt sig i Kastvrå. Hun 
kom i marts måned 1775 i tjeneste på Sivkro. Barnefaderen angav hun at have været en enkemand ved navn 
Jens Petersen Damm i Kastvrå, der ved døden var afgået. Pigen blev forordningsmæssigt dømt til tugthuset.  
9. jan 1788: Johannes Møller (1721-) fra Mølby druknede i åen ved Arndrup, da han på en rejse fra Skovby 
var på vej mod Møgeltønder. Han blev 67 år. 
21. maj 1789: Gårdmand, Jesper Christensen (1706-) Bedsted indebrændte på sin gård. Han blev 67 år. 
7. nov 1797: Inderste, Hans Hansen (1734-) Bedsted druknede i åen mellem Arndrup og Mårbæk, da han om 
aftenen ville gå fra Bedsted til Hans Boysens hus i Arndrup, hvor han havde sit værelse. Han blev først 
fundet den 10. nov. liggende død i åen neden for Mårbæk. 
 
 

 

Tegning af en “falden kvinde eller enlig mor”, der i dølgsmål (dvs. i 
hemmelighed) begraver sit barn i al hemmelighed ved nattetide på en 
kirkegård. Tegningen er hentet fra Personalhistorisk Tidsskrift 1993, 
side 135. 
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14. dec 1805: Inderste, Hans Nicolajsen Haulrich (c1771-) i Terp. Hans to børn: Nicolaj (1801-) og Hanne 
Kirstine (1804-) fandtes begge døde i deres senge, i hvilke de var blevet henlagt af moderen, i den 
henseende, at imens moderen gik til Terp, kunne de blive i deres varme senge. Imidlertid opkom en stærk røg 
i stuen, i det våde brændsel, som var hensat til tørre ved stueovnen, gerådede i brand og dette blev altså 
årsagen til børnenes så sørgelige død. De kom begge i samme ligkiste og blev begravet med ligprædiken. De 
blev henholdsvis 4 og 1 år gamle. 
14. apr 1807: 23 år gammel kom Anne Maria Jensdatter (c1787-) i marts måned i tjeneste i Terp hos 
gårdmand, Jacob Thomsen, og her fødte efter egen tilståelse, et levende pigebarn, som hun straks dræbte og 
siden skjulte i en grøft på Terp Mark. 
Jacob Thomsen m. fl. søgte den følgende dag at erfare tingene nærmere, men forgæves. Øvrigheden fra 
Aabenraa, Hr. kammerråd Haase og Hr. herredsfoged Sivers, tillige med fysikus, Hr. Wiggers, kom til Terp 
den 17. april endskønt sagen blev undersøgt, så nægtede Anna Maria Jensdatter alt, ja endog svangerskabet 
tilstod hun ikke. Den 19. april bekendte hun dog sandheden og barnet fandtes samme dag. 
Den 20. april indfandt øvrigheden sig på ny. Ved forhøret udlagde hun barnefaderen, gårdmand Kæsten 
Brodersen i Løjtved til forbrydelsen. Han var gift med Anne Dorte Hansdatter fra Terp. Natten mellem den 
22. og 23. maj fandt han lejlighed til at løbe bort fra de vagthavende. Barnet blev begravet i al stilhed. 
22. maj 1807: En fremmed mandsperson, NN (c1767-) kom den 21. maj 1807 hen mod aften syg til Johan 
Hinrichsens gård i Mårbæk, hvor han fik seng og pleje. På spørgsmålet om hans herkomst og næringsvej var 
han ude af stand til at give svar på. Den følgende dag døde han, formentlig 40 år gammel. Han blev begravet 
på kirkegården i Bedsted den 24. maj 1807. 
14. jul 1810: Georg Jørgensen (1794-) mistede livet, da en nyopført læmur ved en teglovn uventet styrtede 
ned over ham. Han tjente hos gårdmand, Jep Hinrichsen i Terp. Den dræbte var søn af inderste, Peder 
Jørgensen i Skrydstrup. 
31. maj 1813: Carl Friederich Ganzow (1785-) fandtes død og allerede i stærk forrådnelse på krovært, Peder 
Kæstensens jorder i Sivkro, i en grøft. Han lå med hovedet nedad og af de papirer han havde på sig fremgik 
det, at han var født i Danzig og sammesteds havde lært sig glaser-arbejdet. Så vidt man har erfaret havde han 
været gift i Løgumkloster med Kirsten Ottesdatter, som i forvejen var død. Han blev 28 år og begravedes 2. 
juni 1813 på Bedsted kirkegård. 
21. sep 1816: Gårdmand, Broder Ratenburg (1763-) i Bedsted. Hans søn, Nicolaj Ratenburg (1805-) døde 
straks efter et fald fra en vogn, som han ville køre hjem fra marken. Han blev 11 år. 
27. okt 1822: Inderste, Andreas Broder Andresen (1796-) i Bedsted. Hans søn, Jens (c1820-) druknede i en 
digegrøft, da han kun i få øjeblikke var kommet forældrene af øje. Han blev ca. 2 år. 
21. aug 1824: Småmand, Jens Jessen (1739-) i Bedsted. Hans søn, “Jes Jensen styrtede 43 år gammel ned i 
en brønd og døde. Han var ugift og tjente i Korup hos gårdmand Jørgensgaard, og da han en aften var på vej 
hjem styrtede han ned i en åben brønd tæt ved vejen, og selv om han ved tililendes hurtige hjælp blev bragt 
op af brønden var han dog død. Efter alles overbevisning skete det ulykkelige fald ganske af vanvare og i 
fuldkommen ædru tilstand. Med præsten i Ravsteds tilladelse blev han begravet i Bedsted”. 
2. aug 1827: “Gårdmand Jacob Thomsen (1770-) i Terp væltede nogle dage før sin død med et læs hø, der 
faldt over ham og forslog ham således, at han blev draget bevidstløs frem, og efter tre dages forløb, i hvilke 
han led af utålelige smerter og i hvilke hans tilbagevendte bevidsthed af og til forlod ham, døde han ret rolig. 
Han blev 57 år”. 
7. jul 1831: “Gårdmand, Christen Jochumsen Toft (1768-) i Mårbæk døde få minutter efter, at han på 
marken var blevet stukket af en bi i den ene storetå. Han blev 62 år”. 
9. nov 1833: “Kådner, Christen Ovesen (1772-) i Bedsted døde 24 timer efter at han var faldet ned fra sit 
loft. Han blev 61 år gammel”. 
21. jun 1835: Gårdmand, Broder Hansen (1762-) i Terp. Hans søn, “Hans Brodersen Hansen døde 24 år 
gammel efter at han havde fået solstik”. 
10. jun 1837: “Gårdmand, Peter Nielsen (1771-) i Arndrup døde kort tid efter at have forslået sit bryst. Han 
blev 66 år”. 
15. jan 1838: Inderste, Casper Jørgensen Wulf (1771-) i Mårbæk. Hans søn, “Kæsten Hansen Wulf (1815-) 
døde ugift nogle dage efter at han var bleven slagen af en hest den 5. januar. Han blev 22 år”. 
8. feb 1841: Inderste, Hans Peter Boysen (1790-) i Bedsted. Hans søn, “Jens Peter Boysen (1818-) døde 22 
år gammel. Han led af og til af ligfald (epilepsi). Da han sidste gang faldt, slog han sig en betydelig bule i 
panden. Var derefter straks livløs, og døde enten af ligfald eller af slaget”. 
9. jul 1845: Kådner og skrædder, Niels Christensen Ovesen (1803-) på Bedsted Mark. Hans hustru, 
“Christine Elisabeth Eichler (1809-) døde af de brandsår hun var blevet udsat for, efter at have lidt den 
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grusomste pine i 5 uger. Brandskaden skyldtes vist nok den 13 årige tjenestepige, Lovise Marie Samuelsen 
fra Alslev. Hun blev ca. 36 år”. 
26. apr 1848: Maleren og soldaten, Johan Thomas Lundbye (1818-) dræbtes af et vådeskud i 3-årskrigen syd 
for Bedsted. Se mere herom side 24-28. 
6. maj 1848: Den 13. maj jordedes på kirkegården et lille nyfødt barn, som den 6. maj var blevet fundet i en 
dam i Terp. Von Wardenberg fra undersøgelseskommissionen gav tilladelsen til at begrave barnet. 
5. sep 1852: Nis Cornelius Søefeldt (1804-) i Bedsted. Hans søn, “Paul Christian Søefeldt omkom 10 år 
gammel ved et ulykkeligt tilfælde i Horsbyg i Egvad sogn, hvor han tjente”. 
16. okt 1857: “Jes Peter Aakjær (c1843-) omkom ved et ulykkeligt tilfælde, idet han fandtes død i en 
grusgrav i Mårbæk, hvor en del jord var skredet ned over hans overkrop.  Han var søn af Jørgen Aakjær og 
Hanne Marie Andersen i Korup, og var tjenestedreng i Mårbæk hos gårdmand, Christen Hansen. Han blev 
begravet i Ravsted. Han blev 14 år gammel”. 
19. mar 1860: Hans Hinrich Toft (1779-), møller i Arndrup Mølle. Hans datter, “Ingeborg Margrethe døde. 
Hun led af anfald. Muligvis havde hun fået et anfald ved overgangen over en grøft, hvor hun fandtes druknet. 
Hun var gift med Lorentz Mathias Lorentzen, og havde med ham to børn: Hans Hinrich og Maria Dorothea”. 
18. aug 1870: Musketer i 2. kompagni, Gottberg Hansen Schmidt, født i Bylderup, men var bosat i Bedsted, 
falder i slaget ved Metz i Frankrig ifølge krigsefterretninger. 
Ca 1890: En tysk gendarm fandtes bundet og frosset ihjel ved vejviserstenen nord for Arndrup Mølle. (Se 
mere om denne hændelse side 645-46). 
 

 

Birgitte Marie Sindet blev 10. aug. 1908 dræbt af et lyn knap 39 år 
gammel, mens hun sad ved skorstenen i køkkenet på gården i 
Mårbæk. Birgitte Marie Sindet blev født i Hellevad 28. aug. 1869, som 
datter af Peter Frendsen Sindet og Marianne Henningsen i Hellevad. 
Den 8. nov. 1895 blev hun gift med gårdmand i Mårbæk, Paul Jensen 
Paulsen, født i Ravsted 8. okt. 1868, død 26. apr. 1936, en søn af 
parcellist i Ravsted Mark, Paul Jensen Paulsen og Sara Cathrine 
Clausen. Efter hendes død i 1908 giftede Paul J. Paulsen sig 2. gang 
2. juli 1910 hos sognefogeden i Terp med Marie Kirstine Løbner, født i 
Bedsted 15. apr. 1874, død 27. okt. 1943, en datter af smed i 
Bedsted, Johannes Løbner (1825-1896) og Anna Marie Petersen 
(1834-1908). I Paul Jensen Paulsens første ægteskab med Birgitte 
Marie Sindet fødtes 3 børn: Paul Jensen (1896-), Marianne (1898-
1899) og Peter Wilhelm (1902-). I hans andet ægteskab med Marie K. 
Løbner fødtes 1 barn: Birgitte Marie (1911-).  
Billedet er sandsynligvis fra omkring 1895 og er lånt af vognmand 
Paul Paulsen, Birkevej 6 i Bedsted. 

 
 
Ca. 1890: Et ældre ægtepar bliver fundet myrdet i nærheden af Bedsted. Hvor og hvem, der helt præcis er 
tale om, vides ikke. (Se mere om denne hændelse side 645-46). 
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17. jul 1899: “Gårdmand, Frederik Peter Jørgensen (1825-) i Mårbæk blev dræbt af et lyn på en mark 
mellem Øster Terp og Mårbæk. Han blev 74 år”. 
2. sep 1907: Landmand, Johannes Christensen (1865-) i Terp døde ved en arbejdsulykke på sin mark, hvor 
en radrenser kører hen over ham. Han blev 42 år. (Oplysning fra Margrethe Hansen, Bedsted). 
10. aug 1908: Parcellist i Mårbæk, Paul Jensen Paulsen (1868-). Hans første hustru, Birgitte Marie Sindet 
(1869-) blev dræbt af et lynnedslag, mens hun sad ved skorstenen i køkkenet. Hun blev knap 39 år gammel. 
24. jun 1912: Gårdmand og amtsforstander, Jep Hinrichsen (1845-) i Terp dræbtes da han var på vej fra 
Tannenhof til sit aftægtshus (Visbjergvej 26) med sit hestespand. Der kom en flyvemaskine?, hvorved 
hestene blev så bange, at de løb løbsk. Få meter før han var hjemme faldt den ene skagle ned i vejen, vognen 
væltede og Jep Hinrichsen faldt på hovedet ned i grøften og ramte en sten. Han var død på stedet. Han blev 
67 år. 
1914: Møller, Jep Hinrich Toft (1819-) i Arndrup Mølle. Hans søn, Nis Jepsen Toft udvandrede til Amerika. 
Her fik han sønnen, Omar Toft (1890-), der blev en kendt racekører, men dræbtes under et væddeløb i 1914. 
22. maj 1917: Dragon, Wilhelm Hagen (1871-) fandtes druknet i mølledammen ved Arndrup Mølle. 
Omstændighederne ved ulykken kendes ikke. 
23. aug 1917: Landmand, Arthur Eskild Abrahamsen (1874-) i Mårbæk. Hans søn, Arthur (1916-) druknede 
godt 1 år gammel. 
10. nov 1918: Landmand, Christian Hansen (1862-) i Arndrup. Hans søn, Andreas Hansen (1890-) var med i 
1. verdenskrig, men blev dræbt ved en togulykke ved Berlin, hvorved han fik begge ben skåret over. Han 
blev sendt hjem i en zinkkiste, der blev lagt i en trækiste og begravet på kirkegården i Bedsted. Han blev 28 
år. (Oplysninger fra Margrethe Hansen, Bedsted) 
 

 

Den 11. sept. 1972 blev Mathilde Bruhn dræbt i et vejkryds ved Vejen, 
da hun i sin bil kørte over for rødt lys og ind i en anden bil. Hun var 
dræbt på stedet, mens de øvrige 4 personer i bilen ikke kom noget til. 
Mathilde Marie Bruhn blev født i Kværs 5. juli 1925, datter af 
gårdmand i Kværs, Johannes Bruhn og Marikke Eline Gram. Den 19. 
marts 1960 blev hun gift i Hjordkær kirke med gårdmand i Gravlund, 
Hans Nissen Lorentzen, født 20. marts 1913, død 51 år gammel 4. 
juni 1964, en søn af gårdmand i Gravlund, Hans Tilgaard Lorentzen 
(1876-1962) og Anne Marie Rudolph (1885-1959). Efter mandens død 
i 1964 giftede Mathilde Bruhn sig 2. gang i Egvad kirke 19. dec. 1965 
med enkemand og arbejdsmand i Bedsted, Hans Dalgaard Jensen, 
født i Haderup sogn, midtvejs mellem Viborg og Holstebro 24. juni 
1909, død 66 år gammel 16. juli 1975, og søn af husmand, Iver Chr. 
Jensen og Anne Marie Nielsen, Savstrup ved Holstebro. Hans 
Dalgaard Jensen var første gang gift med Anne Margrete Grevsen, 
der døde 24. jan 1949 og blev begravet i Egvad. I 1950 flyttede Hans 
Jensen til Bedsted med 3 af sine 5 børn: Anne Marie (1939-), Elna 
(1942-) og Laurits (1943-). De to yngste sønner: Bent og Gunnar kom 
i pleje hos en bror. Mathilde Bruhn fik i sit første ægteskab sønnen 
Hans Jørgen (1961-) og i andet ægteskab med Hans Dalgaard 
Jensen datteren Annegrete (1967-). Billedet er lånt af Magdalene Toft, 
Sivkrovej 44, Bedsted. 
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29. okt 1939: Parcellist, Jens Peter Holm (1867-) i Arndrup blev kørt ned af en bil ved vejkrydset syd for 
Arndrup og døde. Han var blot ude at gå en tur. Han blev 72 år gammel. 
Ca. 1944: Bager, Peter Chr. Petersen (1863-) i Bedsted. Hans søn, manufakturhandler i Lyngby ved 
København, Marius Petersen (1902-) blev under besættelsen og uden varsel skudt ned bag disken i sin 
forretning. 
6. sep 1950: Gårdmand, Jens Lauritsen Møller (1875-) i Mårbæk blev påkørt af en bil og døde dagen efter af 
sine kvæstelser.  Han var sammen med sin hustru på cykel på vej til Bedsted for at afgive sin stemme ved et 
folketingsvalg. Han blev 75 år. (Avisnotits). 
30. apr 1955: Elmontør, Hans Peter Sørensen (1920-) i Agerskov fik under arbejdet i en elmast i Mårbæk 
elektrisk strøm gennem sig, hvorefter han faldt ned og dræbtes. Han blev 35 år og blev begravet i Bjolderup. 
(Avisnotits). 
16. jul 1955: Husmand, Jacob Schulz (1905-) i Bedsted. Hans søn, Jens Schulz (1937-), der var 
landbrugsmedhjælper i Mårbæk, blev om aftenen påkørt af en bil og dræbt i vejkrydset nord for Arndrup, da 
han på cykel var på vej til Mårbæk. Han blev 17 år. (Avisnotits). 
19. jul 1955: Entreprenør og dræningsmester, Simon Plüger (1905-) Bedsted, dræbtes, da han i Klovtoft var i 
færd med at foretage sprængninger med dynamit. Han blev 50 år. (Avisnotits). 
16. okt 1956: Landmand, Martin Kümmel (1897-), Bedsted. Hans søn, mejerist i Skrave, Jens Peter Kümmel 
(1936-) dræbtes ved en motorcykelulykke mellem Skrave og Brørup. Han blev 20 år. (Avisnotits). 
18. okt 1956: Gårdmand, Christen Iversen (1910-), Øster Terp: Hans søn, Jan Iversen (1949-) blev under 
markarbejde kørt over og dræbt af en traktor. Han blev knap 8 år. (Avisnotits). 
6. sep 1958: Mejerist, Peter Chr. Thorndahl (1904-), Øster Terp, dør efter at have indåndet giftige syredampe 
på Terp Mejeri. Han blev 53 år. (Avisnotits. Se mere om ulykken side 451 og 472).  
2. apr 1959: Gårdmand, Hans Paulsen Enemark (1870-), Bedsted: Hans søn, gårdmand på Kurgård i 
Ravsted, Peter Enemark (1911-), forulykker ved en traktorulykke. Han blev 48 år. (Avisnotits) 
30. mar 1963: Fodermester, Paul Mønster (c1924-), Øster Terp: Hans og hustruens 3 børn: Frank (1954-) 
Ulla (1958-) og Leif (1959-) indebrænder i deres forældres bolig, kaldt "æ Villa" på Terp Nørremark. De 3 
søskende blev henholdsvis 8, 4 og 3 år. (Se mere om denne ulykke side 843). 
23. jul 1963: Færdselsulykke i vejkrydset ved Korskro syd for Arndrup. Ved ulykken dræbtes 1 person og 2 
blev kvæstet. De implicerede var dog ikke fra Bedsted sogn. (Avisnotits). 
3. mar 1965: Gårdmand, Frende Abild (1913-) i Øster Terp. Hans søn, Hans Abild (1945-), der var indkaldt 
som soldat i Holstebro, døde et par dage efter et vådeskud under en militærøvelse. Han blev 20 år. 
(Avisnotits) 
19. okt 1966: Chauffør, Eskild Langelund (1905-), Bedsted, påkøres og dræbtes ved Sønder Ønlev, da han 
på sin knallert var på vej til Hjordkær, hvor han ville besøge sin søn. Han blev 61 år. (Avisnotits). 
11. mar 1968: Gårdmand, Mads Friis (1919-), Bedsted Mark. Hans søn, Hans Jørgen Andersen Friis (1946-) 
forulykker med sin bil og dør på Sjælland, på vej mod København efter at have været en tur hjemme på 
besøg. Han blev 22 år. (Avisnotits) 
1968: Gårdmand på Tannenhof, Fritz Ulrich (1894-): Hans hustru, Mette Dorthea Marie Nielsen (1898-) blev 
i Løgumkloster påkørt af en bil og dræbt. Hun blev 70 år. (Avisnotits). 
nov 1968: Entreprenør i Bedsted, Simon Plüger (1905-): Hans søn, Svend Plüger (1932-), der var sømand, 
omkommer på havet ved en drukneulykke. Han blev 36 år. (Avisnotits) 
11. sep 1972: Mathilde Marie Bruhn (1925-) blev første gang gift i 1960 med gårdmand i Gravlund, Hans 
Nissen Lorentzen (1913-1964) og anden gang i 1965 med arbejdsmand i Bedsted, Hans Dalgaard Jensen 
(1909-1975). Hun omkommer ved en trafikulykke i et vejkryds nær Vejen, hvor hun kører ud for rødt. Hun 
blev 47 år. (Se billedet af Mathilde Bruhn side 882).  
28. dec 1978: Gårdmand, Anton Have (1923-), Bedsted: Hans søn, Andreas Have (1953-) omkommer på 
Enstedværket ved Aabenraa, da han kom i klemme i et transportbånd. Han var i færd med at skovle kul, der 
sad fast i den nederste del af transportbåndet, da båndet pludselig begyndte at køre, hvorved han blev klemt 
fast under en valse. Han blev knap 25 år. (Avisnotits). 
18. sep 1984: Gårdmand i Gravlund, Johan Schrøder (1934-) blev kvæstet og dør efter en bilulykke ved 
Mårbæk. Han blev 49 år. (Avisnotits) 
2. okt 1985: Tidligere skoleinspektør, Peter E. Haugaard (1903-), Arnum dør efter en trafikulykke i krydset 
Hejsagervej og Hejsager Næsvej i Hejsager. Han kom kørende i sin personbil og stopper ved vejkrydset for 
ubetinget vigepligt. Kører derefter frem, men har formodentligt overset en bil, der kommer kørende fra 
Haderslev i østlig retning. Han blev knap 82 år. (Avisnotits) 
6. mar 1990: Købmand, Hans Rasmussen (1906-) i Øster Terp. Hans søn og vognmand, Sofus Rasmussen 
(1936-) i Stepping, omkommer ved en ulykke med sin lastbil i Vonsild. Han blev knap 54 år. (Avisnotits) 
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Den 27. dec. 1993 blev husmand i Bedsted, Christian Brodersen 
dræbt, da han i sin bil kørte ind i et vejtræ på Haderslevvej lige uden 
for Bedsted. Christian Heinrich Brodersen blev født i Landeby ved 
Løgumkloster 30. dec. 1930, søn af landmand i Rugbjerg ved 
Hovslund, Arnold og Kjestine Brodersen. Den 24. apr. 1953 blev han 
gift i Bedsted med Anne Marie Andersen, født i Bedsted 8. aug. 1929, 
død 2. nov. 1984, datter af gårdmand i Bedsted, Christian J. Andersen 
(1898-1967) og Cathrine Elberg (1899-1953). I ægteskabet fødtes 3 
børn: Henning (1953-), Hanne (1958-) og Arne (1957-). Billedet er lånt 
af Hanne og Peter Enemark, Lundbyesvej 5 i Bedsted. 

 

 
22. mar 1990: Gårdmand, Børge Eskildsen (1960-), Gravlund Mark. Hans datter, Heidi (1985-) blev påkørt 
af en bil ved gården og dræbt. Hun blev godt 4 år. (Avisnotits). 
27. dec 1993: Gårdmand, Christian H. Brodersen (1930-), Bedsted dræbes ved påkørsel mod et træ på 
Haderslevvej ved Bedsted. Han blev 63 år. (Avisnotits. Se også billedet af Christian Brodersen øverst på 
siden). 
24. jul 1995: Andreas Johansen og Ulla Hansen (1954-) i Borg ved Brede. Deres datter, Malene (1976-) dør 
efter et styrt fra en hest på vej fra Åspe til Borg. Hun blev 18 år. (Avisnotits). 
 
 
Kilde: 
• Kirkebogen for Bedsted sogn. 
• "Løgumbogen".  Udgivet under titlen: "Scriptores Rerum Danicarum". Bind 8. 1834. 
• Kirkebogen for Øster Højst. Ført af præsten, Johannes Prætorius, der var fra Bedsted. 
 
  
 
 
 

Om Sinnet Ivers død i Terp 1758 
 
Gårdmand i Terp, Iver Petersen (c1665-1737) blev den 17. juni 1708 gift med Sinnet Hansdatter 

(1692-) fra Alslev. I deres ægteskab fødtes 4 børn: Karen (1712-) døde 9 år gammel i 1721. Maren 
(1713-) blev senere gift med Peder Hansen Toft, hvorefter de overtog gården efter hendes forældre. 
Marie (1718-1718) samt Peder (1722-), der døde 16 år gammel i 1738. 

 Sinnet Hansdatter var således hen ved 25 år yngre end sin mand. Muligvis var hun derfor hans 
2. hustru, men om hendes død fortæller kirkebogen følgende, der er skrevet af præsten Carl Viborg: 
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"Palmesøndag den 19. marts blev en enke ved navn Sinnet Ivers af Terp begravet. Nata (Født) Alslev 1692. 
Denata Terp den 16. marts 1758. Udtale: Psalmernes bog 26, vers 9: Herre! Saml ikke min sjæl med syndere. 
Ligprædiken: 2. Korinth 5, 10-11. 
Forbemeldte menneskes endeligt gik således for sig: Hun havde endt sin dag og således var veltilpas. 
Kommer derpå samme dag d. 15. marts i skænderi med sin svigersøns, Peder Tofts svend, ved navn Hans 
Martensen, og da hun ville hæve sin kæp for at slå ham, stødte han hende om på stenbroen i gården, at hun 
brast. Hun kom derpå med møje op, gik om til en boelsmand i nabolaget ved navn Wilken Nissen, bekendte, 
at Hans Martensen ved hendes omstødelse var årsag i hendes død, hvilket han skulle vidne for øvrigheden. 
Gik derpå hjem og lagde sig til sengs. 
Al denne handel vidste jeg ikke noget af. Derpå kom hendes svigersøn, Peder Toft kl. 5 om samme 
eftermiddag med vogn, at hente mig op, for at betjene forbemeldte Sinnet Ivers på mit embeds vegne. Det 
kom mig noget sælsom og usædvanlig for. Jeg spurgte hvad hendes sygdom var. Peder Toft svarede mig, at 
hun havde haft gennemgang nogle dage, men al den forrige handel fortalte han mig ikke, men ganske 
forløjet. Da jeg nu kom op til Sinnet Ivers kunne hun vanskelig tale, viste sin svigersøn ud, og derpå fortalte 
hun mig forbemeldte Hans Martensens opførsel imod hende med alle sine omstændigheder, som også ses af 
mit vidnesbyrd i kirkens kasse, skrevet vedlagte sagte og drøje ord til, at Hans Martensen var skyldig i 
hendes død, som jeg efter hendes begæring skulle berette øvrigheden om. Hun klagede også over sin datters 
og svigersøns hårde medfart. Jeg formanede hende til forlig og kærlig tilgivelse, da hun og tilstod, ej at være 
vred på dem. Jeg betjente hende med sakramentet og derpå dagen derefter d. 16. marts om formiddagen ved 
døden endte hun sit liv. 
Sagen blev samme dag refereret amtmanden, kammerherre Behr i Apenrade. Den 17. marts blev det 
afsjælede legeme besigtet og opskåret af vedkommende, der skriftligt gav sin betænkning herom. 
Jeg og Wilken Nissen blev indstævnede at møde for protokollen d. 21. marts, og der aflagde vores 
vidnesbyrd. Herredsfoged Lorenzen ville ikke have mit ind i protokollen, men lod min afskrift ligge ved 
protokollen. 
Svigersønnen Peder Toft og den afdødes datter, Maren Peders vidnede på Hans Martensens side tvært imod 
sin egen moder, som også hendes egen broder bebrejdede hende. 
Konerne, der havde lagt den afdøde på strå blev ikke indstævnede, ej heller tærskeren, der var med Hans 
Martensen den 15. marts i loen og så den ganske handel. Samme tærsker gjorde sig usaglig. 
Sagen herfor blev sendt til Ober Gericht, og Hans Martensen blev frikendt. Da jeg havde endt udtalen i huset 
den 19. marts tog datteren, Maren Peders mig i hånden og sagde: Jeg skulle gøre det bedre, når jeg kom igen. 
Jeg svarede: Ja. Og så kom døden den 21. juni samme år og afhentede Maren Peders og blev således selv det 
første lig efter sin moder. Jeg udtalte i huset Gal. 6-7. 
Da Jeg så den 18. om natten blev afhentet, at berette Maren Peders på sin dødsseng brugte jeg Salomons ord 
i Prov. 28, vers 13, om hengiven opvækkelse. Herredsfoged Lorenzen ville ikke, at jeg skulle have givet 
sagen om Sinnet Ivers` bekendelse på Hans Martensen, men amtmanden påstod, at jeg havde gjort ret, og 
burde gøre det for samvittigheden". 
 
Kilde: 
• Bedsted Sogns kirkebog for fødte, døde og kopulerede 1751-1762. Se også side 444 om Søndergård i 

Terp. 
 
 
 
 

Selvmordernes historie 
 

Synet på selvmord er gennem tiderne blevet betragtet og vurderet forskelligt, hvilket også 
smittede af på lovgivningen. I f. eks. Ribe stadsret fra 1269 er der ikke fastsat nogen straf for 
selvmord, og det arvegods, som en selvmorder efterlod sig, skulle deles mellem arvingerne 
nøjagtigt som ved alle andre dødsfald. Heller ikke i ældre tysk ret blev selvmord betragtet som 
nogen forbrydelse. 
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Men efterhånden udviklede der sig en praksis i Slesvig og Holsten, således, at forsøg på 
selvmord blev straffet med fængsel i kortere tid, samt at selvmorderes formue blev konfiskeret. 

Ifølge Danske Lov af 1683 måtte selvmordere heller ikke blive begravet i indviet jord, hverken 
inde i kirkerne eller på kirkegårdene. Hermed var selvmord i strafferetslig henseende blevet 
fastslået som en manddrabsforbrydelse. Det bevirkede i praksis, at den afdødes familie selv måtte 
begrave selvmorderen, enten uden for kirkegårdsdiget eller ved nærmest i det skjulte at bære liget 
over diget og begrave det på kirkegården uden kirkelig medvirken af nogen art. 

Ved lov af 24. sept. 1824 ophævedes den i Danske Lov hjemlede ret til konfiskation af en 
selvmorders arvegods. Og med straffeloven af 1866 vendte man tilbage til Riberettens standpunkt, 
hvor selvmord atter blev afkriminaliset. Selvmorderen skulle herefter heller ikke længere betragtes 
som gerningsmand, men som et offer. Kun alene medvirken til selvmord var nu strafbart. Denne 
regel er stort set blevet fastholdt siden. I 1857 ophævedes den religiøst betonede sanktion over for 
selvmordere, der herefter fik samme ret til begravelse som alle andre medlemmer af folkekirken. 

 
Nedenfor bringes en liste over alle registrerede selvmord. Hvis intet andet er oplyst, er 

oplysningerne hentet fra Bedsted sogns kirkebøger. Af hensyn til nulevende personer går listen kun 
til år 1922: 
 
• I 1360 overlod hertug Valdemar noget gods i Vellerup til klostret i Løgum, som havde tilhørt “en stakkels 

kone i Bedsted, som ved djævelens tilskyndelse havde hængt sig”, hvorfor hendes gods efter lands lov 
tilfaldt hertugen. (Løgumbogen, side 147). 

 
• Bertram Clausen (1725-), inderste i Bedsted. Hans hustru siden 1759, Johanne Simonsdatter (1726-) 

begik selvmord 27. feb. 1773. “Hun blev fundet død i brønden ved huset, hvor hun selv var sprunget i. 
Ved middagstid blev hun fisket op af brønden og begravet uden kirkelig ceremoni”.  

 
• Hans Hansen (c1792-), gårdmand i Bedsted. “Han hængte sig 11. aug. 1842”. 
 
• Peter Winther (1799-), skomager og inderste i Bedsted. “Han hængte sig 30. marts 1843, og blev begravet 

i det nordøstlige hjørne af kirkegården. Han blev 44 år”. (Se også hans 2. hustru, Johanne Maria Jensen, 
der begik selvmord i 1859. 

 
• Hans Peter Fyrstelin (1796-), halvkådner i Bedsted. “Han tog sig selv af dage ved at hænge sig  13. aug. 

1856, efter at han for 9 dage siden havde gjort et forsøg på at dræbe sig, ved at skære halsen over på sig 
selv. Han blev knap 60 år”. 

 
• Johanne Maria Jensen (1805-), kniplerske og siden 1836 gift med skomager og inderste i Bedsted, Peter 

Winther. “Hun hængte sig 20. aug. 1859”. 
 
• Broder Peter Schmidt (1834-), maler i Bedsted og siden 1870 gift med Jette Marie Andersen (1838-). Han 

“begik selvmord natten mellem 12. og 13. april 1870. Årsagen vides ikke. Han blev 37 år gammel og blev 
begravet på kirkegården i Bedsted den 14. april”. 

 
• Hans Peter Jacobsen (1818-), parcellist i Gravlund. Hans datter, “Caroline Christine, (1853-) hængte sig 

5. marts 1879 i sin fars hus, 26 år gammel”. 
 
• Hans Friederich Hansen af Mårbæk, født i Store Anst 12. juni 1818. Han blev gift i Bedsted 2. gang i 

1849 med Anna Andersdatter. “Han hængte sig i sit hus i Mårbæk 8. nov. 1881. Han fik gravtale”. 
 
• Andreas Jensen Haugaard (1836-), kådner i Bedsted. Hans søn, kommis i Vojens, “Jens Andersen 

Haugaard (1862-) hængte sig om formiddagen 17. aug. 1882 mellem kl. 8½ og kl. 9 i pakrummet 
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(lageret) hos købmand C. R. Paulsen i Vojens”. Han blev begravet i Jegerup 19. aug. “Han tog sig selv af 
dage, sandsynligvis i et anfald af tungsindighed”. (Kirkebogen for Vojens). 

 
• Peter Christensen Langelund (1818-), inderste i Terp. Hans hustru, “Kjestine Caroline Eskildsen (1824-) 

var i længere tid syg og hængte sig 4. aug. 1884, muligvis af tungsindighed”. 
 
• Asmus Schmidt (1833-), parcellist i Gravlund. “Han hængte sig 2. nov. 1893”. 
 
• Peter Petersen Willadzen (1830-), kurvemager i Bedsted. “Han hængte sig i maj 1894 og blev begravet 

uden kirkelig deltagelse”. 
  
• Heinrich Stühmer (c1872-), slagter i Bedsted. “Han var ugift. Hans fødested og fødselsdag ukendt, 

ligeledes hans forældre. Han boede i Bedsted og begik selvmord 1. juni 1922 i Øster Terp”. 
 
 
Kilde: 
• Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk. Redigeret af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen. Bind 1-2. Udgivet af Dansk 

Historisk Fællesforening 1991. Heri om selvmordernes kulturhistorie side 763-64. 
• Frants Thygesen: “Tysk strafferets indtrængen i Sønderjylland mellem 1550 og 1800”. 1968. 
 
 
 
 
 

Forvarsel om brand 
 

En gang i 1960-erne så husmand, Svend Holger Hansen og sønnen Kaj midt under markarbejdet 
på Gravlundmark 4, at deres nabogård, Gravlundmark 1, tilhørende Christian Schrøder, brændte. De 
standsede arbejdet og skyndte sig hjem for at alarmere brandvæsenet, men da de var næsten 
hjemme, opdagede de nu ved nærmere eftersyn, at der alligevel ikke var ild i nabogården.  

Det var en mærkelig oplevelse de her havde haft, og tænkte herefter ikke mere over det, før 
gården, mærkelig nok, virkelig brændte 16. marts 1987.  

- Var det mon et forvarsel om gårdens brand, de her havde set cirka 20 år tidligere? 
 
Kilde: 
• Svend Holger Hansen, Gravlundmark 4: Oplysninger fra 1987 om den mærkelige gårdbrand i 1960-erne. 
• Se om den rigtige brand af ejendommen, Gravlundmark 1, side 865. 
 
 
 
 

Bedsted præstegård  
og veterinærvidenskaben 

af Børge Buhl 

 
Fra min bolig her i Bedsted har jeg i 37 år haft udsigt til den gamle præstegård i Bedsted. Stedet har en vis 

tilknytning til veterinærvidenskaben og den tidlige uddannelse af dyrlæger. Her fødtes i 1759 Erik Viborg, 
lærer ved veterinærskolen i København fra 1783 og skolens forstander fra 1801. Og samme sted fødtes i 
1796 Georg Chr. With, lærer ved veterinærskolen fra 1820 og dens forstander fra 1844-52. 
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I 1745 fik Bedsted sogn en ny præst valgt blandt 3 ansøgere af Bedsteds sognemænd, som havde en 
gammel rettighed til selv at vælge deres præst. Præsten hed Carl Viborg, var født i København 1706, student 
fra Herlufsholm 1725 og teolog fra Københavns Universitet 1739. Han havde sejlet nogle år som skibspræst, 
inden han kom til Bedsted. Carl Viborg var rationalist og som sådan mere jordnær end sine pietistiske 
forgængere. I 1754 skrev han på opfordring af Laurids de Thura en historisk og geografisk beskrivelse af 
Bedsted og tilliggende sognebyer, der var planlagt som et led i et landsomfattende topografisk værk. Tillige 
gjorde han et stort arbejde for at få skoleforholdene sat i system. 

Carl Viborg kom til at opleve den mest drastiske epizooti af kvægpest, Danmark har oplevet. Den nåede 
netop til landet i 1745 og bortrev mange steder 90-95 % af kvæget. I Ørsted ved Sommersted var der før 
udbruddet 300 stk. kvæg, men kun 15 over-levede. 

Mange hasarderede kure blev foreslået. Odenselægen dr. Musæus, der rejste rundt og obducerede kvæg 
uden at finde sygdommens årsag, anbefalede åreladninger samt indtagelse af 2 lod krudt og 8 lod eddike. 
Bønderne satte deres lid til det, der hjalp dem selv, nemlig brændevin. Blandt de mange kure gik Kongen ind 
for en, der lød: “Indgift af knust hvidløg i brændevin, dernæst anbringes en velantændt tobakspibe i rumpen 
på dyret og bliver siddende, til den er udrøget, og endelig gnides dyrets ryg med opvarmet salt”. Intet hjalp. 
Til sidst satte man sin lid til forordningen af en ny kirkebøn: “Herre, den fordærvelige sygdom, der har ramt 
kvæget i Hans Kongelige Majestæts Lande, Fyrstendømmer og tyske provinser erkende vi for en frugt af 
vore synder...” og bønnen slutter: “Sig Herre, det er nok og byd denne plage at ophøre, at vore munde igen 
kan takke dig og vore hjerter bekende med David: Dine domme er en stor afgrund, der hjælper både 
mennesker og kvæg”. Også Brorson så årsagen i menneskenes synder og skrev en salme, hvori det hed: “Vil 
Gud ikke plagen møde, så er hele landet snart øde”. 

Hen mod 1750 havde kvægsygen raset ud og havde da kostet landet ca 300.000 stk. kvæg. Det var denne 
sygdom og dens genopdukken i 1762, der gav stødet til oprettelse af veterinærskoler rundt om i Europa, 
herunder den i Danmark 1773. 

 

 

Veterinær og forstander Erik Viborg 

 
 

Præsten Carl Viborg blev gift 1746 med Maria Sofia Friis. I dette ægteskab fødtes den 5. april 1759 
sønnen Erik Nissen Viborg. 

Hvorvidt den nød og elendighed, kvæg-pesten medførte, kan have gjort indtryk på Erik Viborg og påvirket 
hans fremtidige gerning må forblive usagt. 17 år gammel rejste han til København for at studere teologi. Det 
teologiske studium blev imidlertid ikke af lang varighed. Han gik hurtigt over til at studere fysiske, 
matematiske og naturhistoriske videnskaber og kom derved i forbindelse med veterinærskolens stifter, Peter 
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Chr. Abildgaard, som opfordrede ham til at studere veterinærvidenskab. Efter et års studium ved 
veterinærskolen blev Viborg i 1783 hjælpelærer ved skolen. Samme år fik han Videnskabernes Selskabs 
guldmedalje for en afhandling om eudometri (bestemmelse af iltindholdet i atm. luft), og blev ligeledes i 
1783 ansat som lektor ved Botanisk Have. Han udgav en række til dels prisbelønnede afhandlinger om 
botanik, samt et vigtigt arbejde om flyvesandets dæmpning ved hjælp af sandvækster. I 1790 blev han 
inspektør over sandflugten og fra 1797 til 1801 var han professor i botanik ved universitetet. 
 

Viborgs vigtigste arbejdsfelt blev dog veterinærvæsenet, efter en 3-årig udenlands-rejse 1795-97 blev han 
andenlærer ved veterinærskolen og efter Abildgaards død 1801 blev han skolens forstander og sekretær for 
direktionen for veterinærskolen og for stutterivæsenet. 

Som forstander docerede han efterhånden alle de forskellige fag på nær medicina forensis. Han gik stærkt 
op i husdyrbrug og skrev adskillige afhandlinger derover, ikke mindst om hesteavl; men hans indflydelse på 
hesteavlen var ikke heldig. Faktisk ødelagde han næsten Frederiksborgstutteriet ved en ganske planløs 
krydsning med forskellige hesteracer. 

Sin største betydning har Viborg haft som dyrlæge. “Han har præsteret arbejder af blivende værdi inden 
for farmakologiens, kirurgiens og den indre sygdomslæres område. Særlig berømte er hans afhandlinger over 
virkningen af lægemidler, der indføres i blodet, samt hans studier over snive og kværke”. Udviklingen af 
veterinærskolen og uddannelsen af dygtige, praktiske dyrlæger lå ham stedse på sinde. Han var ikke heldig i 
valget af lærere, en noget “hård og hensynsløs natur” gjorde det vanskeligt for ham at arbejde sammen med 
andre. Mest kendt er bruddet med Jens Veibel Neergaard, der måtte forlade skolen i 1803 og hele sit liv led 
af en slags ulykkelig kærlighed til veterinær-væsenet og sluttelig testamenterede hele sin formue til 
veterinærvæsenets fremme. 

 

 

Carl Viborg 

 
 

I 1814 var Viborg i Slesvig-Holsten for at lede bekæmpelsen af det sidste udbrud af kvægpest i det danske 
rige. I et brev herom skriver H. P. Boye Jessen ca. 1830 til Carl Viborg: “Alene Standsningen af Qvægsygen 
i Året 1814 vilde gøre dennes navn udødelig om han end ikke havde gjort noget videre”. “Denne” er Erik 
Viborg. 
I 1815 blev Viborg arkivar i Videnskabernes Selskab. 1819 blev han æresmedlem af det Kgl. medicinske 
Selskab, og i 1792 fik han diplom som dr. med. fra Kieler-Universitetet. Han døde den 25. sept. 1822. 

Erik Viborgs efterfølger blev brodersønnen Carl Viborg (1783-1844). Carl Viborg var født i København 
som søn af Nic. Chr. Viborg, der var direktør for den Kgl. Dugmanufaktur, Blaagaard. Faderen døde tidligt, 
og Erik Viborg tog sig til dels af den unge Carl Viborgs opdragelse og uddannelse. Han studerede 
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veterinærvidenskab, medicin og kirurgi og blev 1809 lektor ved veterinærskolen, hvortil han var knyttet som 
hjælpelærer. Efter Erik Viborgs død blev han professor og førstelærer ved skolen. Carl Viborgs virksomhed 
var, så vidt det kan bedømmes, i begyndelsen upåklagelig, i de senere år utilfredsstillende. Hans litterære 
virksomhed var ikke stor eller betydningsfuld. 

Georg Chr. With blev født i Bedsted 5. feb. 1796 som søn af præsten Johannes With og Anna Hedvig 
Viborg (Erik Viborgs søster). With blev student 1816 og begyndte at læse medicin. Efter sin morbror Erik 
Viborgs tilskyndelse gav han sig i kast med veterinær-videnskaben og begyndte at undervise i anatomi på 
veterinærskolen 1820. 1821 tog han kirurgisk eksamen fra kirurgisk akademi. (Medicin og kirurgi var 
adskilte studier indtil 1842). I december 1822 efter Erik Viborgs død blev han lektor og andenlærer ved 
veterinærskolen. 

Da Carl Viborg døde i 1844 blev With skolens forstander og førstelærer. Han fortsatte som sådan til 1852, 
da han blev Landsstutmester og bestyrer af Frederiks-borgstutteriet. Han var medlem af det Veterinære 
Sundhedsråd fra dets start i 1851. Som lærer på veterinærskolen underviste han i alle fagene på nær 
beslaglære. Desuden holdt han uden for skolen forelæsninger for læger, landbrugere og den militære 
højskoles elever. Withs forfattervirksomhed var betydelig. 1836 udkom: “Haandbog i Veterinær-
videnskaben med særligt Hensyn til Land-økonomien”. Og senere: “Almen fattelig Anviisning til 
Husdyravlen og Husdyrenes Behandling i sund og syg Tilstand”. Derudover adskillige afhandlinger om 
hesteavl og mange årsberetninger fra hans stutterivirksomhed. 

With døde i Frederiksborg 15. sept. 1861. Erik Viborg og hans to nevøer fik altafgørende indflydelse på 
dyrlægeuddannelsen i første halvdel af det 19. århundrede. Man spørger uvilkårligt: Var det nepotisme i 
ordets bogstaveligste forstand? Det kan næppe helt afvises. Vi har hørt om Erik Viborgs vanskeligheder ved 
at arbejde sammen med andre lærere på skolen. Nevøerne kunne han måske uddanne i sit eget billede, 
selvom det ikke lykkedes alt for godt for den enes vedkommende. 

På den anden side var rekrutteringsmulighederne til lærestole på veterinærskolen ikke store omkring år 
1800 og de første årtier derefter, medmindre emnerne fra starten af uddannelsen blev tilskyndet dertil.  

 

 

Georg Christian With 

 
 
Det første halve århundredes dyrlæger havde ikke megen boglig viden. Ivan Katic skriver i sin 

disputats: “Der krævedes i begyndelsen stor tålmodighed fra lærernes side, idet mange elever, hvor 
utroligt det end lyder, først måtte lære at skrive”. Først i 1838 blev præliminæreksamen obligatorisk 
som adgangsbetingelse til veterinærstudiet. Før den tid havde dyrlægerne næppe de fornødne 
forudsætninger for at undervise, forske og korrespondere med udenlandske veterinære 
undervisningsanstalter, der oftest var tilknyttet universiteterne. Det var attraktivt for de tidlige 
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dyrlæger at blive beslagmester på skolen, det vidner flere konkurrencer om dette embede om, men 
højere stilede man næppe. 

Det er betegnende, at ingen af de tre her omtalte ledere af veterinærskolen var dyrlæger i den 
forstand, at de havde dyrlægeeksamen. De havde en vis medicinsk, kirurgisk eller 
naturvidenskabelig baggrund. De blev tilskyndet til opgaverne: at bekæmpe kvægpesten og lede 
uddannelsen af dyrlæger. De veterinærmedicinske erfaringer måtte komme hen ad vejen. Og her 
blev Erik Viborg med sine næsten 40 år som lærer på veterinærskolen pioneren frem for nogen. 

I 1965 indstiftedes ERIK VIBORG medaljen, der uddeles til personer, der på et veterinært felt - 
det være sig inden for den veterinære videnskab eller andre former for 0veterinær udøvelse - har 
ydet et særligt værdifuldt arbejde. Eneste nulevende indehaver af medaljen er - i skrivende stund - 
professor dr. med. vet. Aage Jepsen, København. 

I 1974 blev den gamle præstegård i Bedsted opgivet som præstebolig. Som et minde om den æra i 
veterinærhistorien, der blev indledt med præsten Carl Viborgs søn og fortsatte med de to børnebørn, 
fandtes endnu blandt arkivalierne - “En Dansk Heste - og Qvæglæge” med Erik Viborgs signatur. 
Skriftet ligger nu på Landsarkivet i Aabenraa. 

 
Kilde: 
• Børge Buhl og Kaj Petersen: “Sønderjysk Dyrlægeforening 1920-1995 og Sønderjyske dyrlægepraksis 1808-1995”. 

1995. Heri artiklen om “Bedsted præstegård og veterinærvidenskaben”, side 148-152. 
Oplysninger: 
• Se også om Erik Nissen Viborg side 432 og om Georg Chr. With side 435. 
• epizooti = Forekomst af smitsom sygdom hos et stort antal dyr. Ordet svarer til epidemi hos mennesker. 
• snive = En sjælden, smitsom og som regel dødelig sygdom hos heste og æsler, forårsaget af bakterien Bacterium 

mallei. Den findes i næseflåd og angriber næseskillevæg, indre organer, lymfekar m. m. Snive kan angribe 
mennesker og er da næsten altid dødelig. I Danmark skal heste med snive slås ned. (Lademanns Leksikon). 

• kværke = En akut infektionssygdom hos heste, fremkaldt af en streptokok-art, streptococus equi, og som er 
kendetegnet ved feber og hoste, slimhindekatar i de forreste luftveje med dannelse af bylder i hovedets lymfekirtler. 
De fleste heste angribes af kværke. (Lademanns Leksikon). 

 
 
 
 
 

Attest for smittefri ko  
 
 

Paul Nissen af Bedsted, agter sig til Løgum Kloster marked med sin ko. Han har haft den i nogle 
år og er uden smitte, hvilket vi underskrevne hermed attesterer. 

 
    Bedsted den x. / x. 17xx. 

Nicolaj Ratenburg 
XX XX 

 
 
Kilde: 
• Sognefoged og gårdmand i Bedsted, Nicolaj Ratenburg (1727-1802): Oplysning uden dato fra hans 

embedes indførelsesbog.  
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Tillæg til brandvedtægt  
for Bedsted kommune 1954 

 
§ 1 

Kommunens store slukningshjælp: 
Kommunens store slukningshjælp varetages af Bedsted Frivillige Brandværn, der disponerer over 
nedennævnte materiel: 
1 automobilsprøjte (fabrikat Ford V 8, årgang 1936) med 1200 m/l centrifugalpumpe og 1300 m/l 
skumaggregat (fabrikat Aster). 
1 bæresprøjte (fabrikat DKV) med 800 m/l centrifugalpumpe. 
300 m B-slange. 
240 m C-slange. 
2 stk. sugeslange á 4,5 m. 
4 stiger á 4 m og 8 m. samt diverse tilbehør og materiel, herunder 1 karabin med ammunition, samt kort 
over Bedsted sogn med angivelse af vandforsyningssteder m. v. Materiellet findes på brandstationen i 
Bedsted. 
 

§ 2 
Kommunens mindre slukningsmateriel: 

1. Brandkreds: 
1 Brandskab med standardudstyr. *). Brandskab (Nr. 1) anbragt hos Nis Holm, Arndrup. 
 
2. Brandkreds: 
3 brandskabe med standardudstyr. *). Brandskab (nr. 2) anbragt hos Hans Skou, Øster Terp. Brandskab 
(nr. 3) anbragt hos Andreas Brodersen, Mårbæk. Brandskab (nr. 4) anbragt hos Hans Jepsen, Gravlund. 

 
§ 3 

I følgende ejendomme findes nedennævnte brandslukningsredskaber, der er anskaffet i henhold til 
brandlovens § 27 og § 28 eller i forbindelse med en dispensation fra brand- eller byggelovgivningen.  
 
1.  Brandkreds: 
1 håndkraftsprøjte på Arndrup Mølle. 
1 håndkraftsprøjte på “Sivkro”. 
 
2. Brandkreds: 
1 håndkraftsprøjte på Nederballegård. 
1 håndkraftsprøjte på Tannenhof. 

 
 

§ 4 
1. Brandkreds: 
Branddamme: 
nr. 1 ved Niels M. Højrups ejendom i Bedstedbjerg, art. nr. 3 af Bedsted ejerlav. 
nr. 2 ved Domænegården, tilhørende Bedsted kommune, art. nr. 46 af Bedsted ejerlav. 
nr. 3 ved Jens Overgaards ejendom i Bedsted, art. nr. 141 af Bedsted ejerlav. 
nr. 4 ved mindestenen i Bedsted, art. nr. 15 af Bedsted ejerlav, tilhørende Bedsted kommune. 
 
Brandbrønde: 
nr. 1 overfor Bedsted kro på August Knudsens ejendom, art. nr. 244 af Bedsted ejerlav. 
 
Vandløb: 
Kisbæk - Bolbrobæk - Arnå. 
 
Brandopstandere: 
nr. 1 ved Bedsted kirke. 
nr. 2 ved bygmester Chr. Nielsen, Bedsted. 
nr. 3 ved “Fattiggården”, Bedsted. 
nr. 4 ved korsvejen Ø. Terp - Bovlund - Ø. Højst, Bedsted. 
nr. 5 ved Bedsted vandværk i Bedsted. *) 



 889 

nr. 6 ved købmand Johs. Frederiksen, Bedsted. Bedsted vandværks beholder rummer ca. 12 m³ vand. 
2. Brandkreds: 
Branddamme: 
nr. 5 ved Hans Skovs ejendom i Øster Terp, art nr. 11 af Øster Terp ejerlav. 
nr. 6 ved Mathias Brodersens ejendom i Øster Terp, art. nr. 108 af Øster Terp ejerlav. 
nr. 8 ved Fritz Ulrichs ejendom i Øster Terp, art. nr. 42 af Øster Terp ejerlav (200 m øst for Enggård). 
nr. 9 ved Bedsted sogns ejendom i Mårbæk, art. nr. 20 af Mårbæk ejerlav. 
 
Brandbrønde: 
nr. 2 ved Thomas Møllers ejendom i Øster Terp, art. nr. 21 af Øster Terp ejerlav. 
nr. 3 ved Peter Hansens ejendom i Mårbækbjerg, art nr. 10 af Mårbæk ejerlav. 
nr. 4 på Andreas Nissums ejendom i Mårbækbjerg, art nr. 7 af Mårbæk ejerlav. 
nr. 5 ved Hansigne Møllers ejendom i Mårbæk, art. nr. 6 af Mårbæk ejerlav. 
  
Vandløb: 
 Kisbæk - Bulbrobæk - Arnå. 
 

 

 

 

Brandstationen i Kirkegade, der blev opført i 1954. Før den tid lå der samme sted et 
såkaldt “sprøjtehus”, der blev opført engang i tysk tid. Øverst på tårnet skimtes byens 
brandsirene, der blev opsat i 1959 og nedtaget efter endt brug i 1995.  I 1980 flyttede 
brandstationen til større og bedre forhold til adressen Nørrevirke 4. Foto: H. Haugaard, 
31. juli 1991. 
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Kilde: 
• Tillæg til brandvedtægten for Bedsted Kommune 1954. 
Oplysninger: 
• *) Privat vandværk i Bedsted. Arbejdstryk: 2-3 atm. Pumpens ydeevne: 10 m3/time. Rentvandsbeholderen rummer 

ca. 12 m3. På ledningsnettet er anbragt 6 brandopstandere forsynet med 2” koblinger. Ledningsstørrelsen hvor 
brandhaner er anbragt er 2” - 3”. 

• *) Standardudstyr: 1 stk. 60 m/l håndkraftsprøjte med bæreseler, 3 brandspande, 1 håndsirene eller horn, 1 økse, 1 
koben, 1 redningsline, 1 håndlygte, 1 forbindingskasse. 

 
 
 
 
 

Mandskabsplan for Bedsted kommune 1954 
 

Brandinspektør: Andreas Jensen, Bedsted, tlf. 4 71 29. 
Vicebrandinspektør: Thomas Iversen, Bedsted, tlf. 4 71 26. 
Stor slukningshjælp: Bedsted frivillige Brandværn, tlf. 4 71 26. 
Sirene: Mekaniker Chr. Sølbeck, tlf. 4 72 14. 

 
I Brandkreds: Bedsted - Arndrup - Bedstedbjerg 

 
Brandfoged: Andreas Haugaard, Bedsted, tlf. 4 71 13. 
Brandfogedassistent: Andreas Jensen, Bedsted tlf. 4 71 29. 

 
Lokal beredskabsstyrke: 
Arndrup - brandskab nr. 1. 
Nis Holm, Arndrup, tlf. 4 72 99. 
Ewald Johannsen, Arndrup, tlf. 4 72 51. 
Arthur Abrahamsen, Arndrup, tlf. 4 72 51. 
Johannes Jepsen, Arndrup, tlf. 4 71 42. 

 
II Brandkreds: Øster Terp - Gravlund - Maarbæk 

 
Brandfoged: Christian Iversen, Øster Terp, tlf. 4 72 66 
Brandfogedassistent: Hans Skov, Øster Terp, tlf. 4 72 64. 

 
Lokal beredskabsstyrke: 
Øster Terp - brandskab nr. 2. 
Hans Skov, Øster Terp, tlf. 4 72 64. 
Jens Peter Lassen, Øster Terp, tlf. 4 72 68. 
Peter Chr. Brodersen, Øster Terp, tlf. 4 71 07. 
Peter Lausen, Øster Terp, tlf. 4 71 27. 

 
Mårbæk - brandskab nr. 3. 
Andreas Brodersen, Mårbæk, tlf. 4 72 79. 
Thorvald Møller, Mårbæk, tlf. 4 72 78. 
Chr. Brodersen, Mårbæk, tlf. 4 72 87. 
Valdemar Jørgensen, Mårbæk, tlf. 4 72 86. 

 
Gravlund - brandskab nr. 4. 
Hans Peter Jepsen, Gravlund, tlf. 4 72 88. 
Johan Schrøder, Gravlund. tlf. 4 72 89. 
Jens Ove Petersen, Gravlund. tlf. 4 72 49. 
Aksel Jacobsen, Gravlund. 
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Brandvedtægter for Bedsted kommune 1960  
 

§ 1 
Kommunens inddeling i brandkredse. 

Kommunen er inddelt i følgende brandkredse: 

1.  Brandkreds omfatter: Bedsted, Arndrup og Bedsted Bjerg. 

2.  Brandkreds omfatter: Øster Terp, Gravlund og Mårbæk. 
 

§ 2 
Brandvæsenets ledelse. 

Kommunens brandværn ledes af en brand-inspektør, der udnævnes af sognerådet efter indhentet erklæring fra 
distriktsbrandinspektøren. Efter samme regler kan til hjælp for brand-inspektøren udnævnes en vicebrandinspektør, 
der fungerer under brandinspektørens forfald. 
Brandinspektøren påser, at overenskomsten mellem Bedsted Frivillige Brandværn om sluknings- og redningsarbejdet 
i kommunen bliver overholdt og leder den øvrige del af kommunens brandvæsen. 
Om udnævnelse af brandinspektør og vice-inspektør og disses virksomhed i øvrigt gælder bestemmelserne i § 7 i 
loven om brandvæsenet i købstæderne og på landet og den af justitsministeriet udstedte instruks for brandinspektører 
og viceinspektører i sognekommuner. 
Den Stedlige beredskabsstyrke i brandkredsene ledes af en af sognerådet udnævnt brandfoged. Til hjælp for 
brandfogeden kan ansættes en brand-fogedassistent, der udnævnes på samme måde som brandfogeden, og som i 
fogedens forfald udøver dennes pligter. 
Brandinspektøren er brandfogedens nærmeste foresatte. 
Om brandfogedens og brandfogedassistentens udnævnelse og virksomhed gælder bestemmelserne i brandlovens § 7 
og § 8.  
Brandinspektøren og brandfogeden er forpligtet til at beklæde stillingen i mindst 6 år, medmindre de måtte have 
gyldig grund til at begære sig fritaget, hvilket afgøres af amtmanden. Den, der har udtjent sin tid som brandinspektør 
eller brandfoged, er ikke pligtig til at modtage ny udnævnelse før efter forløbet af så langt et tidsrum som det, hvori 
han har gjort tjeneste. 
Brandinspektøren og brandfogeden er ansvarlig for, at brandkredsens lettere slukningsmateriel, der er anført i 
tillægget, er i orden, og har pligt til at påtale eventuelle mangler herved. Brandinspektøren og brandfogeden har ret og 
pligt til at efterse brandslukningsmateriel, der er anskaffet af private i henhold til brandlovens § 27 og § 28 eller 
anden lovbestemmelse eller som vilkår for en tilladelse i medfør af brandlovgivningen, og skal påtale eventuelle 
mangler. 
Brandinspektøren, vicebrandinspektøren, brandfogeden og brandfogedassistenten er pligtige til at holde sig 
underrettet om forhold af særlig betydning for vandforsyningen og om særlig brandfarlige objekter og lignende. 
 

§ 3 
Den store slukningshjælp. 

Den store slukningshjælp varetages af Bedsted frivillige brandværn, hvis adresse er: Bedsted, tlf.  4 71 26.  
Dette brandkorps er ved justitsministeriet godkendt kontrakt forpligtet til at foretage brandslukning overalt i 
kommunen. 
Ved alarmering til brand i kommunen er korpset kontraktligt forpligtet til at give møde med et slukningstog bestående 
af det i tillægget anførte materiel og et betjeningsmandskab på mindst 6 uddannede brandmænd. 
Brandinspektøren har kommandoen på brand-steder under sluknings- og redningsarbejdet, men slukningskorpsets 
leder har den direkte kommando over korpsets mandskab og materiel. 
 

§ 4 
Assistance ved brand. 

Brandkorpset har aftale med følgende brandkorps om gensidig vederlagsfri slukningshjælp: Hellevad Frivillige 
Brandværn, tlf. (046) 4 95 19. 
Ved brande af større omfang kan der vederlagsfrit tilkaldes hjælp fra den nærmeste af civilforsvars-korpsets 
udrykningsenheder - Sydjyske CF-kolonne, Haderslev, tlf. (045) 2 42 37. 
I påtrængende tilfælde skal den kommanderende på brandstedet i medfør af § 24 i brandloven rekvirere yderligere 
assistance fra det nærmeste motoriserede brandvæsen: Øster Højst frivillige brandværn, tlf. 4 51 06, og Ravsted 
frivillige brandværn, tlf. (046) 4 74 64, eller fra andet motoriseret brandvæsen. 
 

§ 5 
Den lokale beredskabsstyrke. 

I hver brandkreds eller tillige for hver tættere bebyggelse i brandkredsen udnævner sognerådet en stedlig 
beredskabsstyrke på 4 mand, der ledes af brandfogeden og udrustes med de i tillægget nævnte 
brandslukningsredskaber. 
 

§ 6 
Den kommanderende på brandstedet kan forlange, at de, der er til stede ved en ildebrand, skal deltage i rednings- og 
slukningsarbejdet. De skal efterkomme den kommanderendes ordre og må ikke uden tilladelse forlade den anviste 
plads. Endvidere kan han kræve, at privat slukningsmateriel, transportmidler af enhver art samt traktorer og andre 
arbejdsredskaber stilles til rådighed for dette arbejde tillige med fornødent betjeningsmandskab. 
 



 892 

§ 7 
Alarmeringsordning. 

I tilfælde af brand sker alarmeringen over alarmcentralen, telf. 000, hvorfra videre alarmering foretages til den store 
slukningshjælp, brandinspektøren, brandfogeden og politiet, alt efter en af politimesteren godkendt alarmeringsplan. 
Den stedlige beredskabsstyrke samt hjælpemandskab for stor slukningshjælp alarmeres ved sirene eller horn efter 
ordre af brandfogeden. Kan telefon ikke benyttes, sker alarmeringen på mest hensigtsmæssige måde. 
 

§ 8 
Øvelser. 

Med den store slukningshjælp afholdes mindst een gang årlig - så vidt muligt uden for så- og høsttid - en øvelse. Til 
øvelsen skal korpset møde med mindst 1 slukningstog, og foruden brandinspektøren skal der gives møde fra samtlige 
brandkredse af brandfogeder, brandfogedassistenter og stedlige beredskabsstyrker med redskaber samt 
hjælpemandskab for stor slukningshjælp. 
Øvelsen bør afholdes efter de retningslinier, der er angivet i en af justitsministeriets brandudvalg i februar 1960 
udsendt vejledning om oplandsbrand-væseners øvelser. 
De stedlige beredskabsstyrker skal møde til yderligere mindst 1 årlig øvelse. Denne skal afholdes udenfor såvel så- 
og høsttiden og tilrettelægges og ledes af brandinspektøren. Øvelsen bør i det mindste omfatte en gennemgang af den 
stedlige beredskabsstyrkes opgaver inden den store sluknings-hjælps ankomst. 
 

§ 9 
Vandforsyning. 

De i tillægget anførte branddamme og andre vandforsyningssteder står under offentligt tilsyn og skal renses og 
vedligeholdes på det offentliges bekostning. Der skal i fornødent omfang være oprettet sugebrønde, opstillingspladser 
for sluknings-materiel, tilkørselsveje m.v. 
Eftersyn af de pågældende vandforsyningssteder skal foretages af brandinspektøren 2 gange årligt. Der skal gives 
indberetning om eftersynet til sognerådet med genpart til politimesteren. 
Eventuelle brandhaner skal ligeledes efterses 2 gange årlig af brandinspektøren, der skal sørge for tømning af de ikke 
selvtømmende haner og for afhjælpning af eventuelle mangler. 
Ved hver branddam skal opsættes et skilt, forsynet med nr. og sålydende påskrift: “Al henkastning af affald samt leg 
og færdsel af enhver art på branddammens område er strengt forbudt. Overtrædelse heraf samt misbrug eller 
ødelæggelser i øvrigt straffes med bøde. - Politiet”. 
Brandbrønde, boringer og andre vandforsynings-steder afmærkes på lignende måde. 
 

§ 10 
Protokol eller kartotek. 

Brandinspektøren indfører i en protokol eller et kartotek rapporter over afholdte øvelser og udrykninger med 
angivelse af dato samt beretning om vandforsyningsstederne og det af kommunen anskaffede 
brandslukningsmateriels tilstand med angivelse af materiellets opbevaringssteder. 
Brandinspektøren fører i den nævnte protokol eller kartotek lister over mandskabet ved de stedlige beredskabsstyrker 
og dettes fordeling i henhold til vedtægten. 
 

§ 11 
Kendetegn og hjelm. 

Brandinspektøren og det øvrige brandmandskab skal være forsynet med en hjelm af glasfiber eller plast af en kvalitet, 
der ikke er ringere end Dansk Standard 973. Brandinspektøren og brandfogeden skal endvidere være forsynet med en 
uniformshue, beredskabsstyrken med armbind. 
 

§ 12 
Brandinspektøren, alle brandfogeder og brand-fogedassistenter, beredskabsstyrken samt sognefogeden skal være i 
besiddelse af et eksemplar af brandvedtægten, der udleveres dem af kommunen. 
Enhver af kommunens beboere skal ved henvendelse til kommunekontoret have adgang til at gøre sig bekendt med 
brandvedtægten. 
 

§ 13 
Brandvedtægten skal revideres hvert 5. år, samt når det i øvrigt findes nødvendigt. 

 
Sognerådet i Bedsted kommune, d. 17. okt. 1961. 
 
A.  J. Haugaard.             Niels Overgaard.   

   Chr. Andersen.         Hans Jessen Hansen.    
                   Markus Christensen.           

 
I medfør af § 3 i lov nr. 247 af 10. juni 1960 om brandvæsenet i købstæder og på landet stadfæstes 

herved brandvedtægt for Bedsted kommune. 
 
Aabenraa-Sønderborg amt, den 18. sept. 1962.                                   C. A. Vagn-Hansen. 
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Blind alarm 
digt af Hans Bahnsen 

   
 
     Nedenstående digt om en blind alarm er skrevet af Hans Bahnsen, Bedsted til den første 
brandværnsfest, der blev afholdt i Bedsted Frivillige Brandværn. Festen foregik i Forsamlingshuset 
over 3 dage med festskydning og afsluttedes med kaffebord og bal den 28. nov. 1948.  
     I forbindelse med brandværnets 40 års jubilæum den 17. okt. 1987 fandt Hans Bahnsen det 
gamle digt frem, renskrev det og afleverede det til brandværnets ledelse.   
 
     Her gengives digtet i sin helhed: 
 

En avden i sommer ved solnedgang, 
- Det vå såen hen emeld ot og ni - 
da begyndt æ brandhorn å jen gang sin sang, 
å så ka´ det nok væe, te´ æ frej vå forbi. 
Den jen fek mee trafelt end den and´, 
di klaskett me døre, å råft og skreg, 
jen tav-en med ro, en anden tav te´ å band, 
jen blev varm om æ ører, en anden blev bleg. 
Såen åldt ilaw låndt om læng´, som æ ti´ den 
gik, 
så begyndt de å kom´ fra old hjørne og kante, 
men selv om di sån omtrent old komme te en 
prik, 
så er der jen mand, ham ka vi regn med, han 
vante. 
 
Dres Haugaard vå ved å slå med æ binde, 
han rejst sæ op å så ette røg, 
- da han ingen ting ku se, så såt han sæ sinde, 
å så tav han æ pisk og javt å æ øg. 
 
Thomas Iversen vå ved å støf´ te´ sit hus, 
han sme´ æ skavl, no sku´ han te´ brand, 
han køe så rask, te´ æ cykel vild´ rus, 
fru Popp støj i æ døe med hans jak i æ hand. 
Popp, han startet æ mokkebik, 
å Iversen krævlet æ bag å, 
og så ka I ejsen tro det gik, 
olt imens Iversen tråk sin jak å. 
- Æ vejmand måt næste daw langs med sin 
kå´, 
da Popp haj køe te´ brand, 
hen å æ hjørn ved æ banegåe, 
dæ vå der it naue holden a æ sand. 
 
Da de nåj hen å æ hjørn, dæ vå æ sprøjt den 
stæe, 
da rend´ Peter Petersen dæ i æ rund´, 
- æ nøgl vå væk - det vå da sæe, 
ja, men find-en, vå der no ingen, der kund´. 
Nå, omsie fik de da ænd´ å den spås, 
æ nøgl, den vå ind å æ kro, 
- den ku no osse liså godt sit i æ lås, 

så haj det da væt ro. 
I det sam´ vå der naue, der brommet så tosse, 
- en flyver blev di jens om, te´ det måt´ væe, 
det vå det jo da nærmest osse, 
den vå bae kommen æ joe æ lidt næe. 
 
Det vå såmænd Thomas Sølbeck med det blå 
lyn, 
å så blev der nok te´ dem old å gøe. 
Æ ska low for, det vå et prægte syn, 
(de sku jo stræw å ha lajt inden Thomas han 
køe). 
Der vå sprøjte, å slange, å rør, å spand´, 
di tav næsten olt med, va di ku få, 
både gryer, å dunke, å potte, å pande, 
- men æ roeraspe - den ladt de da ligodt stå. 
 
Med æ hal-ot-bil vå Plüger kommen hjem, 
han haj vistnok væt uerejst, 
no kom han osse farend´ med fynd å klem, 
lich ette det vå blevn ue-blæjst 
Æ sajle blev forstye i å stop sin pif´, 
den kom han styrtend´ med i æ hand, 
det vå it andt å gøe, kan i vel begrif´, 
oldt andt a æ vej, nå-en ska´ te´ brand. 
 
Svenne Langelund gøe sæ-et sjel lidt drøjt, 
han gav sæ te´ å vask støvl, 
han ku jo ba haj holdt dem for æ sprøjt, 
så haj han da spa´ det bøvl. 
 
Mastrup han støj å snakket å æ gae, 
- han handlet å bøj te´ salgs, 
da han høe det brænd´ så bejst han a´, 
med e tung låndt ue a æ hals. 
Lich om æ hjørn gik Georg og spadsee, 
Mastrup haj næe rend ham øve æ ænd´, 
men det æ jo kun va der ka´ passee, 
vi må jo haus å, te´ det brænd´. 
 
Det æ it å forlang te´ di old sku´ kom´, 
Mads Friis han gø-et no godt! 
han boe jo da ligodt hel dæe om´, 
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te´ han nåj-et, det vå flot! 
 
Kresten kom hjem fra æ mos´ ved den ti´, 
- æ narre fik han it naue a´, 
men det har jo nok it så møj å si´, 
den jen gang blive han it maue a´, 
Haise Enemark koflet den længst band han 
haj, 
han sku´ nemle føst te´ å ha sæ vasket, 
han vå lich kommen kø-ern hjem fra æ staj, 
å ved æ a-lajen vå han blevn lidt snasket. 
I Hajses bil køe Peter Enemark hjem, 
den skrallert jo længe, jo værre, 
æ kuen, hun støj med æ dør å klem,  
så han vå it læng om å blyv fæe. 
Haise Enemark fik sin kuen lajt å, 
og så ka I tro æ buldog den rænd´. 
En stræch i æ luft, det vå olt va vi så, 
så vå de olleree hen´ vå det brænd´. 
Næstkommanderende Hans Jørgensen, en 
mand med ro, 
han ringet op te æ brandkaptajn: 
“Træffe æ kaptajn Jensen, hallo, hallo, 
hvor brænder det hen´?, er det hæe å æ egn?,  
ska´ vi køe derhen?, ka´-et å betal sæ?, 
æ tøs jo nå, vå gal´ ku det gå? - 
Nå, men æ komme, det ska vi rigtenok nok 
nå”. 
Æ kaptajn han vå stras rede, å  i stand, 
ham sku´ di no se æ lidt ette, 
han vidst inden æ ti´, te´ det vild´ gi´ brand, 
- det æ nok om, te´ han it ha´ væt der. 
 
Thomas Toft, han nåj it å kom med den blå, 
endskønt han kom i en fart, 
men Hans Jørgensen ku´ han rigtenok nok nå,  
han vå nemle javn ve´ å start´. 
 
Hans Bahnsen vå javn ve´ å babee den siest, 
han fik kun den jen sie færre, 
nå det brænde, så æ vi old jen vej vist, 
det vå jo it å gøe, desværre. 
Æ jak øve æ skulde´ å æ hjelm i æ hand, 
å så gang i æ gakkelakker, 
jo, nå vi kan kom a stej te´ brand, 
så æ det skam it naue, der hakker. 
Det blå lyn, det kom jo føst a stej, 
det knef for dem å hold æ kaskette. 
 
Det brænd´ der øve ved æ Arndrup smej, 
så det vå it naue å tøv ette. 
Æ motorsprøjt, den vå løffen tør, 
ku´ den start, vå-et å ihvertfold det hele, 
men fyld benzin å olt elaw en køe, 
det æ no rigtenok it vid´re så reele. 
 

Peter Petersen prøvt godt nok å-et, 
han haj en dunk å held´ i a, 
men nee i det lille hul kun han no it få-et, 
det mest a-et gik ved æ si a, 
Hajse Enemark kom lich ette den blå, 
Hans Jørgensen, et styk æ bachette. 
Ved æ Møl´bro ståj æ inspektør å så, 
å tål´, old di gæw kadette. 
 
Det vå i Marius Jensens cigar det brænd´, 
Thomas Iversen gav ham en strål´, 
æ dreng´ fik vand, dem der loj dæ å rend´, 
å æ rest fik æ smej i sin kål. 
Hellevad Brandværn di haj å høe, 
om æ brand, dæ-øve ved æ smej. 
Du store kineser, som de da køe, 
di haj ondt ved å hold sæ å æ vej. 
 
Om-sie blev den stoe brand da sløjt, 
(den haj vel gavn ue med æ ti´ a sæ sjel). 
Vi rullet æ slange, å pakket æ sprøjt, 
- å så sku vi te´ naue di kåldt appel. 
Så blev vi stilt op i et par raj så lång´, 
å dæ-ette tål´ æ kaptajn vos. 
 
Brandinspektør Petersen vil´ se vos old å jen 
gång, 
han haj nemle naue, han vil´ sej vos. 
Æ kaptajn han trippet å vå nervøs, 
han så såen æ lidt bedrøved, 
det vå no helle it så sæe han gøs, 
- det hæe haj vi alle fø´ prøvt. 
Hellevad blev kommanderet: “Te´ højer ret”, 
“se lige ud”, vå det næste de sku´gøe, 
de klared det hele så knusende let, 
- vi ande vå så sandle slemt ue å køe. 
 
Dæ-ette kom æ tue så te´ vos, 
vi ligned naue føst-daws-rekrutte, 
det knef for hver enkelt å find´ sin bås, 
det gik vist en to, tre minutte. 
Æ kommando vå jo knap som den sku´ væe, 
æ ue-førsel vå-et skam it, eheller. 
Men med æ ti´ tænke æ nok, te´ vi fæ-et læe, 
- ved en brand er det jo mest æ sprøjten, det 
gælle. 
 
Æ inspektør tael´ med en beroligende røst, 
han roost vos i højen sky, 
det vå vos no ligodt en temle trøst, 
da vi sien køe tebach te´ æ by. 
Se, no må I it tro te´ æ brandværn bestæe, 
a bae folk, der i Bejstej ha hjem´. 
Nå det brænde i Terp, så sprøjte vi dæe,  
så ska de jo å hjælp vos ue a æ klem. 
Det ha di gøe ved å gi´ vos en mand, 



 843 

der er ville å parat te´ å tej ve. 
 
Jørgen Nielsen æ en mand, der vil, å kan, 
sjel om han ha lång vej her-te´. 
Æ håfe æ kammerater æ med å æ spøg´, 
sjel-om æ ha gin-et lidt møje kuløe. 
Det æ jo sjældent brand uern te dæ å komme 
røg. 
- Æ vel bej je´ om, å tej-et med humøe. 

Pas å i æ fremti, va´ I seje å gør, 
- ja, sjel om I ingenting laue. 
Ven æ pen it inden æ ti´ rende tør, 
så garanter æ it for naue. 
Ja, no hae æ jo standen å vrøvlet så sæe, 
for det I vild´ høe, å old mit snak, 
vel, æ håf te´ æ rest a æ avden blyve bæe.  
 
Æ seje æ publikum så manne tak. 

 
 

Kilde: 
• Hans Bahnsen, Sivkrovej 46 i Bedsted.   
Noter og Oplysninger: 
• Ifølge brandvæsenets protokol var der ganske rigtigt blind alarm 6. aug. 1948 ved Arndrup Mølle. Øvelsen foregik 

sammen med Hellevad Brandværn og blev overværet af amtsbrandinspektør P. Petersen, Aabenraa. Fra Bedsted 
brandværn deltog 15 mand. Kun Jørgen Nielsen, Terp og Andreas Haugaard, Bedsted var fraværende. 

• Dres Haugaard = Andreas Haugaard (1898-1970), gårdmand i Bedsted. 
• Thomas Iversen (1915-), snedker og gartner i Bedsted. 
• Fru Popp = Mary Popp, født Jensen (1909-1970), gift med Christian Popp. 
• Popp = Christian Popp (1913-1992), snedker i Bedsted. 
• Æ vejmand = Carsten Nielsen (1883-1974), vejmand i Bedsted. 
• Peter Petersen (1899-1984), købmand i Bedsted. 
• Thomas Sølbeck (1915-1993), murer og vognmand i Bedsted. Han havde en lastbil, kaldet “Det Blå Lyn” af 

mærket: Opel Bliz, og som var himmelblå.  
• Plüger = Simon Plüger (1905-1955), entreprenør i Bedsted. 
• Æ sajle = Ingvert Petersen (1906-1983), saddelmager i Bedsted. 
• Svenne Langelund (1908-1974), mejerist i Bedsted. 
• Mastrup = Niels Mastrup (1922-1996), maler i Bedsted. 
• Georg = Georg Knudsen (1882-1953), sognerådsformand i Bedsted. 
• Mads Friis (1919-), gårdmand på Bedsted Mark. 
• Kresten = Chresten Christensen (1909-1975), arbejdsmand i Bedsted. 
• Haise Enemark = Hans Enemark (1918-1991), vognmand i Bedsted. Han havde en fladsnudet lastbil, kaldet “Æ 

Buldog”. 
• Peter Enemark (1912-1969), arbejdsmand, senere vejmand i Bedsted. 
• Peter Enemarks kuen = Anne Kathrine Enemark, født Ohlsen (1925-). 
• Hans Enemarks kuen = Andrea Enemark, født Ohlsen (1926-). 
• Hans Jørgensen (c1915-c1997), vognmand i Bedsted. 
• Kaptajn Jensen = Andreas Jensen (1899-1963), smed og gasmand i Bedsted. 
• Thomas Toft (1911-1980), husslagter på Bedsted Mark. 
• Hans Bahnsen (1923-), frisør og postbud i Bedsted. 
• Æ Arndrup smej = Marius Jensen (1883-1970), husmand i Arndrup. 
• Æ inspektør = Amtsbrandinspektør P. Petersen, Aabenraa. 
• Jørgen Nielsen (1890-1980), husmand i Øster Terp. 
• Det gamle sprøjtehus blev den gang bl. a. også brugt til oplagringsrum for gamle ting og sager, som tilhørte August 

Knudsen, der boede på kroen på den anden side af vejen. 
• Motorsprøjten var en bæresprøjte, vistnok af tysk oprindelse, og som brandværnet havde “arvet” efter 

besættelsestropperne. Sprøjten var i øvrigt meget effektiv. 
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Brandmænd gennem 50 år: 1947-97 
 
 

Ved Brandværnets start i 1947 var der 14 brandmænd, omtrent det samme antal som der er i dag. 
Mandskabstallet har således været meget stabilt. Gennem årene har 75 mænd, bosiddende i sognet 
været brandmand i Bedsted Frivillige brandværn, hvilket svarer til, at der hvert år gennemsnitligt 
indkom et nyt medlem.   
 

Andreas P. Jensen 1947 - 1963 
Thomas Sølbeck 1947 -c1967 
Peter Petersen 1947 - 1984 
Hans Jørgensen 1947 - 1949 
Christian Popp 1947 -c1959 
Svenne Langelund 1947 -c1959 
Ingvert Petersen 1947 - 1983 
Hans Enemark 1947 - 1979 
Kaj Andersen 1947 - 1948 
Mads Friis  1947 -c1967 
August Knudsen 1947 - 1948 
Thomas Iversen 1947 - 1962 
Børge Jensen  1947 - 1948 
Thomas Toft 1947 -c1967 
Niels Mastrup 1947 - 1996 
Hans Bahnsen 1947 - 1958 
Peter Enemark 1947 -c1967 
Chresten Christensen 1947 -c1967 
Jørgen Nielsen 1947 - 1959 
Andreas Haugaard 1947 - 1957 
Hans Stamp Enemark 1950 - 1976 
Hans Chr. Tryk 1950 - 1972 
Markus Hansen 1957 - 1976 
Peter H. Nielsen 1957 -c1962 
Christian Hansen 1957 -   
Hans Edlef Olsen 1959 -c1962 
Peter Nielsen 1961 -c1962 
Aksel Petersen 1961 -c1965 
Svend Petersen 1964 -c1967 
Cornelius Nissen 1964 - 1979 
Enevold Bendorff 1965 -  
Paul Mønster 1966 -c1969 
Paul V. Wind 1966 - 1976 
Johan Enemark 1968 - 1990 
Lars Peter Larsen 1970 - 1979 
Jens Madsen 1970 - 1975 
Hans Hagensen 1971 - 1988 
Andreas Berthelsen 1972 -c1977 

Carl Erik Hansen 1972 -c1974 
Jes Tychsen 1972 -c1974 
Børge Petersen 1973 - 1987 
Svend Erik Person 1973 -c1975 
Børge Nielsen 1973 - 1990 
Svend Iversen 1973 -  
Kenneth Nielsen 1974 -c1976 
Villy Holm  1974 -  
Hans Ejner Hansen 1976 -  
Mads P. Madsen 1976 - 1978 
Peter Enemark 1977 - 1984 
Erik Schrøder 1979 - 1989 
Henning Andersen 1979 -  
Frits Suhr  1980 - 1996 
Erik Nielsen 1980 - 1990 
Toni Abrahamsen 1980 - 1982 
Arne Brodersen 1980 - 1984 
Henry Majeske 1980 - 1982 
Steen Gubi  1980 - 1985 
Flemming Hansen 1982 -c1984 
Henrik Schrøder 1982 - 1993 
Jens Chr. Møller 1982 -  
Flemming Madsen 1984 - 1986 
Peter Nissen 1985 - 1988 
Jørn Hansen 1987 - 1997 
Jens Kyster 1987 - 1988 
Hans J. Rosendahl 1988 -  
Henrik Hansen 1988 - 1991 
Niels Gormsen 1988 -  
Chr. Skødt Jacobsen 1988 - 1989 
Helge Petersen 1991 -  
Lars Brix  1993 -  
Peter Brix  1993 -  
Hans H. Christensen 1993 - 1995 
Hans Sørensen 1993 -  
Henrik A. H. Johansen 1995 -  
Ejner Brodersen 1995 - 
Toni Abrahamsen 1997 -  

 
 

Kilde: 
• Bedsted Frivillige Brandværns Protokoller. Lånt af brandkaptajn, Henning Andersen, Bedsted. 
• Helge Petersen, Bedsted: Oplysninger fra 1997. Hvor protokollerne ikke har kunnet give oplysninger, har Helge 

Petersen været behjælpelig. Når der ud for en person kun er angivet et årstal, betyder det, at vedkommende stadig er 
medlem af brandværnet. 

 


